
 
 

    คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด 
แนวทางการเก็บข้อมูลและการเขียนรายงาน

ผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  



คำนำ 

  

 คู่มือคำอธิบายตัวชี ้วัด แนวทางการเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) ฉบับนี้ จัดทำ

ขึ ้น เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบไปด้วย                            

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 50 ตัวชี้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัย 

 อีกทั้งคู่มือฉบับนี้ เป็นแนวทางเพื่อช่วยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย สามารถเก็บข้อมูล

ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย                    

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

 

           มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ 

           ธันวาคม 2562 
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สารบัญ 

 

  หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 การเพิ ่มคุณภาพบัณฑิตให้ม ีสมรรถนะตามบริบทที่

เปลี่ยนแปลง 
 

1 

ตัวชี้วัดที่ 1.1  จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
                  และสังคม 

2 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจในสมรรถนะของบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 2 
ตัวชี้วัดที่ 1.3  จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 
ตัวชี้วัดที่ 1.4  อัตราการได้งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนา 
                  และนอกภูมิลำเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

4 

ตัวชี้วัดที่ 1.5  ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีศักยภาพทางด้านวิชาการท่ีสามารถเข้าร่วม 
                  แข่งขันได้ 

5 

ตัวชี้วัดที่ 1.6  ร้อยละของนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสำเร็จ 
                  การศึกษา * 

6 

ตัวชี้วัดที่ 1.7  ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ 7 
ตัวชี้วัดที่ 1.8  ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา 7 
 ตัวชี้วัดที่ 1.9  ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับดี 8 

 ตัวชี้วัดที่ 1.10  ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  

                    รู้รักสามัคคี และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ท้องถิ่น 

9 

 ตัวชี้วัดที่ 1.11  ร้อยละของนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือจิตอาสา 10 

 ตัวชี้วัดที่ 1.12  ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

                    ตามมาตรฐาน CEFR B1 (ช่วงคะแนนล่าง) 

10 

 ตัวชี้วัดที่ 1.13  ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความสามารถด้านดิจิทัล 11 
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สารบัญ (ต่อ) 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ 13 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 

                  ตามมาตรฐาน CEFR * 

14 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากองค์ความรู้ 
                  ของมหาวิทยาลัย 

15 

ตัวชี้วัดที่ 2.3  ร้อยละของหลักสูตรครุศาสตร์ ที่มีความพร้อมในการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์  

                  สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21* 

16 

ตัวชี้วัดที่ 2.4  ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                  เพชรบูรณ์ * 

17 

ตัวชี้วัดที่ 2.5  ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในเวลา  
                  1 ปี * 

17 

ตัวชี้วัดที่ 2.6  มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู 
                 ที่เข้าสู่วิชาชีพ * 

18 

ตัวชี้วัดที่ 2.7  ผลงานวิจัย นวตักรรม สาขาวิชาชีพครู ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
                 และนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ * 

19 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการ 
ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

20 

ตัวชี้วัดที่ 3.1  จำนวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

                  1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

21 

                  1.2 กลุ่มสังคมศาสตร์  

ตัวชี้วัดที่ 3.2  ร้อยละของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ 22 

ตัวชี้วัดที่ 3.3  ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 

                  และนานาชาติ * 

23 

ตัวชี้วัดที่ 3.4  จำนวนงานวิจยัที่บูรณาการตามศาสตร์พระราชา 26 

ตัวชี้วัดที่ 3.5  ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาร่วมสร้างผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมที่ได้จาก 

                  ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา 

27 

ตัวชี้วัดที่ 3.6  จำนวนผลงานที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 28 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.7  จำนวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 29 

ตัวชี้วัดที่ 3.8  จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่ใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ  

                  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

29 

  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

31 

ตัวชี้วัดที่ 4.1  จำนวนหน่วยงานที่ร่วมพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัย 31 

ตัวชี้วัดที่ 4.2  จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ที่พัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน  
                  เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

32 

ตัวชี้วัดที่ 4.3  ร้อยละของหมู่บ้านที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยพันธกิจสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 33 
ตัวชี้วัดที่ 4.4  ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์ที่สามารถแก้ไขปัญหา 
                  ให้กับท้องถิ่น 

34 

ตัวชี้วัดที่ 4.5  จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนจากความรู้ 
                  ของมหาวิทยาลัย * 

35 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 36 
ตัวชี้วัดที่ 5.1  จำนวนองค์ความรู้ หรืองานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                  ที่ได้รับการเผยแพร่ 

36 

ตัวชี้วัดที่ 5.2  จำนวนชุมชนทีส่ามารถสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยว 

                  เชิงวัฒนธรรม 

37 

ตัวชี้วัดที่ 5.3  จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการยกระดับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 

                  ท้องถิ่น เพ่ือการท่องเที่ยว 

38 

ตัวชี้วัดที่ 5.4  จำนวนเครือข่ายที่ร่วมมือจัดพันธกิจสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
                  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

38 

ตัวชี้วัดที่ 5.5  จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                  เพ่ือสร้างคุณค่าและสำนึกรักท้องถิ่น * 

40 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 41 
ตัวชี้วัดที่ 6.1  ระดับคะแนนการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 42 

ตัวชี้วัดที่ 6.2  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (ITA) * 42 

ตัวชี้วัดที่ 6.3  ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย 43 
ตัวชี้วัดที่ 6.4  จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย * 44 
ตัวชี้วัดที่ 6.5  จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ * 45 
ตัวชี้วัดที่ 6.6  ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา 
                  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

46 

ตัวชี้วัดที่ 6.7  จำนวนระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล * 47 
ตัวชี้วัดที่ 6.8  จำนวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 48 
ตัวชี้วัดที่ 6.9  จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 48 
ตัวชี้วัดที่ 6.10  จำนวนศูนย์/สถาบันที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 49 
ตัวชี้วัดที่ 6.11  ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 50 
ตัวชี้วัดที่ 6.12  จำนวนอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ * 51 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

คำอธิบายตัวชี้วัด แนวทางการเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

 

 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 

1. จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม 

หลักสูตร 19 

2. ระดับความพึงพอใจในสมรรถนะของบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ระดับ 4.25 
3. จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

หลักสูตร 2 

4. อัตราการได้งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนา
และนอกภูมิลำเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 90 

5. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีศักยภาพทางด้านวิชาการที่สามารถเข้า
ร่วมแข่งขันได้ 

ร้อยละ 55 

6. ร้อยละของนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขา 
ที่สำเร็จการศึกษา * 

ร้อยละ 85 

7. ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ ร้อยละ 25 
8. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา ร้อยละ 25 

9. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
ในระดับดี 

ร้อยละ 85 

10. ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
รู้รักสามัคคี และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ท้องถิ่น 

ร้อยละ 75 

11. ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือจิตอาสา ร้อยละ 75 

12. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR B1 (ช่วงคะแนนล่าง) 

ร้อยละ 55 

13. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความสามารถด้านดิจิทัล ร้อยละ 60 

*  ต ัวช ี ้ ว ัดตามย ุทธศาสตร ์มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเพ ื ่อการพ ัฒนาท้องถ ิ ่น ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ. 2560  – 2579)                            

ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 . จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจในสมรรถนะของบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 

 

 
 
รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

 

หน่วยนับ :  จำนวนหลักสูตร 

 

คำอธิบายตัวช้ีวัด : หลักส ูตรที ่ม ีการปร ับปร ุง  โดยหลักส ูตรนั ้นต ้องเป ็นหลักส ูตรที่ ตอบสนอง                              

ต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

 

เกณฑ์การนับ :  ว ัดความสำเร ็จ  น ับจากหล ักส ูตรท ี ่ม ีการปร ับปร ุงและได ้ร ับการอน ุม ัติ                                             

จากสภามหาวิทยาลัยภายในปีงบประมาณนั้น (ไม่นับซ้ำหลักสูตรที่มีการปรับปรุงในปีก่อนหน้า) 

 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อหลักสูตรแบบเต็ม พร้อมรายละเอียดดังนี้ เช่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผ่านสภามหาวิทยาลัย และอยู่ระหว่างการบันทึก

ข้อมูลลงระบบ CHECO 

 
 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

หน่วยนับ :  ระดับคะแนน 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีการประเมิน การสอบถาม ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจในสมรรถนะของ

บัณฑิตจากจำนวนสถานประกอบการที่ตอบแบบสำรวจ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ได ้ม ีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิต                              

ที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะ

เป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร ็จจาก คะแนนค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจในสมรรถนะของบัณฑิต                         

จากจำนวนการประเมินคุณภาพบัณฑิตทีต่อบแบบสำรวจ ตามเกณฑ์ สกอ. 

