
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด บรรลุ รอยละ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว 4 3 75.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 6 2 33.33

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 5 3 60.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 7 6 85.71

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาทองถิ่น 12 7 58.33

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 12 9 75.00

รวม 46 30 65.22

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว

1 หลักสูตรนานาชาติดานอาหารและการทองเที่ยวรวมกับ หลักสูตร - ไมมีการวัดผลในปนี้ ดร.มนัญญา/ดร.กฤษดา

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ

2 รายไดจากหลักสูตรระยะสั้นดานอาหารและการ

ทองเที่ยวและการจําหนายผลิตภัณฑ

ลานบาท 2.5 1.28 O -รายไดจากThink Café 982,396  

-โครงการหลักสูตรระยะสั้น 3,596  

-โครงการTPQI 120,000

-รายไดโรงแรมเพชรน้ําหนึ่ง 175,000 บาท

3 อัตราสวนงานวิจัยที่เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ รอยละ 70 100 P งานวิจัยที่เผยแพรในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจํานวนทั้งหมด 20 เรื่อง ซึ่ง

เปนงานวิจัยดานอาหารและการทองเที่ยว จํานวน 4 เรื่อง ซึ่งงานวิจัยทั้ง 4 

เรื่อง มีการนําเสนอในระดับชาติและนานาชาติ คิดเปนรอยละ 100

รายงานผลตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

-



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

4 จํานวนบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับรางวัล/การ

ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติดานอาหารและ

การทองเที่ยวหรือที่เกี่ยวของ

คน 20 35 P 1. โครงการแขงขันตอบคําถามระดับชาติ ดานการทองเที่ยวและบริการ 

รางวัลคณะการจัดการการทองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ครั้งที่ 7 ประจําป 2562 หัวขอ ภาคการบริการกับความย่ังยืน ความทาทาย

ในทศวรรษ 6 คน วันที่ 28 พ.ย.2562 (1.นางสาวกรรณิการ พัดนาค 2. 

นางสาวจุฬาทิพย ยุเหล็ก 3. นางสาวสุกัญญา โมลา 4. นางสาวธัญลักษณ 

เข็มทอง 5. นางสาวพนิดา อยู ระเสริฐ 6. นางสาวจุฑามาศ โงวสกุล)

2.โครงการแขงขันมัคคุเทศกนําเท่ียวภาษาไทย 

รางวัลคณะการจัดการการทองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 วันที่ 28 พ.ย.2562 2 คน (1.นายชนสรณ คุณาธิ

มาพันธ 2.นางสาวศุภานัน แยมภู)

3.การประชุม The First ASEAN Youth Dialogue ภายใตหัวขอ “Youth 

in the Era of the Forth industrial Revolution: Opportunity and 

Challenge” เม.ย. 2563 (ผานการคัดเลือก แตตองเลื่อนการจัดกิจกรรม

ออกไปกอนเนื่องจากสถานการณ CORONAVIRUS-2019) นางสาวธันวา

รัตน พุมพันธวงศ



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

4.รายการEAST Meets West รางวัล รองชนะเลิศอันดับ1(เหรียญเงิน) 

จํานวน 3 คน (1.นายเฉลิมพล อยูแยม 2.นายณัฐวุฒิ  อุดมศิลป 3.นาย

ปรัชญา หวังสวัสดิ)์

5.รายการ Asian Modern Cuisine รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญ

เงนิ) จํานวน 1 คน (1.นายโรจนศักดิ์  ขันธคีรีวัฒน)

6.รายการ World Street Food And Packaging ประเภททีม ไดแก 1.

นางสาวอทิตยา  เพชรหนู รองชนะเลิศอันดับ 1  2.นางสาวธนภรณ  โสภา 

รองชนะเลิศอันดับ 2

7. รางวัลชนะเลิศแขงขันคลองโคหญิง 4 คน (น.ส.ศิริลักษณ ขาวมรดก, 

น.ส.อรพร ทองศิริ, น.ส. ปยนุช อินทรสมมุติ และน.ส.บุญยวีร ดอนศรี)      

  

8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แขงขันคลองโคชาย 4 คน (นายเรวัต ขัน

นอย, นายวิทวัส รอดสวัสดิ,์ นายวุฒินันท ประทุมเทือง และนายภูวนัน 

สุกสวาง)



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แขงขันคลองโคชาย 4 คน (นายธนกร เดช

