
รายงานผลตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน)

ไดรับความเห็นชอบในการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ครั้งที่ 8(41)/2563

วันจันทรที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
บรรลุผล

รองอธิการบดทีี่

กํากับดแูล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว

1) จํานวนหลักสูตรทักษะ

อาชีพระยะสั้น

กิจกรรม 1 1 P ดร.กฤษดา ตั้งชวาล/

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

2) รอยละผูเขารวมหลักสูตร รอยละ 70 100 P

2. โครงการฟารมตนแบบเกษตร

ปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

(Smart Farm)

3) จํานวนฟารมที่ตนแบบ

เกษตรปลอดภยัตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

แปลง 1 1 P ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

3. โครงการพัฒนาตาลโตนดครบวงจร 4) จํานวนนวัตกรรม ตัว >1 1 P ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

5) รายไดที่เพิ่มขึ้นของอาคาร

ปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง

รอยละ 10 3.5 O ดร.กฤษดา ตั้งชวาล/

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

6) จํานวนผลิตภัณฑภายใต

เครื่องหมาย PBRU Brand

ผลติภัณฑ 5 6 P

7) มาตรฐานดานคุณภาพ

อาหารและการใหบริการ คลีน

ฟูดกูดเทส

ผาน ผาน N/A O

8) ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

ระดับ 4 N/A O

9) จํานวนรางวัลจากการ

แขงขันดานอาหาร และการ

ทองเที่ยวระดับชาติ

รางวัล 5 22 P

ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

10) จํานวนรางวัลจากการ

แขงขันดานอาหาร และการ

ทองเที่ยวระดับนานาชาติ

รางวัล 2 4 P

11) นักศึกษาสรางภาพลักษณ

รวมกับภาคีเครือขาย ไมนอย

คน 30 168 P

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

หลักสูตรระยะยาว ดานการประกอบ

อาหารและการทองเที่ยว

4. โครงการยกระดับคุณภาพการ

ใหบริการดานอาหารและการโรงแรม

และพัฒนาผลิตภณัฑภายใต

เครื่องหมาย PBRU Brand

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3)

5. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู

ดานอาหารและการทองเที่ยวสูสากล

ตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด บรรลุ 8 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 72.73



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
บรรลุผล

รองอธิการบดทีี่

กํากับดแูล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

1) จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง

ใหสอดคลองกับอุตสาหกรรม

เปาหมาย 10 ดาน ไมนอยกวา

หลักสูตร 4 5 หลักสูตร P ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ

2) จํานวนหลักสูตรปจจุบันที่

ใชมาแลวมากกวา 5 ป ไดรับ

การปรับปรุง

หลักสูตร 19 19 หลักสูตร P

3) รอยละนักศึกษารับเขา

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

รอยละ 10 0.77 O

4) รอยละอัตราการออก

กลางคันของนักศึกษาลดลง

จากปที่ผานมา

รอยละ <10 N/A O

5) จํานวนระบบการรับสมัคร

นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564

ระบบ 1 1 P

6) สื่ออิเล็กทรอนิกส

ประชาสัมพันธแนะแนว

การศึกษาตอออนไลน

ชุด 9 9 P

7) รอยละของอาจารยที่ผาน

การพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาการหรือวิชาชีพ

รอยละ 80 N/A O ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ

8) รอยละของอาจารยที่ไดรับ

ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

จากปที่ผานมา (อ./ผศ./รศ.)

รอยละ 10 11.25 P

9) คูมือการจัดทําผลงาน

วิชาการตามเกณฑมาตรฐานที่

เก่ียวของ

เลม 1 1 P

10) ระบบสารสนเทศเพื่อ

ติดตามและรายงานผลการ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ระบบ 1 1 P

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย

ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและ

ทางวิชาชีพ

6. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให

ไดมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
บรรลุผล

รองอธิการบดทีี่

กํากับดแูล

11) รอยละของบุคลากรที่สอบ

ผานภาษาตางประเทศตาม

เกณฑประกาศของ

มหาวิทยาลัย/ผาน

กระบวนการพัฒนา

รอยละ 50 0 O ผศ.พจนารถ บัวเขียว

/ดร.กฤษดา ตั้งชวาล/

ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ

12) รอยละของนักศึกษาที่ผาน

การพัฒนาทักษะ

ภาษาตางประเทศ (CEFR 

ระดับ B1 หรือเทียบเทา)