 

 

 
 
รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

หน่วยนับ :  จำนวนหลักสูตร 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการทีต่อบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

นิยามศัพท ์:  สหวิทยาการ (Interdisciplinary) คือการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา 

หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย 

และสังเคราะห์ขึ ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ ้น เพราะฉะนั้น หลักสูตรในรูปแบบ                          

สหวิทยาการก็คือวิธีการที่นำเอาความรู้หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ที่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน                                  

เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และวิจัยจนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น

หรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนหลักสูตรใหม่ที่มีการบูรณาการสหวิทยาการที่ผ่าน

ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ภายในปีการศึกษานั้น 

 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อหลักสูตรแบบเต็มพร้อมชื่อสาขาวิชา รายละเอียดดังนี้ เช่น หลักสูตร                              

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 อัตราการได้งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและ

นอกภูมิลำเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้งานทำ ทั้งที่ทำงานตรงสาขาและไม่ตรงสาขา

รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ ตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนา หลังจากสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ หลังจากสำเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลา 1 ปี โดยแยกตามประเภทสถานประกอบการ (อุตสาหกรรมเป้าหมาย) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ                              

20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แบ่งเปน็ 2 กลุ่ม ดังนี้ 

   1. การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม ประกอบด้วย 

    1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) 

    2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 

    3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

    (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 

    4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 

    5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

   2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ

ในการแข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย 

    1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics) 

    2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 

    3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and 

     Biochemicals) 

    4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 

    5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

สูตรการคำนวณ:   

 

 
 

  

         จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ (คน)    

          X 100 

     จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจทั้งหมด (คน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีศักยภาพทางด้านวิชาการที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูลตัวเลข ของจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ แยกตามประเภท

สถานประกอบแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้ เช่น มีบัณฑิตที่ได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ 

จำนวน 480 คน จากจำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจทั้งหมด 899 คน แบ่งเป็น 1) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) จำนวน 150 2) กล ุ ่มการเกษตรและเทคโนโลยีช ีวภาพ 

(Agriculture and Biotechnology) จำนวน 210 คน 3) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) จำนวน 120 คน 

 
 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

หน่วยนับ :  ร้อยละ  

 

คำอธิบายตวัชี้วัด : หลักสูตรทีมี่นักศึกษามีศักยภาพทางด้านวิชาการท่ีสามารถเข้าร่วมแข่งขันด้าน

วิชาการได้ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางด้าน

วิชาการ (นับรวมทั้ง หลักสูตรที่ได้รางวัลและไม่ได้รับรางวัล) 

 

สูตรการคำนวณ:   

 

 
 
 
 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อหลักสูตรแบบเต็มพร้อมชื่อสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่มีศักยภาพ                            

ในการแข่งขัน รายละเอียดดังนี้ เช่น  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการจัดการพลังงานและสิ ่งแวดล้อม                          

มีนักศึกษาที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการ จำนวน 10 คน 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและความปลอดภัยอาหารเพื ่อการส่งออก                                 

มีนักศึกษาที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการ จำนวน 8 คน  

             จำนวนหลักสูตร ทีม่ีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งทางด้านวิชาการ (หลักสูตร)     

          X 100 

      จำนวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีเปิดสอนและมีนักศึกษาในปีนั้น (หลักสูตร) 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา *  
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา 

 

นิยามศัพท ์:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมายถึง ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร หรือ

เอกสาร หลักฐาน และสิ่งบ่งชี้ใด ๆ ที่แสดงถึงมาตรฐานความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพของบุคคล

ว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ฝึกอบรม การทดสอบ การประเมิน หรืออ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ ซึ่งออกหรือรับรองโดยองค์กร หน่วยงาน บุคคลที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

กับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ในช่วงเวลาที่มีการประเมิน 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 
 
 
 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และจำนวนนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ เช่น คณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 40 คน 

 
  

                   จำนวนนักศึกษาท่ีได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (คน)           

                               X 100 

                            จำนวนนักศึกษาท้ังหมดในปีนั้น (คน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา 

 

 

รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

คำอธิบายตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์

ภายในปีการศึกษานั้น 
 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 
 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู ้ร ับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื ่อหลักสูตรสาขาวิชาพร้อมชื ่ออาจารย์ผู ้สอน รายละเอียดดังนี ้ เช่น                                             

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน : (อาจารย์

ผู้สอน อาจารย์หนุ่ยอำพล ลำพูน) 

 
 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา 

 

นิยามศัพท ์:  สหกิจศ ึกษา (Cooperative Education) คือ เป็นระบบการศึกษาที ่ เน ้นการ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวกกับการฝึก

ปฏิบัติเพื่อสังคมและได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน (ชั่วคราว) 

นับเป็นระบบที่มีการผสมผสานระหว่างการเรียนกับการปฏิบัติงานจริง (Work integrated Learning : WIL) 

ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา  

              จำนวนหลักสูตรทีม่ีรายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ (หลักสูตร)                    

          X 100 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนและมีนักศึกษาในปีนั้น (หลักสูตร) 
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ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับดี 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาในปีนั้น                                  

**ไม่รวมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 
สูตรการคำนวณ:   
 
 
 
 
 
 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู ้ร ับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื ่อหลักสูตรและสาขาวิชา ที ่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

รายละเอียดดังนี้ เช่น  คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด 

 

 

 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับดี  

 

เกณฑ์การนับ :  ว ัดความสำเร ็จ น ับจากจำนวนหลักส ูตรที ่เป ิดสอนในปีการศึกษาปัจจุบัน                                        

ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดี  (ระดับดีคือ                             

มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.01 – 4.00 คะแนน) 

 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 
 
 
  

                  จำนวนหลักสตูรที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (หลักสูตร) 

                             X 100   

               จำนวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในปีนั้น (หลักสูตร) 

               จำนวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับดีทั้งหมด (หลักสูตร)              

                             X 100   

                         จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในปีที่ประเมิน (หลักสูตร) 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รู้รักสามัคคี และ

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ท้องถิ่น 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อหลักสูตร ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับดี รายละเอียดดังนี้ 

เช่น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรผ่านเกณฑ์ 3 หลักสูตร 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รู้รักสามัคคี และเป็น

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ท้องถิ่น 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีวินัย รู้รักสามัคคี และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ท้องถิ่น 

 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 
 
 
 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู ้ร ับผิดชอบใส่ข้อมูลตัวเลข และชื ่อโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาที ่เข้าร่วมโครงการฯ 

รายละเอียดดังนี้ เช่น มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีวินัย รู้รักสามัคคี จำนวน 3,500 คน  

  

                               จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (คน)                  

          X 100 

                จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือจิตอาสา 

 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 

CEFR B1 (ช่วงคะแนนล่าง) 