เพชร, นายพันชนะ ทองคลาย, นายภานุวัฒน บุญโพธ์ิ และนายจิรายุทธ คน

เช่ียว)

10. รางวัลชนะเลิศแขงขันสะบัดแสหญิง (น.ส. ศิริลักษณ ขาวมรดก)

11. รางวัลรองชนะเลิศแขงขันสะบัดแสชาย (นายนนทธิชัย ทัศนา)

12. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แขงขันสะบัดแสชาย (นายธนากร เดชเพชร)

13. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แขงขันสะบัดแสชาย (นายอธิวัฒน คล้ํามณี)

14. การแขงขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งที่ 42 รางวัลชนะเลิศ 

ทักษะดานนวัตกรรมอาหาร การตอบปญหาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหาร นักศึกษาผูไดรับรางวัล 4 คน (ประกอบดวย 1. นางสาว

ภัทรวดี วิเศษสิงห 2. นางสาวสิริรักษ เรือนทอง 3. นายธนาวุฒิ ยามานนท 

4. นายวีรพงศ ยินดีขันธ)

5 จํานวนมาตรฐานเปนท่ียอมรับดานอาหารและการ

ทองเที่ยวหรือที่เกี่ยวของ

มาตรฐาน 2 3 P 1. ศูนยมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาผูประกอบอาหารไทยมาตรฐานดาน

อาหารไทย 

2. หนวยรับรองสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ สาขาผูประอาหารไทย และ

สาขาผูปรุงขนมปงอบ

3. มาตรฐาน1 ดาว โรงแรมเพชรน้ําหนึ่ง

ตัวชี้วัดทั้งหมด 4 คิดเปนรอยละ

บรรลุ P 3 75.00%



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

6 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับรองมาตรฐานหลักสูตร

อุดมศึกษา

รอยละ 85 100 P หลักสูตรที่ตองมีการปรับปรุงตามระยะเวลา 5 ป ยังอยูในกระบวนการ

ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งยังไมไดเสนอ สกอ. เพ่ือรับทราบหลักสูตรครับ

ผศ.ดร.พรรณ/ีดร.กฤษดา

7 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตอจํานวน

อาจารยประจํา

รอยละ 50 22.76      O มีจํานวนอาจารยที่มีตําแหนง ผศ.จํานวน 78 คน รศ.จํานวน 6 คน  จาก

อาจารยประจําทั้งหมด 369 โดยตัดสาธิต 17 เชฟ 1

8 รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตอ

อาจารยประจํา

รอยละ 60 35.50      O มีจํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 131 คน จากอาจารย

ประจําทั้งหมด 396 คน

9 รอยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะเปนที่พึงพอใจของ

สถานประกอบการ ระดับ 3.51 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น

รอยละ 85 92 P สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอสมรรถนะของบัณฑิตมากกวา ระดับ 

3.51 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น รอยละ 92

10 รอยละความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ย

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรีเมื่อ

ทดสอบตามมาตรฐานภาษาอังกฤษสูงข้ึน

รอยละ 65 - O

11 รอยละการไดงานทํา/ประกอบอีพอิสระของผูสําเร็จ

การศึกษา ภายใน 1 ป สูงข้ึน

รอยละ 5 - O อยูระหวางวิเคราะหขอมูล

ตัวชี้วัดทั้งหมด 6 คิดเปนรอยละ

บรรลุ P 2 33.33%



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การผลิตและพฒันาวิชาชีพครู

12 รอยละของบัณฑิตครูที่สอบผานมาตรฐานใบประกอบ

วิชาชีพครู

รอยละ 95 100 P บัณฑิตครูไดรับใบประกอบวิชาชีพทุกคน ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

13  ระดับความสามารถ ดานการใชภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร (ผาน เกณฑ

มาตรฐานทาง ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ TOEIC

 (คะแนน 450) ไมนอย กวารอยละ 20

รอยละ 30 33.33 P คณะครุศาสตร  ไดจัดโครงการใหความรูทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน รหัส 58 จํานวน 39 คน สอบผาน