รอยละ 10 0 O

13) นักศึกษาที่เขารวม

โครงการมีความรูและทักษะ

ภาษาอังกฤษที่เพิ่มสูงขึ้น 

ยกระดับมาตรฐานความเปนครู

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว

รอยละ 80 N/A O

14) จํานวนรางวัลที่ไดรับจาก

การแขงขันทักษะวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติของ

มหาวิทยาลัย

รางวัล 20 52 P

15) รอยละของนักศึกษาที่ผาน

การพัฒนาทักษะความสามารถ

ทางวิชาการ/วชิาชีพจาก

กลุมเปาหมายของโครงการ

รอยละ 45 N/A O

16) จํานวนชิ้นงานที่เกิดจาก

การคิดสรางสรรคของนักศึกษา

ชิ้น 10 19 P

17) รอยละของนักศึกษาที่เขา

อบรมทักษะการเปน

ผูประกอบการ

รอยละ 85 87.87 P

18) รอยละของนักศึกษาที่ผาน

การประเมินสมรรถนะทักษะ

การเปนผูประกอบการ

รอยละ 40 96.6 P

19) จํานวนรายวิชาที่มีการ

เรียนการสอนแบบ Blended 

learning (ทุกรายวิชา)

รายวิชา 20 0 O

20) จํานวนหลักสูตรระยะสั้น

ออนไลน ไมนอยกวา

หลักสูตร 4 1 O

21) ระบบฐานขอมูลหลักสูตร

ระยะสั้นเพื่อการเรียนรูตลอด

ฐานขอมูล 1 N/A O

8. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู

 สมรรถนะนักศึกษาแบบออนไลน



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
บรรลุผล

รองอธิการบดทีี่

กํากับดแูล

22) จํานวนรายวิชาออนไลน 

ไมนอยกวา

รายวิชา 1,200 1,060 O

23) จํานวนสื่อออนไลน สื่อ 3 1,060 P

24) รอยละของนักศึกษาที่เขา

รวมกิจกรรมสงเสริมสขุภาพ

ดวยการกีฬาและนันทนาการ

ของนักศึกษาทุกชั้นป

รอยละ 70 N/A O ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ

/ดร.เมธาวิน  สาระยาน

25) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ

รางวัลระดับชาติดานกีฬาและ

นันทนาการ

คน 10 19 P

26) รอยละนักศึกษาใหมที่ผาน

มาตรฐานการทดสอบ

สมรรถภาพทางรางกายเบื้องตน

รอยละ 90 N/A O

27) รอยละของนักศึกษาที่ผาน

ดัชนีชี้วดัมวลความสุข

รอยละ 80 N/A O

28) รอยละของนักศึกษาที่เขา

รวมกิจกรรมคุณธรรมหรือจิต

อาสาจากกลุมเปาหมายของ

โครงการ

รอยละ 85 100 P

29) จํานวนกิจกรรมที่นําไปสู

การพัฒนาดวยกิจกรรมจิต

อาสาเพื่อสังคม และ

กิจกรรม 10 6 O

30) ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค

ระดับ >3.51 N/A O

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

1) รอยละของบัณฑิตครูที่สอบ

ผานมาตรฐานใบประกอบ

วิชาชีพครู

รอยละ 100 100 P ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ

2) รอยละของครูของครูที่ผาน

การพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาการหรือวิชาชีพครู

รอยละ 80 N/A O

10. โครงการพัฒนาความรู สมรรถนะ

ครู และบัณฑิตครูทองถิ่นสูความเปน

เลิศ

ตัวชี้วัดทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด บรรลุ 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 46.67

9. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

สูนักศึกษาที่มีสุขภาวะ และมีอัตลักษณ



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
บรรลุผล

รองอธิการบดทีี่

กํากับดแูล

3) รอยละครูของครูที่มี

ประสบการณสอนในโรงเรียน

ตอปการศึกษา

รอยละ 80 N/A O

4) จํานวนโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทํา

ความตกลง (MOU) กับ

มหาวิทยาลัย

แหง >50 N/A O

5) ระดับความพึงพอใจของ

โรงเรียนหรือสถานศึกษาตอ

นักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครู

ระดับ >4 4.61 P

6) ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการจัดการเรียน

การสอนที่เนนการเรียนรูจาก

การปฏิบัติจริง

ระดับ >4 N/A O

7) จํานวนโรงเรียน ที่เขารวม

โครงการ

โรงเรียน/

มหาวิทยาลัย

20 40 P ผศ.พจนารถ บัวเขียว/ผศ.