 
 

รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

สูตรการคำนวณ:   

 

 
 
 

 
 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผ ู ้ร ับผิดชอบใส่ข้อมูลตัวเลข และชื ่อกิจกรรมที่น ักศึกษาเข้าร ่วม รายละเอียดดังนี ้ เช่น                            

มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านไร่ จำนวน 3,500 คน 

 
 
 

 

รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : นับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐาน CEFR B1 (ช่วงคะแนนล่าง) 

  

                                จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม (คน)              

                              X 100   

                   จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด ในปีที่ประเมิน (คน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละของนักศึกษาที่มีความสามารถด้านดิจิทัล 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนผู ้สำเร็จการศึกษา ที ่มีความสามารถด้านการใช้

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR B1 (ช่วงคะแนนระหว่าง                            ) 

 
สูตรการคำนวณ:   
 

 
 
 

 
 
 
 

 

รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีนักศึกษาที่มีความสามารถด้านดิจิทัล 

 

นิยามศัพท ์:  ความสามารถด้านดิจิทัล คือ ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี                              

ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถ                          

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนผู ้สำเร็จการศึกษา ที ่มีความสามารถด้านดิจิทัล                        

ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 
 

 
  

                          จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ผ่านเกณฑ์ (คน)         

                              X 100   

                    จำนวนผูส้ำเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีที่ประเมิน (คน) 

                  จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษ  

                              X 100   

                       จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด ในปีที่ประเมิน  
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**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู ้รับผิดชอบใส่ข้อมูลตัวเลข ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ รายละเอียดดังนี้ เช่น                            

มีผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ คณะครุศาสตร์ จำนวน 425 คน จากจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ทั้งหมด 500 คน/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 455 คน จากจำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาท้ังหมด 

500 คน/ คณะวิทยาการจัดการ 430 คน จากจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 500 คน/คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 400 คน จากจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 500 คน และคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 399 คน จากจำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาท้ังหมด 500 

คน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 

1. ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินความสามารถการใช้

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR * 
ร้อยละ 8 

2. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาจากองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 75 

3. ร้อยละของหลักสูตรครุศาสตร์ ที่มีความพร้อมในการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์ 
สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 

21 * 
ร้อยละ 70 

4. ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบูรณ์ * 
ร้อยละ 96 

5. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

เวลา 1 ปี * 
ร้อยละ 75 

6. มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูที่เข้าสู่

วิชาชีพ * 
ระบบ/
จำนวน 

1 

7. ผลงานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิชาชีพครู ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ * 
ผลงาน 1 

*  ต ัวช ี ้ ว ัดตามย ุทธศาสตร ์มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเพ ื ่อการพ ัฒนาท้องถ ิ ่น ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ. 2560 – 2579)                            

ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR *  
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 

CEFR 

 

นิยามศัพท ์:  มา ต ร ฐ า น  CEFR (Common European Framework of Reference for 

Languages) คือ แนวทางในการอธิบายว่าสามารถพูดและเข้าใจภาษาต่างชาติได้ดีระดับใด โดยมีเกณฑ์การ

วัดระดับภาษาแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับ A1 Beginner  2) ระดับ A2 Elementary  3) ระดับ B1 

Intermediate  4) ระดับ B2 Upper Intermediate  5) ระดับ C1 Advanced และ  6) ระดับ C2 Proficient 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากนักศึกษาครูที ่ผ่านการประเมินความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR  

 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 
 
 
 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู ้ร ับผิดชอบใส่ข้อมูลตัวเลข ของจำนวนนักศึกษาครูที ่ผ่านเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษ CEFR

รายละเอียดดังนี้ เช่น  มีนักศึกษาครูที่ผ่านเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษ CEFR จำนวน 7 คน จากจำนวน

นักศึกษาครูระดับปริญญาตรีทั้งหมด 1,312 คน รายละเอียด ตามเกณฑ์ดังนี้ 

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 คณะครุศาสตร์ จำนวน 1,312 คน ใช้เกณฑ์ CEFR 

(Common European Framework of Reference for Languages) มีรายละเอียดดังนี้ 

  

                  จำนวนนักศึกษาครูที่ผ่านเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษ CEFR  

                              X 100 

                 จำนวนนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

     - ระดับ A1 ที่คะแนนระหว่าง (0-336) จำนวน 41 คน 

     - ระดับ A2 ที่คะแนนระหว่าง (337-398) จำนวน 1,011 คน 

     - ระดับ A2 ที่คะแนนระหว่าง (399-459) จำนวน 252 คน 

     - ระดับ B1 ที่คะแนนระหว่าง (460-542) จำนวน 7 คน 

     - ระดับ B2 ที่คะแนนระหว่าง (543-626) จำนวน 1 คน 

       โดยระดับคะแนนที่มหาวิทยาลัยนำมาเป็นเกณฑ์คือ ระดับ B1 ที่คะแนนระหว่าง (460-542) 

 

 

 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะด้านเทคนิคการสอนต่าง ๆ จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 
 
 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูลตัวเลข และชื่อเรื่ององค์ความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการ

พัฒนาจากมหาวิทยาลัยรายละเอียดดังนี ้ เช่น   มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่ผ่านการพัฒนาจาก

มหาวิทยาลัยเรื่องระบบงานสารบรรณ จำนวน 1,500 คน 

  

              จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ่านการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย              

                              X 100 

               จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของหลักสูตรครุศาสตร์ ที่มีความพร้อมในการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและ

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21 * 

 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : หลักสูตรครุศาสตร์ ที่มีความพร้อมในการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและ

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วยคุณลักษณะที ่พึงประสงค์                              

ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 

3) มีงานทำ มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนหลักสูตรครุศาสตร์ ที่มีความพร้อมในการผลิตครู                              

ให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21 

 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 
 
 
 
 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อหลักสูตรเต็มและสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ ที่มีความพร้อมในการผลิต

ครูให้มีอัตลักษณ์ฯ รายละเอียดดังนี้ เช่น  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

  

              จำนวนหลักสูตรครุศาสตร์ ที่มีความพร้อมในการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์  

          สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21              

                              X 100 

                    จำนวนหลักสูตรครุศาสตร์ทั้งหมดที่เปิดสอนในปีประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ * 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในเวลา 1 ปี * 

 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาที ่อ ่านออกเขียนได้ในพื ้นที ่บร ิการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที ่บริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ที ่ผ ่านการประเมินการอ่านออกเขียนได้ อ้างอิงเกณฑ์ที ่สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีการศึกษา 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีบัณฑิตครูที่ผ่านการสอบบรรจุ คัดเลือกเป็นครูทั้งรัฐและเอกชน ภายหลังจาก

สำเร็จการศึกษาแล้ว ภายในเวลา 1 ปี 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากบัณฑิตครูที่ผ่านการสอบบรรจุ คัดเลือกเป็นครูทั้งรัฐและ

เอกชน รวมถึงผู้ที่สอบขึ้นบัญชีรอการบรรจุ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ภายในเวลา 1 ปี 

 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 
 
  

              จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินการอ่านออกเขียนได้ อ้างอิงเกณฑ์ 

                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

                              X 100 

จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมดในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

             จำนวนบัณฑิตครูที่ผ่านการสอบบรรจุ คัดเลือกเป็นครู ภายในเวลา 1 ปี 

                              X 100 

                  จำนวนบัณฑิตครูทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในปีที่ประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูที่เข้าสู่วิชาชีพ * 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูลตัวเลข ของบัณฑิตครูที่ผ่านการสอบบรรจุ คัดเลือกเป็นครู ภายในเวลา 1 ปี