ดร.พรรณี  คอนจอหอ

8) จํานวนสื่อ/ รูปแบบการ

จัดการเรียนรูในการยกระดับ

การเรียนรูดานการอานออก

เขียนได หรือการคิดวเิคราะหได

สื่อ/รูปแบบ 5 24 P

9) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

โรงเรียนในทองถิ่นสูงขึ้น เมื่อ

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา

รอยละ 5 11.69 P

10) รอยละจากเปาหมายของ

ครูประจําการในทองถิ่นที่ไดรับ

การพัฒนาจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

รอยละ 80 N/A O

11) รอยละของนักเรียนใน

ทองถิ่นที่มีคะแนนผลการ

ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับ

จังหวัด ที่เพิ่มขึ้นจากการ

พัฒนาสมรรถนะครูประจําการ

รอยละ 40 61.03 P

12) รอยละของโรงเรียน

ตระเวนชายแดนและโรงเรียน

กองทุนที่ไดรับการพัฒนา

รอยละ 50 43.5 O

11. โครงการพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาการของครูประจําการในทองถิ่น

เพื่อยกระดบัการเรียนรูดานการอาน

การเขียนและการวิเคราะหของ

นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานดวยระบบออนไลน



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
บรรลุผล

รองอธิการบดทีี่

กํากับดแูล

13) จํานวนโรงเรียนในทองถิ่น

ที่มีการนํานวัตกรรมการจัดการ

เรียนรูของโรงเรียนสาธิตไปใช

ประโยชน

โรงเรียน 6 N/A O ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ

14) จํานวนแหลงฝกหรือ

รายวิชาฝกปฏิบัติการและการ

วิจัยเปนตนแบบใหกับโรงเรียน

ในทองถิ่น

แหลง/รายวิชา  1 / 4 N/A O

15) จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ

ยกระดับคุณภาพการเรียน

วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 250 

คน คน

≥250 N/A O

16) จํานวนครูที่ไดรับการ

พัฒนาทักษะการจัดการเรียน

การสอน ไมนอยกวา 50 คน

คน ≥50 N/A O

17) รอยละของผลการประเมิน

ทักษะกระบวนการคิด

วิเคราะหทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียน

รอยละ 60 N/A O

18) รอยละของผลสอบ O-NET

 วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน

รอยละ 60 N/A O

19) รอยละของครูที่มีทักษะใน

การใชกระบวนการ PLC ใน

การแกปญหาใหนักเรียน

รอยละ 80 N/A O

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1) จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนตามพันธกิจ

มหาวิทยาลัยสีเขียวเพิ่มขึ้น

เรื่อง ≥1 1 P ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

2) จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนตามพันธกิจ

มหาวิทยาลัยดิจิทัลเพิ่มขึ้น

เรื่อง ≥1 1 P

3) จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนตามพันธกิจการเรียน

การสอนเพิ่มขึ้น

เรื่อง ≥1 5 P

4) จํานวนงานวิจัยที่บูรณาการ

ตามศาสตรพระราชา

เรื่อง 4 7 P

ตัวชี้วัดทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด บรรลุ 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 31.58

12. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเป

นศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัย เปนต

นแบบใหกับโรงเรียนในทองถิ่น

13. โครงการวิจัยตามพันธกิจ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
บรรลุผล

รองอธิการบดทีี่

กํากับดแูล

5) จํานวนงานวิจัย/งาน

สรางสรรค ทีสรางองคความรู

หรือนวัตกรรม ที่นําไปใช

ประโยชนดวยการบูรณาการ

ตามศาสตรพระราชา

เรื่อง 4 7 P

6) จํานวนงานวิจัยหรือ

สรางสรรค องคความรู หรือ

นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน

เชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรม

หรือเศรษฐกิจสรางสรรค

ชิ้น 5 7 P

7) จํานวนทุน/ชุดวิจัยที่ไดรับ

จากแหลงทุนภายนอกหรือ

ภาคอุตสาหกรรม

ทุน 5 14 P ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

8) จํานวนศูนยวิจัยเฉพาะทางที่

เพิ่มขึ้น

ศูนย ≥1 1 P

9) จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ยื่นขอจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/

ทรัพยสินทางปญญา

ชิ้น 3 6 P ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

10) จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่

ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

และนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล

 TCI ISI SCOPUSหรือตาม

เกณฑมาตรฐานที่ ก.พ.อ.

เรื่อง 8 7 O

11) จํานวนบทความวิจัยที่

ไดรับการอางอิง (Citation) ใน

 Refereed Journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติ

เรื่อง 5 51 P

12) จํานวนวารสารที่มี

มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน 

อว. หรือ กกอ. หรือใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติ หรือ

 TCI ฐาน 1 หนึ่งระดับ ที่

เพิ่มขึ้นอยางนอย

ฉบับ ≥1 0 O

ตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด บรรลุ 10 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 83.33

15. โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคใหไดรับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

และเผยแพรในระดับชาติหรือ

นานาชาติหรืออนุสิทธบิัตร

14. โครงแสวงหาแหลงทุนจาก

ภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม/และ

หรือพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
บรรลุผล

รองอธิการบดทีี่

กํากับดแูล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาทองถิ่น

16. โครงการตามยุทธศาสตรของ

จังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ

1) จํานวนชุมชน/หนวยงาน

เปาหมายที่ไดรับการพัฒนา

ชุมชน 2 3 P ผศ.พจนารถ บัวเขียว

/ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัว

ขาว

17. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ระดับรายไดชุมชนฐานราก (ความ

ยากจน) อันผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

2) จํานวนโครงการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั่วประเทศรวมกัน

ดําเนินการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่

โครงการ 1 1 P ผศ.พจนารถ บัวเขียว

/ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัว

ขาว

3) จํานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเขามาใหความรู และรวม

พัฒนาแกไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายไดครัวเรือน

ครัวเรือน 100 80 O

4) รอยละรายไดของครัวเรือน

กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ

เพ่ิมขึ้น

รอยละ ≥5 47.63 P

5) จํานวนรายวชิาในหลักสูตรที่มี

การบูรณาการจัดการเรยีนการสอน

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน

 รายวชิา ≥2 4 O

6) รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขา

รวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายไดใหกับชุมชนฐาน

รากตอจํานวนนักศึกษาในรายวชิาที่

เก่ียวของ

รอยละ ≥10 7.5 O

7) ประชาชนในชุมชนที่เขารวม

โครงการมีรายไดสูงขึ้นหรือรายจาย

ลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ง

กายใจ สติปญญา อารมณและสังคม

รอยละ ≥10 45 P



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
บรรลุผล

รองอธิการบดทีี่

กํากับดแูล

18. โครงการสงเสริม ความรัก ความ

สามัคคี ความเปนระเบียบ วินัยเขาใจ

สิทธิหนาที่ของตนเอง และผูอื่น

ภายใตพื้นฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข

8) จํานวนผูเขารวมโครงการที่

เก่ียวกับนอมนําพระราโชบาย

ดานการจัดการศึกษาเพื่อ

เสริมสรางคุณลักษณะคนไทย

ที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการสู

การปฏิบัติ

คน ≥900 900 P ผศ.พจนารถ บัวเขียว/

ผศ.ดร.วภิวานี เผือกบัวขาว

9) จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่

เกิดจากการมีสวนรวมคิดรวม

ทําระหวางภาคีเครือขายผูนํา

ชุมชน และประชาชน อยาง

นอย 10 โครงการ/กิจกรรม

 โครงการ/

กิจกรรม

≥10 5 O

10) มีเครือขายการเรียนรูนอก

หองเรียน ประกอบดวย

โรงเรียน แหลงเรียนรู และ

ชุมชนที่มีศักยภาพ และ

สามารถดําเนินกิจกรรมเพื่อ

แพรขยายองคความรูไดในวง

กวาง เครือขายที่มีความรวมมือ

 ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

เครือขาย ≥5 13 P

11) โครงการกิจกรรมที่เกิด

จากการมีสวนรวมคิดรวมทํา มี

ความเขมแข็ง และดําเนินการ

ตอดวยสมาชิกกลุม

 โครงการ/

กิจกรรม

≥5 5 P

12) รอยละความสําเรจ็ตามแผน

อนุรักษพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

รอยละ 80 82.35 P ผศ.พจนารถ บัวเขียว

13) จํานวนชุมชนที่ไดรับประโยชน

จากโครงการอนุรกัษพันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

ชุมชน 2 0 O

14) จํานวนทรัพยากรธรรมชาติ ที่

รวบรวมเขาสูกระบวนการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ

ชนิด 3 5 P

15) จํานวนผลิตภัณฑที่ตอยอดจาก

การอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องจากพระราชดําริ

ผลิตภัณฑ 3 3 P

16) จํานวนโรงเรียน / องคกร

ทองถิ่น ที่เขารวมโครงการอนุรักษ

พันธกุรรมพืช

หนวยงาน 2 N/A O

19. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
บรรลุผล

รองอธิการบดทีี่

กํากับดแูล

17) ชุมชนตนแบบที่ไดรบัการ

พัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรมสูการ

ทองเที่ยว

ชุมชน 2 1 O ผศ.พจนารถ บัวเขียว

18) จํานวนองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม

องคความรู 2 3 P

19) ผลิตภณัฑชุมชนในพ้ืนที่ไดรับ

การพัฒนาและยกระดับ(สินคา 

บริการ แหลงทองเที่ยว)