รายละเอียดดังนี้ เช่น  มีบัณฑิตครูที่ผ่านการสอบบรรจุ คัดเลือกเป็นครู/รอเรียกการบรรจุ จำนวน 760 คน 

จากจำนวนบัณฑิตครูทั้งหมดท่ีสำเร็จการศึกษา 1,250 คน 

 

 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนระบบ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มี Platform สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู  เพื่อให้เกิดชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (PLC) 

 

นิยามศัพท์ :  มี Platform คือ การสร้างระบบ รูปแบบ วิธีการ สื่อ ช่องทาง เพื่อให้เกิดเครือขา่ย 

ระหว่างครูประจำการที่เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏและอาจารย์ ผู ้เชี ่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ                              

ในช่องทางต่าง ๆ ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และระบบออฟไลน์ (Offline) 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนระบบ รูปแบบ วิธีการ สื ่อ ช่องทาง เพื ่อให้เกิด

เครือข่าย ระหว่างครูประจำการที่เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยมีกิจกรรมและการดำเนินการ                              

ของเครือข่าย มีสมาชิกในเครือข่ายอย่างชัดเจน และมีการนำ ผลของการเข้าร่วมเครือข่ายไปสู่การพัฒนา

วิชาชีพครู 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูลชื่อ ของระบบ/ รูปแบบ/วิธีการ/สื่อ หรือช่องทาง สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูที่เข้าสู่วิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ เช่น  1) ระบบFacetoFace  2) ช่องทาง Lineครูไทย

ครูดีศรีเพชรบูรณ์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 ผลงานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิชาชีพครู ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 

และนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ * 

 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  ผลงาน 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู การพัฒนาครู ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตหรือพัฒนาครู 

 

นิยามศัพท ์:  งานวิจัย (Research) หมายถึง การกระทำของมนุษย์เพื่อค้นหาความจริงในสิ่งใด 

สิ่งหนึ่งที่กระทำด้วยพื้นฐานของปัญญา ความมุ่งหมายหลักในการทำวิจัยได้แก่การค้นพบ (discovering),                              

การแปลความหมาย , และการพัฒนากรรมวิธ ีและระบบสู ่ความก้าวหน้าในความรู ้ด ้านต่าง ๆ ใน เชิง

วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายในโลก และจักรวาล การวิจัยอาจต้องใช้หรือไม่ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนผลงานวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่                             

ในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการผลิตและพัฒนาครู มีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู ้ร ับผิดชอบใส่ข้อมูลชื ่อ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิชาชีพครู ที ่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

รายละเอียดดังนี้ เช่น  1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผังความคิด

สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย ผศ.ดร.กานต์  อัมพานนท์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์

เพื่อพัฒนาสังคมตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 
1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 
1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.2 กลุ่มสังคมศาสตร์ 

 
บาท/คน 
บาท/คน 

 
50,000 
25,000 

2. ร้อยละของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95 

3. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ * 
คะแนน 2 

4. จำนวนงานวิจัยที่บูรณาการตามศาสตร์พระราชา เรื่อง 3 
5. ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาร่วมสร้างผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมที่ได้
จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา 

ร้อยละ 65 

6. จำนวนผลงานที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ผลงาน 3 
7. จำนวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โครงการ 5 

8. จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่ใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 3 

*  ต ัวช ี ้ ว ัดตามย ุทธศาสตร ์มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเพ ื ่อการพ ัฒนาท้องถ ิ ่น ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ. 2560 – 2579)                            

ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

               1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

               1.2 กลุ่มสังคมศาสตร์ 

 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  บาท/คน 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในเล่มแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 

2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 

 

เกณฑ์การนับ :  ว ัดความสำเร ็จ น ับจากจำนวนเง ินสนับสน ุนงานว ิจ ัยและงานสร ้างสรรค์                              

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณนั้น 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูลตัวเลข ของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี รายละเอียดดังนี้ เช่น  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 123,034.26 บาท/คน 

 
 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  บาท/คน 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์กลุ่มสังคมศาสตร์  ตามค่าเป้าหมาย                              

ที่กำหนดในเล่มแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 

2562) 

 

เกณฑ์การนับ :  ว ัดความสำเร ็จ น ับจากจำนวนเง ินสนับสน ุนงานว ิจ ัยและงานสร ้างสรรค์                               

กลุ่มสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณนั้น 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู ้รับผิดชอบใส่ข้อมูลตัวเลข ของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ กลุ่มสังคมศาสตร์ 

รายละเอียดดังนี้ เช่น  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 51,974.59 บาท/คน 

 

 

 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวช้ีวัด : จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ 

 

นิยามศัพท ์:  ท้องถิ ่น หมายถึง ถิ ่นฐานที่อยู ่ของมนุษย์ที ่ตั ้งบ้านเรือนอาศัยอยู ่กันเป็นกลุ่ม                              

หรือหน่วยของพ้ืนที่ย่อยลงมา ตั้งแต่บ้าน หมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  เทศบาล จังหวัด 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์                                 

ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้น 

 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 

 
 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู ้รับผิดชอบใส่ข้อมูลตัวเลข ชื่อผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของงานวิจัยหรือนวัตกรรม และผู้/องค์กร                             

ที่นำไปใช้ประโยชน์ รายละเอียดดังนี้ เช่น  มีงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 76 

เรื่อง จากจำนวนงานวิจัยทั้งหมด 250 เรื่อง รายละเอียดดังนี้ 

 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย ผศ.ดร.กานต์  อัมพานนท์ ผู้นำไปใช้ประโยชน์คือนักศึกษา คณะครุ

ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

                       จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์              

                              X 100   

                            จำนวนงานวิจัยทั้งหมด ในปีงบประมาณนั้น 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ * 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีปฏิทิน 

หน่วยนับ :  คะแนน 

 

คำอธิบายตัวช้ีวัด : มีผลงานของนักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเกิดจากความรู้ความสามารถ                             

ที่ได้รับการบ่มเพาะจากการศึกษา หรือการทำงานในมหาวิทยาลัยและได้นำเสนอสู่สาธารณะ ในรูปแบบ                             

การตีพิมพ์ เผยแพร่ ประกวด แข่งขัน หรือได้รับการยกย่องได้รับรางวัล ในระดับชาติหรือนานาชาติ อาทิเช่น  

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ การคิดค้น งานประพันธ์ หรืองานในลักษณะอ่ืน ๆ 

 
นิยามศัพท ์:  งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอ 

บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  

ได้ร ับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับชาติ ที ่มีกองบรรณาธิการจัดทำ รายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 

 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การนำเสนอ

บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 

ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย

ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 

 

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความ 

จากผลงานวิจ ัยหรือบทความวิชาการ ที ่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

(Journal) ที่มีชื ่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 

(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สกอ. 
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งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความ

จากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ที ่ได้ร ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ วารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 

Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, 

Art and Humanities Citation Index) ห ร ื อ ฐ า น ข ้ อ ม ู ล  Scopus ห รื อ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สกอ. 