ผลิตภัณฑ 2 2 P ผศ.พจนารถ บัวเขียว/

ดร.มนัญญา ปริยวิชญ

ภักดี

20) จํานวนองคความรู งานวจิัย 

นวัตกรรมของอาจารยหรอื

นักศึกษาที่ดําเนินการรวมกับชุมชน

ตอจังหวดั

องคความรู 2 2 P

21) จํานวนอัตลักษณของทองถิ่น

ไดรับการอนุรักษและยกระดับตอ

จังหวดั

อัตลักษณ 1 1 P

22) รายไดของผูประกอบการ/กลุม

วสิาหกิจชุมชนเพ่ิมขึ้นหรือลดตนทุน

การผลิต

รอยละ 5 N/A O

23) จํานวนสินคาชุมชนที่ไดรับการ

พัฒนามาตรฐานและนําเสนอดวย

เทคโนโลยี AR

สินคา ≥2 N/A O

24) ฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่นอยางยั่งยนืดวยระบบ

การศึกษา

ระบบ 1 N/A O ผศ.นรีนารถ ศรีวรนา

รถ/ผศ.พจนารถ บัว

เขียว
25) ฐานขอมูลดานอาหาร ฐานขอมูล 1 N/A O
26) ฐานขอมูลดานการทองเที่ยว

และโรงแรม

ฐานขอมูล 1 N/A O

20. โครงการสรางมูลคาเพิ่ม จากภูมิป

ญญาทองถิ่นสูเศรษฐกิจสรางสรรค

21. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ

ชุมชนทองถิ่น (OTOP)

22 โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบล

ในจังหวัด



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
บรรลุผล

รองอธิการบดทีี่

กํากับดแูล

27) มีสื่อวีดิทัศนออนไลนเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนที่เกิด

จากผลกระทบการแกไขปญหา

ผลกระทบการแพรระบาดของไวรัส

โคโรนา ไมนอยกวา 5 ตอน

ตอน ≥5 24 P ผศ.พจนารถ บัวเขียว/

ดร.เมธาวิน สาระยาน

28) แกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่มีจํานวนครูไมเพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอน สงผลให

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลุมสาระการ

เรยีนรู

8 N/A O

29) จํานวนผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้น ผลิตภัณฑ ≥3 4 P

30) ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรขีันธไดรับการพัฒนา

เพ่ิมขึ้น

ชุมชน 3 3 P

31) จํานวนผูเขาชมงาน

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนทั้งชาวไทย

และตางประเทศ

คน 3,000 4,500 P

32) จํานวนเครอืขายดาน

ศิลปะวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ

ระดับอาเซียน

เครือขาย 2 5 P

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

1) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนา

รอยละ 80 84.48 P

2) ระดับผลการประเมินวดัสมรรถนะของนักปฏิบัติการมืออาชีพระดับ ≥4 - O

3) จํานวนบุคลากรที่ไดรับการประเมินเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นคน 10 3 O

26. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียว 4) ระดับการยอมรับตอผลงานดาน

การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

ระดับ 5 N/A O ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน

5) ผลการจัดลําดับมหาวิทยาลัยสี

เขียวโลก (UI Green Metrics)

ลําดับ 30-49 N/A O

25. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

มืออาชีพ

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

ตัวช้ีวัดทั้งหมด 32 ตัวช้ีวัด บรรลุ 19 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 59.38

23.  โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อ

แกไขปญหาขาดแคลนครูและการ

เรียนการสอนที่แกไขปญหาผลกระทบ

จากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา

ใหกับโรงเรียนขนาดเลก็

24. โครงการตามบริบทของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.พจนารถ บัวเขียว/

ดร.เมธาวิน สาระยาน



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
บรรลุผล

รองอธิการบดทีี่

กํากับดแูล

6) มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

สามารถเขาสูการจัดลําดับ   

มหาวิทยาลัยสีเขียวโลกตาม

มาตรฐาน UI Green Metric ได  

ดังนี้

ระดับ 8 7 O

 ก) มีการวางโครงสรางพ้ืนฐาน การ

ปรับปรุงเพ่ือใหเปนอาคารอัจฉริยะ 

    และการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวที่

เหมาะสม

ขั้นตอน 2 2

 - เพ่ิมพื้นที่ดูดซบัน้ําภายใน

มหาวิทยาลัย

รอยละ 40 40

 - โครงการสรางแหลงเรยีนรู / ศูนย

เรยีนรู ดานสิ่งแวดลอม ดานการ

อนุรักษ และดานพลังงาน

แหลง/ศูนย ≥1 1

ข) มีการสงเสริมใหเกิดการใช

พลังงานทดแทน

ขั้นตอน 1 1

 - ผลิตพลังงานทดแทนภายใน

มหาวิทยาลัยดวยระบบพลังงาน

แสงอาทิตย

Kwh 10 18

ค) มีการปฏิบิตงิานดาน Green 

Office ภายในหนวยงาน

ขั้นตอน 1 1

 - การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู

การตรวจประเมินดาน Green 

Office  จากกรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม

หนวยงาน ≥1 13

ง) มีการวางระบบการบริหาร

จัดการขยะทั้งในสวนของขยะ

อินทรีย และ ขยะอนินทรีย

ขั้นตอน 3 2

 - โครงการใชประโยชนจากขยะ

อินทรียเพ่ือการผลิตปุยแบบครบ

โครงการ ≥1 3

 - โครงการธนาคารขยะแหง

มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี

ตัน ≥1 2.3 ตัน

 - โครงการรณรงค ลดการใช

พลาสติก กระดาษ และโฟม ภายใน

มหาวิทยาลัย

โครงการ ≥5 0

จ) มีการอนุรักษทรัพยากรน้ํา และ

การนําน้ําเสียกลับมาใชประโยชน

ขั้นตอน 2 2

 - โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําผิว

ดินเพ่ือการนํามาใชประโยชน

โครงการ ≥1 1

 - โครงการนําน้ําเสียกลับมาใชใหม 

ในระบบฉีดน้ําสนามหญา /สวน

โครงการ ≥1 3



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
บรรลุผล

รองอธิการบดทีี่

กํากับดแูล

ฉ) มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ เพ่ือให

เกิดการประหยัดน้ํา

ขั้นตอน 1 0

 - สํารวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ

ประหยัดน้ําเพ่ือทดแทนอุปกรณ

แบบดั้งเดิม (Push/Auto/Censor 

Value)

รอยละ 10 0

ช) มีการจัดระบบจราจร และ การ

ขนสงมวลชนภายในมหาวิทยาลัย

ขั้นตอน 1 1

 - การบริการรถไฟฟาสําหรับ

นักศึกษา และบุคคลากรเพ่ือลดการ

ใชพาหนะสวนบุคคลภายใน

มหาวิทยาลัย

คัน 1 1

ซ) มีการบรูณาการกิจกรรม ดาน

สิ่งแวดลอมกับการเรียน การสอน

ขั้นตอน 1 1

 - มีกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม และ

การอนุรักษ ที่จัดขึ้นภายใน

มหาวิทยาลัยเพ่ือบูรณาการกับการ

เรยีนการสอน

กิจกรรม ≥20 32

27. โครงการพัฒนาภาพลักษณและ

ระบบการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย

7) ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยคา

เปาหมายอยูในระดับดีขึ้นไป

ระดับ ≥4 N/A O ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ/

ดร.เมธาวิน สาระยาน

8) ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหนวยงานคา

เปาหมายอยูในระดับดีขึ้นไปทุก

หนวยงาน

ระดับ ≥4 N/A O

3) ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรคา

เปาหมายอยูในระดับดีขึ้นไป ทุก

หลักสูตร

ระดับ ≥4 N/A O

9) มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 

สถาบัน สาขาวชิา มีผลการประเมิน

อยูในระดับดีขึ้นไป

รอยละ ≥80 N/A O

10) ระดับการรบัรูและการยอมรับ

ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยของบุคลากร

ภายใน

ระดับ 3.51 N/A O

11) ระดับการรบัรูขาวสารและผล

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใน

ดานตางๆ

ระดับ 3.51 N/A O



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
บรรลุผล

รองอธิการบดทีี่

กํากับดแูล

12) ระดับการยอมรบัชื่อเสียงและ

ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี

ระดับ 3.51 N/A O

13) แผนพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล แผน 1 N/A O ดร.ทัดทอง พราหมณี

14) ระดับความพรอมใช (service 

availability) ของระบบ

รอยละ 80 82.60 P

15) จํานวนระบบงานที่พัฒนาขึ้น

ใหมตามความตองการของหนวยงาน

 ภายในมหาวิทยาลัย (เชน ระบบ

ติดตามโครงการระดับกิจกรรม) โดย

 มีองคประกอบของ Service 

Design, Sevice Operation, 

Service Transition

ระบบ >2 3.00 P

16) มีแบบแผนขอมูลกลางสําหรับ

เปนมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

ชุด >1 N/A
O

17) มีการฝกทักษะความเขาใจและ

เทคโนโลยีดิจิทัล แบบ 

Demand-Driving Coaching

หมวดหมู >4 N/A

O

18) ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการตอการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ระดับ >4 4.13 P