 
เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จจาก ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

 
 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

ค่านำ้หนัก ระดับคุณภาพวิจัย 

0.20 -    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง 
     จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู ่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที ่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แต่สถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรอืตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
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ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพวิจัย 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที ่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์                                    
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งส ามารถ                     
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

สูตรการคำนวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ตามสูตร   
 
 
 

 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 
  

 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจยั 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยัทั้งหมด 

 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

X 5 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 จำนวนงานวิจัยที่บูรณาการตามศาสตร์พระราชา 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผ ู ้ร ับผิดชอบใส่ข ้อมูลรายละเอียดที ่มาของคะแนน ของผลงาน งานวิจ ัย งานสร้างสรรค์                           

การประดิษฐ์ การคิดค้น งานประพันธ์ ของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัล  

 
 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนเรื่อง 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัยที่บูรณาการตามศาสตร์พระราชา 

 

นิยามศัพท ์:  ศาสตร์พระราชา หมายถึง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                     

มหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คือ การเรียนรู้กระบวนการ

คิดบนรากฐานของการเข้าใจมนุษย์ การเข้าถึงข้อมูลเพื ่อให้การสร้างสรรค์นั้นตอบสนองความต้องการ                              

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการพัฒนาด้วยความรู้และภูมิปัญญาที่ไม่จำกัดอยู่แค่ด้านใดด้านหนึ่ง ตลอดจน

การทดลองและปรับปรุงจนได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่รู้จบ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนเรื ่องงานวิจัยที ่บูรณาการตามศาสตร์พระราชา 

ภายในปีงบประมาณนั้น 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูลตัวเลข ชื่องานวิจัย และชื่อผู้วิจัยบูรณาการตามศาสตร์พระราชา รายละเอียด

ดังนี้ เช่น  มีงานวิจัยบูรณาการตามศาสตร์พระราชา จำนวน 15 เรื่อง จากจำนวนงานวิจัยทั้งหมด 250 เรื่อง 

1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักศึกษา คณะครุ

ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย ผศ.ดร.กานต์  อัมพานนท์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาร่วมสร้างผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมที่ได้จาก

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา 

 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : หลักสูตรที่มีนักศึกษาร่วมสร้างผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา 

 

นิยามศัพท ์:  นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คำว่า Innovare แปลว่า 

“ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา”หมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด 

การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอน

โคน หรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น 

ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ่มที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล (Mckeown, 2008) 

และในหลายสาขา เชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด 

และไม่เป็นแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เป็นต้นว่า ในด้านศิลปะ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และนโยบาย 

ของรัฐ ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต 

เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพ่ิมข้ึน และเป็นที่มาสำคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

 

งานวิจัย (Research) หมายถึง การกระทำของมนุษย์เพื่อค้นหาความจริงในสิ่งใด

สิ่งหนึ่งที่กระทำด้วยพื้นฐานของปัญญา ความมุ่งหมายหลักในการทำวิจัยได้แก่การค้นพบ (discovering),                            

การแปลความหมาย และการพัฒนากรรมวิธีและระบบสู่ความก้าวหน้าในความรู้ด้านต่าง ๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์

ที่หลากหลายในโลกและจักรวาล การวิจัยอาจต้องใช้หรือไม่ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ 

 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มี

ความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนว

ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิก

ศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ

ของอาเซียน 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 จำนวนผลงานที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษา/อาจารย์ร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ 

นวัตกรรม ที่ได้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ภายในปีงบประมาณนั้น 

 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 
 
 
 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รบัผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ พร้อมชื่อหลักสูตรสาขาวิชาและชื่ออาจารย์

ที่ปรึกษา รายละเอียดดังนี้ เช่น การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกอินทนิล โดย อาจารย์จามีน วิโนทัย และ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 
 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนผลงาน 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : ผลงานที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ภายในปีนั้น ๆ 

 

นิยามศัพท ์:  ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง สิทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ หรือ "ผู้ทรงสิทธิ" 

มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จจาก จำนวนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา                                

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภายในปีนั้น ๆ 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู ้ร ับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื ่อผลงานและเจ้าของผลงานที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียดดังนี้ เช่น เครื่องฉีกก้านใบยาสูบ โดย อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์  

                จำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษา/อาจารย์ร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม 

                            ที่ได้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

                              X 100 

                            จำนวนหลักสูตรทั้งหมดในปีการประเมินนั้น 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 จำนวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

ตัวช้ีวัดที่ 8 จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่ใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน 

 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนโครงการ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีโครงการว ิจ ัยจากแหล ่งท ุนภายนอก ตามค ่าเป ้าหมายที ่กำหนดในเล่ม                                 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                            

ในปีงบประมาณนั้น 

 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ชื่อแหล่งทุน และงบประมาณที่ได้รับ 

รายละเอียดดังนี้ เช่น การใช้อนุภาคนาโนแบบมีรูพรุนควบคุมเชื้อราในมะขามหวาน โดย อาจารย์ ดร.ฉลาด  

ยืนยาวแหล่งทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) งบประมาณ 1,000,000 บาท 

 

 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  ราย 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่ใช้นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ในการประกอบ

ธุรกิจ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

นิยามศัพท ์:  STARTUP หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือองค์กรธุรกิจขนาดเล็กที่จัดตั้งขึ้น ด้วยบุคลากร

และทรัพยากรจำนวนน้อย แต่มีความคิดที่ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที ่สามารถเปลี่ยนแปลงโลก                         

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT  
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   นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คำว่า Innovare แปลว่า 

“ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา”หมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด 

การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอน

โคน หรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น 

ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ่มที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล (Mckeown, 2008) 

และในหลายสาขา เชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมคีวามแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด 

และไม่เป็นแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เป็นต้นว่า ในด้านศิลปะ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และนโยบาย

ของรัฐ ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต 

เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพ่ิมข้ึน และเป็นที่มาสำคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จจาก จำนวนผู ้ประกอบการใหม่ (Startup) ที ่ใช้นวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัย ในการประกอบธุรกิจ ภายในปีงบประมาณนั้น 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อและประเภทของผู้ประกอบการใหม่ พร้อมชื่อธุรกิจ รายละเอียดดังนี้ เช่น 

นายยุรนันต์  วิโรจน์สกุล (นักศึกษา) : ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือน Share Gun 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดที่ 1 จำนวนหน่วยงานที่ร่วมพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัย 

 

 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 
1. จำนวนหน่วยงานที่ร่วมพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน 6 

2. จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ที่พัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

20 

3. ร้อยละของหมู่บ้านที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยพันธกิจสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 25 

4. ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์ที่สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับท้องถิ่น  

ร้อยละ 85 

5. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนจากความรู้

ของมหาวิทยาลัย * 
วิสาหกิจ
ชุมชน 

2 

*  ต ัวช ี ้ ว ัดตามย ุทธศาสตร ์มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเพ ื ่อการพ ัฒนาท้องถ ิ ่น ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ. 2560 – 2579)                            

ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 

 

 

 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนหน่วยงาน 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีหน่วยงานที่ร่วมพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด

และระดับประเทศ ทั ้งนี ้รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ไม่จำเป็นต้องทำ  MOU ร่วมกัน เช่น 

โรงเรียน/ หมู่บ้าน / อบต. / สำนักงานจังหวัด / บริษัท / ห้างร้าน 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนหน่วยงานที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเข้าไปแก้ปัญหา                          

หรือพัฒนาให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ภายในปีงบประมาณนั้น (ไม่นับซ้ำหน่วยงานเดิม) 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ที่พัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

 
 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู ้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อหน่วยงานที่ร่วมพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ เช่น 

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนโครงการ / กิจกรรม 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีจำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ที่พัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

 

นิยามศัพท ์:  พันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย

กับองค์กรชุมชนร่วมคิดและร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน มีการใช้ความรู้หรือเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดประโยชน์

ร่วมกันและเกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคมที่ประเมินได้ตามหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) Partnerships คือ ต้องมีการ

ร ่วมม ือ ร ่วมแรง ร ่วมท ุนจากทุกฝ ่าย 2) Mutual benefits ค ือ ต ้องก ่อให ้ เก ิดประโยชน ์ร ่วมกัน                                

3) Scholarships คือ ต้องทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 4) Measurable Social Impact คือ ก่อให้เกิดผลดี                               

แก่สังคมท่ีวัดได้ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนโครงการ หรือกิจกรรม ที่พัฒนาท้องถิ ่น 4 ด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ภายในปีงบประมาณนั้น 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ที่พัฒนาท้องถิ่น พร้อมบอกประเภท

ด้านทั้ง 4 รายละเอียดดังนี้ เช่น โครงการบริการวิชาการความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านสังคม 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของหมู่บ้านที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยพันธกิจสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มหาวิทยาลัย เข้าไปแก้ปัญหาให้กับหมู่บ้านด้วยพันธกิจสัมพันธ์ทั้งนี ้ ต้องเป็น

หมู่บ้านในเขตบริการของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร ตามหลัก 4 ประการ 

 

นิยามศัพท ์:  พันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย

กับองค์กรชุมชนร่วมคิดและร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน มีการใช้ความรู้หรือเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดประโยชน์

ร่วมกันและเกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคมที่ประเมินได้ตามหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) Partnerships คือ ต้องมีการ

ร ่วมม ือ ร ่วมแรง ร ่วมท ุนจากทุกฝ ่าย 2 ) Mutual benefits ค ือ ต ้องก ่อให ้ เก ิดประโยชน ์ร ่วมกัน                                

3) Scholarships คือ ต้องทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 4) Measurable Social Impact คือ ก่อให้เกิดผลดี                               

แก่สังคมท่ีวัดได้ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัย เข้าไปแก้ปัญหาด้วยพันธกิจ

สัมพันธ์ ภายในปีงบประมาณนั้น (ไม่นับซ้ำหมู่บ้านเดิม) 

 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 
 
 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อหมู่บ้านที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยพันธกิจสัมพันธ์ฯ รายละเอียดดังนี้ เช่น 

บ้านใหม่สามัคคี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์  

        จำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัย เข้าไปแก้ปัญหาด้วยพันธกิจสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

                              X 100 

                จำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในเขตบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องท่ีสามารถแก้ไข

ปัญหาให้กับท้องถิ่น 

 

 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มหาวิทยาลัย เข้าไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนด้วยพันธกิจสัมพันธ์ทั้งนี้ ต้องเป็นชุมชน                            

ในเขตบริการของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร ตามหลัก 4 ประการ 

 

นิยามศัพท ์:  พันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย

กับองค์กรชุมชนร่วมคิดและร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน มีการใช้ความรู้หรือเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดประโยชน์

ร่วมกันและเกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคมที่ประเมินได้ตามหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) Partnerships คือ ต้องมีการ

ร ่วมม ือ ร ่วมแรง ร ่วมท ุนจากทุกฝ ่าย 2 ) Mutual benefits ค ือ ต ้องก ่อให ้ เก ิดประโยชน ์ร ่วมกัน                                

3) Scholarships คือ ต้องทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 4) Measurable Social Impact คือ ก่อให้เกิดผลดี                               

แก่สังคมท่ีวัดได้ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนชุมชนที่มหาวิทยาลัย เข้าไปแก้ปัญหาด้วยพันธกิจ

สัมพันธ์ ภายในปีงบประมาณนั้น (ไม่นับซ้ำชุมชนเดิม) 

 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 
 
 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์ฯ รายละเอียดดังนี้ เช่น .ชุมชน

บ้านตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 

  

                 จำนวนชุมชนทีเ่ข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย 

                              X 100 

                จำนวนชุมชนทั้งหมดในเขตบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนจากความรู้ของ

มหาวิทยาลัย * 

 

 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนวิสาหกิจชุมชน 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : วิสาหกิจชุมชนประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

 

นิยามศัพท ์:  วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กลุ ่มคนในพื ้นที ่บร ิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                              

ที่รวมตัวกัน เพื่อประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอย่างชัดเจน ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ จากการได้รับ

การสนับสนุนและการให้ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อวิสาหกิจชุมชน และชื่อที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนจากความรู้

ของมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังนี้ เช่น.ชุมชนบ้านตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ได้รับองค์ความรู้ดา้น

การบรรจุภัณฑ์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดที่ 1 จำนวนองค์ความรู้ หรืองานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่ได้รับการเผยแพร่ 

 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 
1. จำนวนองค์ความรู้ หรืองานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ได้รับการเผยแพร่ 

เรื่อง 7 

2. จำนวนชุมชนที่สามารถสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

ชุมชน 4 

3. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการยกระดับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการท่องเที่ยว 

หมู่บ้าน 3 

4. จำนวนเครือข่ายที่ร่วมมือจัดพันธกิจสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เครือข่าย 3 

5. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือสร้างคุณค่าและสำนึกรักท้องถิ่น * 
แหล่ง 6 

*  ต ัวช ี ้ ว ัดตามย ุทธศาสตร ์มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเพ ื ่อการพ ัฒนาท้ องถ ิ ่น ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ. 2560 – 2579)                            

ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 

 

 

 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนเรื่ององค์ความรู้ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีองค์ความรู้ หรืองานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 จำนวนชุมชนที่สามารถสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

นิยามศัพท ์:  องค์ความรู ้ (Body of knowledge) เป็นความรู้ที ่เกิดขึ้นต่อเรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง                     

ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ หรือ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมู ล โดยความรู้

เกิดขึ้นนั้น ผู้รับสามารถนำไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถนำมาปรับใช้ได้ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองาน                                

ที่กระทำอยู่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถนำไปใช้ในลักษณะ                             

ต่าง ๆ ได ้

   งานวิจัย (Research) หมายถึง การกระทำของมนุษย์เพื่อค้นหาความจริงในสิ่งใด

สิ่งหนึ่งที่กระทำด้วยพื้นฐานของปัญญา ความมุ่งหมายหลักในการทำวิจัยได้แก่การค้นพบ (discovering),                             

การแปลความหมาย , และการพัฒนากรรมวิธ ีและระบบสู ่ความก้าวหน้าในความรู ้ด ้านต่าง ๆ ในเชิง

วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายในโลก และจักรวาล การวิจัยอาจต้องใช้หรือไม่ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนเรื่ององค์ความรู้ หรืองานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้

เผยแพร่ ภายในปีงบประมาณนั้น 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู ้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อองค์ความรู้ หรืองานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ                               

หรือชื่อเจ้าของงานวิจัยนั้น ๆ รายละเอียดดังนี้ เช่น   ประวัติศาสตร์ท้องถิ ่นเมืองเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา                                

ภูมิประเทศกับการก่อรูปเมือง 

 
 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนชุมชน 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีชุมชนที่ร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับท้องถิ่น                           

และระดับจังหวัด ที่สามารถสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนชุมชนที่ร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม                   

กับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด ที่สามารถสร้างรายได้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู ่การ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในปีงบประมาณนั้น  
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ตัวช้ีวัดที่ 4 จำนวนเครือข่ายท่ีร่วมมือจัดพันธกิจสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการยกระดับศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู ้ร ับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื ่อชุมชน และชื ่อสินค้าที ่สามารถสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 

รายละเอียดดังนี้ เช่น.ชุมชนบ้านตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ จัดทำผ้ามัดหมี่ลายมะขาม 

 
 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนหมู่บ้าน 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีหมู ่บ ้านที ่ได ้ร ับการสนับสนุนและส่งเสริมจากมหาวิทยาลัย เพื ่อยกระดับ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการท่องเที่ยว  

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนหมู่บ้าน ที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมการยกระดับศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว ภายในปีงบประมาณ