ตัวชี้วัดทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด บรรลุ 4 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 21.05

ตัวชี้วัดทั้งหมด 123 ตัว

มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 61 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 49.59

28. โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล



ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด บรรลุ รอยละ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว 4 0 0.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 6 0 0.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 5 1 20.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 7 3 42.86

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาทองถิ่น 12 3 25.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 12 3 25.00

รวม 46 10 21.74

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน)



บรรลุ

หนวยนับ จํานวน P/O

1 หลักสูตรนานาชาติดานอาหารและการทองเที่ยวรวมกับ หลักสูตร - ไมมีการวัดผลในปนี้ ดร.มนัญญา ปริยวชิญภกัดี

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

2 รายไดจากหลักสูตรระยะสั้นดานอาหารและการทองเที่ยว ลานบาท 2.5 ระหวางรวบรวมขอมูล O

และการจําหนายผลิตภัณฑ

3 อัตราสวนงานวิจัยที่เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ รอยละ 70 ระหวางรวบรวมขอมูล O

4 จํานวนบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับรางวัล/การยอมรับในระดับ คน 20 ระหวางรวบรวมขอมูล O

ชาติหรือนานาชาติดานอาหารและการทองเที่ยวหรือที่เก่ียวของ

5 จํานวนมาตรฐานเปนที่ยอมรับดานอาหารและการทองเที่ยว มาตรฐาน 2 ระหวางรวบรวมขอมูล O

หรือที่เก่ียวของ

6 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับรองมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา รอยละ 85 ระหวางรวบรวมขอมูล O ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

7 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตอจํานวน รอยละ 50 22.76             O ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

อาจารยประจํา

8 รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตออาจารยประจํา รอยละ 60 35.50             O

9 รอยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะเปนที่พึงพอใจของ รอยละ 85 ระหวางรวบรวมขอมูล O

สถานประกอบการ ระดับ 3.51 ข้ึนไป เพิ่มขึ้น

10 รอยละความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูสําเร็จ รอยละ 65 ระหวางรวบรวมขอมูล O

การศึกษาระดับระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบตามมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษสูงข้ึน

11 รอยละการไดงานทํา/ประกอบอีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 5 ระหวางรวบรวมขอมูล O

ภายใน 1 ป สูงข้ึน

12 รอยละของบัณฑิตครูที่สอบผานมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู รอยละ 95 100 P ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

13  ระดับความสามารถ ดานการใชภาษาอังกฤษ เฉลี่ยของนักศึกษา รอยละ 30 ระหวางรวบรวมขอมูล O

หลักสูตรครุศาสตร (ผาน เกณฑมาตรฐานทาง ความสามารถทาง 

ภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) ไมนอย กวารอยละ 20 

14  รอยละของอาจารยที่ เปนตนแบบความ เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ รอยละ 50 ระหวางรวบรวมขอมูล O

ไดรับการยอมรับ 

15 จํานวนโรงเรียนใน ทองถ่ินที่มีการนํา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู โรงเรยีน 8 0 O

ของโรงเรยีนสาธิต ไปใชประโยชน

16 ผลงานวิจัยทางการ เรียนการสอนที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้ง เรื่อง 8 ระหวางรวบรวมขอมูล O

ใน ระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอ

การผลิตและ พัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 

รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
เปาหมาย 2563

ผลดําเนินงาน ผูกํากับตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

ตัวชี้วัดท้ังหมด 4 ตัว บรรลุเปาหมาย 0 ตัว คิดเปนรอยละ 0.00

ตัวชี้วัดท้ังหมด 6 ตัว บรรลุเปาหมาย 0 ตัว คิดเปนรอยละ 0.00

ตัวชี้วัดท้ังหมด 5 ตัว บรรลุเปาหมาย 1 ตัว คิดเปนรอยละ 20.00



บรรลุ

หนวยนับ จํานวน P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563
ผลดําเนินงาน ผูกํากับตัวชี้วัด

17 จํานวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมที่นําไปใชเพ่ือเปนตนแบบหรือ จํานวน 10 19 

ใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน สังคม และประเทศ

18 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร ระดับ 3 ระหวางรวบรวมขอมูล O

งานวจิัย

19 รอยละโครงการวจิัย / ชุดโครงการวจิัยที่ไดรับการสนับสนุน รอยละ 15 ระหวางรวบรวมขอมูล O

จากแหลงทุนภายนอก

20 จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน เรื่อง 3 ระหวางรวบรวมขอมูล O