นั้น 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อหมู่บ้าน และชื่อโครงการที่ได้ดำเนินการ เพื่อการยกระดับศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี ฯ รายละเอียดดังนี้ เช่น บ้านใหม่สามัคคี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ตามด้วยชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนเครือข่าย 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีเครือข่ายที่ร่วมมือจัดโครงการหรือกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลัก 4 ประการกับมหาวิทยาลัย 
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นิยามศัพท ์:  เครือข่ายที่ร่วมมือ (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กร                             

ที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคน                               

ในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกัน                             

และกันประเด็นสำคัญของนิยามข้างต้น คือ 1. ความสัมพันธ์ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ 2. กิจกรรมที่ทำต้องมี

ลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 3. การเป็นสมาชิก ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือ

ความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ 

   การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย จะต้องพัฒนาไปสู ่ระดับของการลงมือทำ

กิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กร                           

ที่เป็นสมาชิกดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรม                                 

เฉพาะกิจตามความจำเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจำเป็นหรือ

มีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้ 

 

   พันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย

กับองค์กรชุมชนร่วมคิดและร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน มีการใช้ความรู้หรือเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดประโยชน์

ร่วมกันและเกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคมที่ประเมินได้ตามหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) Partnerships คือ ต้องมีการ

ร ่วมม ือ ร ่วมแรง ร ่วมท ุนจากทุกฝ ่าย  2) Mutual benefits ค ือ ต ้องก ่อให ้ เก ิดประโยชน ์ร ่วมกัน                                  

3) Scholarships คือ ต้องทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 4) Measurable Social Impact คือ ก่อให้เกิดผลดี                                 

แก่สังคมท่ีวัดได้ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนเครือข่ายที ่ร ่วมมือกับมหาวิทยาลัย ตามหลัก                        

4 ประการ ภายในปีงบประมาณนั้น 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อเครือข่าย และชื่อกิจกรรมที่ร่วมมือจัดพันธกิจสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้ เช่น กลุ่มเครือข่ายแม่บ้าน บ้านใหม่สามัคคี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 

กิจกรรมงานกินดอง  
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ตัวช้ีวัดที่ 5 จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้าง

คุณค่าและสำนึกรักท้องถิ่น 

 

 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนแหล่งเรียนรู้ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (นับจากแหล่งเรียนรู้ภายใน

จังหวัดเพชรบูรณ์) 

 

นิยามศัพท ์:  แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ถิ่น ที่อยู่ บริเวณ บ่อเกิด แห่ง ที่หรือศูนย์ความรู้ที่ให้เข้าไป
ศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ ซึ่งแหล่งเรียนรู้ อาจเป็นไปได้ทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติ หรือสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น เป็นได้ท้ังบุคคล สิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต และแหล่งเรียนรู้จะอยู่ที่ใดก็ได้ 
 
เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร ็จ นับจากจำนวนแหล่งเรียนรู้  จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่

ดำเนินการจากแหล่งเรียนรู้ฯ ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ ภายในปีงบประมาณนั้น 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู ้ร ับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อแหล่งเรียนรู ้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ ่นฯ 

รายละเอียดดังนี้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล  
 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 

1. ระดับคะแนนการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล คะแนน 3.80 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (ITA) * ร้อยละ 80 

3. ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 97 

4. จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย * จำนวน 1 

5. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ * เครือข่าย 3 

6. ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาลตามศาสตร์
พระราชาเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ร้อยละ 70 

7. จำนวนระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล * ระบบ 3 

8. จำนวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น คน 20 

9. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น คน 10 

10. จำนวนศูนย์/สถาบันที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 4 
11. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียว 

ร้อยละ 2 

12. จำนวนอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ และ
นานาชาติ * 

คน 6 

 

*  ต ัวช ี ้ ว ัดตามย ุทธศาสตร ์มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเพ ื ่อการพ ัฒนาท้องถ ิ ่น ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ. 2560 – 2579)                            

ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับคะแนนการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (ITA) * 

 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  คะแนน 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีคะแนนการบริหารงานของผู ้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ตามค่าเป้าหมาย                             

ที่กำหนดในเล่มแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 

2562) 

 

นิยามศัพท ์:  ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทาง

สำคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ                          

ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่ วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกัน                                     

เป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนา อย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ                              

เพ่ือบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต 

 

เกณฑ์การนับ :  ว ัดความสำเร ็จ น ับคะแนนจากการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม/                                

การสัมภาษณ์ การบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายใน

ปีงบประมาณปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (ITA)                                 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

นิยามศัพท ์:  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติ

ราชการของหนวยงาน ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงาน ของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ภายในหนวยงาน ตลอดจน ประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซื้อ

จัดจางที่มีความโปรงใส รวมถึง ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการใหบริการที่มีมาตรฐานและมีความ 

เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที ่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน 

“วัฒนธรรม” ในหนวยงานที่มุงเนน การสรางเสริมวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และประเมินแนวทาง ในการ                                 

ปองกันการทุจริตและการปองกัน การปฏิบัติงานที่อาจจะกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน ตลอดจนประเมินผล

การปฏิบัต ิงานในภาพรวมที ่สะท อน ไดจากการรับรู ของผู ม ีส วนไดสวนเสียภายในและผู ม ีส วนได้                              

สวนเสียภายนอก 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ภาครัฐ ภายในปีประเมิน 

 
 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : ผลความสำเร ็จการเบ ิกจ ่ายงบประมาณภาพรวมของมหาว ิทยาล ัย บรรลุ                              

ตามค่าเป้าหมาย ที่กำหนดในเล่มแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 

(ฉบับปรับปรุง 2562) 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จจาก ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลจากการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ภายในปีงบประมาณนั้น 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย * 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนฐานข้อมูล 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีจำนวนฐานข ้อม ูลเพ ื ่อการบร ิหารจ ัดการและการตัดส ินใจตามพ ันธกิจ                           

ของมหาวิทยาลัย 

 

นิยามศัพท ์:  ฐานข้อมูลเพื ่อการบริหารจัดการ  คือ การจัดเก ็บข้อมูล การประมวลผล                             

การรายงานและการนำเสนอข้อมูล ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาข้อมูล เป็นระบบหรือ                         

แอปพลิเคชัน ทำให้การทำงานในมหาวิทยาลัยสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนฐานข้อมูล จำนวนข้อมูลในฐานข้อมูล หรือจำนวน

การใช้ข้อมูล เพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ภายในปีงบประมาณนั้น 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการฯ รายละเอียดดังนี้ เช่น 1) ฐานข้อมูล

จำนวนบุคลากรลาศึกษาต่อ 2) ฐานข้อมูลงานวิจัยสร้างสรรค์ 3) ฐานข้อมูลจำนวนบัณฑิตครูที่สอบติดบรรจุใน

โรงเรียนของรัฐ 

  

                    จำนวนการเบิกจ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายตามจริง              

                              X 100   

                        งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ *  
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนเครือข่าย 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีเคร ือข ่ายความร ่วมมือด ้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของมหาว ิทยาล ัยราชภัฎ                           

กับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 

 

นิยามศัพท ์:  เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ 

ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่าย

ด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกันประเด็น

สำคัญของนิยามข้างต้น คือ 1) ความสัมพันธ์ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ 2) กิจกรรมที่ทำต้องมีลักษณะเท่าเทียม

หรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 3) การเป็นสมาชิก ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัว                            

ของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร ็จ นับจากจำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและ

ต่างประเทศ ที่มีการทำความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเชิงประจักษ์ จากความ

ร่วมมือนั้น ภายในปีงบประมาณ 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศฯ รายละเอียด

ดังนี้ เช่น 1)เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม มูลมังวัดท่า

กกแก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  2) เครือข่ายคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ  

45



ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา

เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีหน่วยงานที่ดำเนินงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา 

 

นิยามศัพท ์:  ศาสตร์พระราชา หมายถึง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                     

มหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ทั้งนี้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คือ การเรียนรู้

กระบวนการคิดบนรากฐานของการเข้าใจมนุษย์ การเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้การสร้างสรรค์นั้นตอบสนองความ

ต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการพัฒนาด้วยความรู ้และภูมิปัญญาที ่ไม่จำกัดอยู ่แค่ด้านใด                      

ด้านหนึ่ง ตลอดจนการทดลองและปรับปรุงจนได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่รู้จบ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ด้วยหลัก                             

ธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา ภายในปีงบประมาณนั้น 

 

สูตรการคำนวณ:   

 
 
 
 

 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อหน่วยงาน ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลตาม

ศาสตร์พระราชา รายละเอียดดังนี้ เช่น สำนักงานอธิการบดี : จัดโครงการอบรม “การปฏิบัติงานตามหลัก                               

ธรรมาภิบาล และเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ของบุคลากร   

      หนว่ยงานที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา              

                              X 100   

                                  หน่วยงานทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 จำนวนระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล *  
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  ระบบ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีระบบบริหารจัดการที่พัฒนาเพ่ือสนับสนุน การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 

นิยามศัพท ์:  ระบบบริหารจัดการ คือ ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื ่อการบริหารจัดการ

หน่วยงาน สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี

การใช้ระบบบริหารนั ้นอย่างเป็นร ูปธรรม ประกอบด้วยระบบย่อย คือ ระบบประมวลผลรายการ 

(Transaction Processing System: TPS) ระบบจัดการรายงาน (Management Reporting System: MRS) 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) และระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office 

Information System: OIS) โดยครอบคลุมการบริหารจัดการ อย่างน้อย 5 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบบริหาร

การศึกษา 2) ระบบการเงินและงบประมาณ 3) ระบบบริหารงานบุคคล 4) ระบบบัญชีและทรัพย์สิน 5) ระบบ

เอกสาร งานสารบรรณ และระบบอื่น ๆ  

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนระบบหลักและระบบย่อยของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี

การพัฒนาและมีการดำเนินการ นำไปสู่การสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายในปีงบประมาณ

นั้น 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อหน่วยงาน ชื่อระบบการบริหารจัดการฯ รายละเอียดดังนี้ เช่น สำนักงาน

อธิการบดีมีระบบการจัดการงบประมาณ / ระบบการจองห้องประชุม  
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ตัวช้ีวัดที่ 8 จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน 

ตัวช้ีวัดที่ 9 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนคน 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีบุคลากรสายวิชาการท่ีเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ                                

ที่สูงขึ้น ภายในปีงบประมาณนั้น 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง พร้อมสาขาวิชา ของบุคลากรสายวิชาการที่เข้าสู่

ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น รายละเอียดดังนี้ เช่น รองศาสตราจารย์อนุวัติ  คูณแก้ว  สาขาวิชาการศึกษา 

 
 
 
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนคน 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ภายใน

ปีงบประมาณนั้น 

 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ พร้อมสังกัด ของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้น รายละเอียดดังนี้ เช่น นางสาวสุพรรณี  ตั้งจิตเจริญกุล  ตำแหน่ง : บุคลากร จากระดับ

ปฏิบัติการ เป็นชำนาญการ  สังกัดสำนักงานอธิการบดี  
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ตัวช้ีวัดที่ 10 จำนวนศูนย์/สถาบันที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนศูนย์/หน่วยงาน/ชุมชน/สถาบัน 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีศ ูนย์  หน ่วยงาน ช ุมชนหร ือสถาบ ันท ี ่จ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ตลอดชีวิต                             

ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดตั้งขึ้น 

 

นิยามศัพท ์:  การเรียนรู ้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Education คือการผสมผสานการเรียนรู้                            

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อมุ่งเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และ

ประสบการณ์ให้เต็มศักยภาพและเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัย การศึกษาตลอดชีวิตควรมี

ความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบเพื่อเปิดโอกาสให้คนสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็น 

บ้าน สวนสาธารณะ ที่ทำงาน หรือชุมชน รวมไปถึงควรได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันให้เกิด

การศึกษาตลอดชีวิตที่แท้จริง 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนศูนย์ หน่วยงาน ชุมชนหรือสถาบันที่จัดกิจกรรม                          

หรือโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดตั้งขึ้น จะมี

เครือข่ายความร่วมมือหรือไม่มีก็ได้ ภายในปีงบประมาณนั้น 

 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อศูนย์ หน่วยงาน ชุมชนหรือสถาบันที่จัดกิจกรรมหรือโครงการ การเรียนรู้

ตลอดชีวิตฯ รายละเอียดดังนี้ เช่น 1) ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 2) โครงการพัฒนาสถาบันภาษา 

  

49



ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  ร้อยละ 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีหน่วยงานที่มีการดำเนิน กิจกรรม/โครงการ ในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 

นิยามศัพท ์:  มหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงาน 

และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการ

ทำงานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิ ดผลดี                                       

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนของชาติ 

 

เกณฑ์การนับ :  ว ัดความสำเร ็จ น ับจากจำนวนหน่วยงานที ่สน ับสนุน ก ิจกรรม/โครงการ 

มหาวิทยาลัยสีเขียว ภายในปีงบประมาณนั้น 

 

สูตรการคำนวณ:   

 

 
 
 

 
**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่อหนว่ยงาน ชื่อกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

รายละเอียดดังนี้ เช่น 1) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเปิดเมื่อใช้ปิดเมื่อพักเพื่อลดค่าไฟ 2) กองนโยบาย

และแผน จัดกิจกรรมใช้ถุงผ้าเพ่ือลดพลาสติก  

                หนว่ยงานที่สนับสนุน/ดำเนินกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

                              X 100   

                                 หน่วยงานทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย 
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ตัวช้ีวัดที่ 12 จำนวนอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ *  
 
 
รอบปีการประเมิน : ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ :  จำนวนคน 

 

คำอธิบายตัวชี้วัด : มีอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลซึ่งเกิดจากความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับ

การบ่มเพาะจากการศึกษาหรือการทำงาน ในมหาวิทยาลัย 

 

นิยามศัพท ์:  รางวัลระดับชาติ หมายถึง รางวัลจากกิจกรรม งานหรือโครงการที่มีผู้เข้าร่วมจาก

หลายองค์กร หลายหน่วยงานทั่วทุกภาคของประเทศ หรือมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัล

ระดับชาติ 

รางวัลระดับนานาชาติ หมายถึง รางวัลจากกิจกรรม งานหรือโครงการมีผู้เข้าร่วม

งานจากหลายประเทศหลายภูมิภาคในโลก อาจจัดขึ้นในประเทศไทยหรือจัดในต่างประเทศก็ได้ หรือมีการ

กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นรางวัลระดับนานาชาติ 

 

เกณฑ์การนับ :  วัดความสำเร็จ นับจากจำนวนอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติ 

และนานาชาติ ภายในปีงบประมาณนั้น 

 

**การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส: 

 ให้ผู้รับผิดชอบใส่ข้อมูล ชื่ออาจารย์/นักศึกษา/ศิษย์เก่า ชื่อรางวัลที่ได้รับในระดับชาติ และนานาชาติ  

พร้อมวันเดือนปี/หน่วยงานที่เป็นผู้มอบรางวัล รายละเอียดดังนี้ เช่น  1) อาจารย์จามีน อโนทัย ได้รับรางวัล

งานวิจัยสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ระดับชาติ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.)  2) นางสาวรักเรียน  ขยันเสมอ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ได้รับรางวัลการประดิษฐ์หุ ่นยนต์แยกขยะอัฉริยะ ระดับชาติ จากสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.  
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