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

21 จํานวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ ชิ้น 5 7 

สรางมูลคาเพ่ิม (Value Creation ) สูเชิงพาณิชย/ อุตสาหกรรม

หรือเศรษฐกิจสรางสรรค

22 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่เผยแพร ใน รอยละ 35 10 O

ระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา

23 จํานวนของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน เรื่อง 5 51 

Refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ

ตออาจารยประจํา

24 จํานวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา โครงการ 10 1 O ผศ.พจนารถ บัวเขียว

ทองถ่ินในดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการศึกษา ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

25 จํานวนองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน หนวย/ชุมชน 5 5  ดร.มนัญญา ปริยวชิญภกัดี

26 รอยละรายไดที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนกลุมเปาหมายที่เขารวม รอยละ 5 47.63  ผศ.ดร.วภิวานี เผือกบัวขาว

โครงการ ดร.เมธาวนิ  สาระยาน

27 จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชน/ ผูประกอบการใหมในชุมชน กลุม 5 ระหวางรวบรวมขอมูล O
28 จํานวนชุมชนตนแบบที่นําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติอยาง ชุมชน 2 2 

เปนรูปธรรม

29 จํานวนเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการทองเที่ยวเชิง ชิ้น 2 ระหวางรวบรวมขอมูล O

วัฒนธรรม

30 จํานวนฐานขอมูลกลางของชุมชน ฐาน 2 ระหวางรวบรวมขอมูล O

31 รายไดของประชาชนที่ เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 20 ระหวางรวบรวมขอมูล O

รอยละ 15 ตอป

32 จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนามูลคา ชิ้น 10 ระหวางรวบรวมขอมูล O

5 ผลิตภัณฑ : 1 จังหวัด 

33 จํานวนชุมชนที่นํา โครงการพระราชดําริไป ดําเนินการอยางมี คน 2000 900 O

ประสิทธิภาพ 10 ตําบล : จังหวัด และ 100 คน : ตําบล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ตัวชี้วัดท้ังหมด 7 ตัว บรรลเปาหมาย 3 ตัว คิดเปนรอยละ 42.86

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี



บรรลุ

หนวยนับ จํานวน P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563
ผลดําเนินงาน ผูกํากับตัวชี้วัด

34  นักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชวง ชั้นที่ 1) ที่เขารวม รอยละ 85 ระหวางรวบรวมขอมูล O

 โครงการสามารถอานออก เขียนไดตามเกณฑเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เปนจํานวน 20 โรงเรยีน : จังหวัด 

35  จํานวนระบบ ฐานขอมูลเพ่ือการ บริหารงานดานการพัฒนา ทองถ่ิน ฐาน 2 1 O

36 รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 60 0 O ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

37 รอยละของผูผานการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ รอยละ 80 100  ผศ.วเิชียร  เข็มเงิน

38 รอยละของบุคลากรที่ผานการประเมินตามเกณฑ รอยละ 80 100  ดร.เมธาวนิ  สาระยาน

39 บุคลากรไดรับการยอมรับจากหนวยงานทั้งภายและภายนอก คน 4 ระหวางรวบรวมขอมูล O ดร.ทัดทอง พราหมณี

40 ไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 1ใน10 ของประเทศไทย อันดับ 5/10 ระหวางรวบรวมขอมูล O

41 จํานวนองคความรู และนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน ชิ้น 4 ระหวางรวบรวมขอมูล O

42 มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา ที่ผานเกณฑการ หนวย 13 ระหวางรวบรวมขอมูล O

ประเมินคุณภาพภายในระดับดี

43 ระดับการยอมรับของทองถ่ินและสังคมตอภาพลักษณของ ระดับ 4 ระหวางรวบรวมขอมูล O

มหาวิทยาลัย 

44 ระดับความพรอมใชของเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 4 ระหวางรวบรวมขอมูล O

45 ระดับความรอบรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาและบุคลากร ระดับ 4 ระหวางรวบรวมขอมูล O

46 ความพึงพอใจของผูใชบริการผานระบบดิจิทัล ระดับ 4 4.13 

47 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับ 4 ระหวางรวบรวมขอมูล O

ตัวชี้วัดท้ังหมด 12 ตัว บรรลเปาหมาย 3 ตัว คิดเปนรอยละ 25.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

ตัวชี้วัดท้ังหมด 12 ตัว บรรลเปาหมาย 3 ตัว คิดเปนรอยละ 25.00

ตัวชี้วัดท้ังหมด 46 ตัว บรรลเปาหมาย 10 ตัว คิดเปนรอยละ 21.74
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