ภาษาอังกฤษ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 33.33

14  รอยละของอาจารยที่ เปนตนแบบความ เชี่ยวชาญใน

วิชาชีพที่ ไดรับการยอมรับ

รอยละ 50 - O -

15 จํานวนโรงเรียนใน ทองถ่ินที่มีการนํา นวัตกรรมการ

จัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิต ไปใชประโยชน

โรงเรียน 8 N/A O เน่ืองจากมีการปรับตัวชี้วัดเปนการพัฒนาโรงเรียนใหไดรับรางวัล

ระดับประเทศ การดําเนินการจึงเปลี่ยนแปลง เพ่ือตอบตัวชี้วัดใหม และ

การดําเนินการโครงการอยูในระหวางขั้นตอนการดําเนินการ

16 ผลงานวิจัยทางการ เรียนการสอนที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพรทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใชให

เกิดประโยชนตอการผลิตและ พัฒนาครูเพ่ิมขึ้น

เรื่อง 8 82 P คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 17 เรื่อง คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จํานวน 5 เรื่อง คณะครุศาสตร จํานวน 20 เรื่อง และคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 40 เรื่อง (อาจารยกับนักศึกษาทําวิจัยรวมกัน)

ตัวชี้วัดทั้งหมด 5 คิดเปนรอยละ

บรรลุ P 3 60.00%



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

17 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชเพ่ือเปน

ตนแบบหรือใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน สังคม 

และประเทศ

จํานวน 10 28  จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชเพ่ือเปนตนแบบหรือใชประโยชนใน

การพัฒนาทองถิ่น สังคม และประเทศ ตามกลุมดังนี้ 

1. สิ่งแวดลอม จํานวน 1 เรื่อง 

2. เทคโนโลยี จํานวน 1 เรื่อง 

3. การเรียนการสอน จํานวน 5 เรื่อง 

4. การพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 14 เรื่อง 

5. เชิงพาณิชย จํานวน 7 เรื่อง

18 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบและกลไกการ

บริหารงานวิจัย

ระดับ 3 4  มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย โดย

มีระดับความสําเร็จอยูในระดับ 4 (มาก) โดยมีการปรับปรุงระบบและกลไก

ในการกํากับติดตามงานวิจัยที่ติดคางตั้งแตป 2550 จนสามารถปด

โครงการวิจัยไดมากกวารอยละ 80

19 รอยละโครงการวิจัย / ชุดโครงการวิจัยที่ไดรับการ

สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก

รอยละ 15 25  มหาวิทยาลัยสงชุดโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุน

ภายนอกทั้งสิ้น 16 ชุดโครงการ ไดรับสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 4 ชุด

โครงการ คิดเปนรอยละ 25

20 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

เรื่อง 3 6  มหาวิทยาลัยยังไมมีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร แตมีผลงานท่ีอยูระหวางยื่นจดทรัพยสินทางปญญาขณะนี้ จํานวน

 6 ชิ้น ดังน้ี

1. คณะครุศาสตร จํานวน 3 ชิ้นไดแก 

    1.1 สิทธิบัตรการออกแบบ ผาลายทุงนาปาตาล

    1.2 สิทธิบัตรการออกแบบ  ผาลายทวารวดี

    1.3 สิทธิบัตรการออกแบบ ผาลายครอบครัวปลาวาฬ

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

2. คณะมนุษยศาสตรฯ จํานวน 3 ชิ้น ไดแก

    2.1 ลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม จากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ

การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของจังหวัด

เพชรบุรี” 

     2.2 ลิขสิทธ์ิ ประเภทนาฏกรรม  “นาฏยประดิษฐ ชุดผาทอกะเหรี่ยง 

กรณีศึกษา หมูบานยางน้ํากลัดใต ตําบลยางน้ํากลัดใต อําเภอหนองหญา

ปลอง จังหวัดเพชรบุร”ี

     2.3 ลิขสิทธ์ิ ประเภทวรรณกรรม หนังสือนิทานไมคดโปงเสยไก

21 จํานวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรืองาน

สรางสรรคท่ีสรางมูลคาเพ่ิม (Value Creation ) สูเชิง

พาณิชย/ อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสรางสรรค

ชิ้น 5 7  1.กระบวนการตนแบบการผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะพลาสติกเพื่อสราง

มูลคาเพ่ิมสูเชิงพาณิชย ของ ผศ.ดร.ขวัญชัย  หนาแนน

2. การพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคนไทยพลัดถ่ิน

ในสิงขร-ตะนาวศรีและมะริด ของ รศ.ดร.กาญจนา บุญสง

3. การเพ่ิมมูลคาเนื้อหอยจากเศษเหลือทิ้งทางการประมงสูการผลิตอาหาร

เลี้ยงปูมา ของ อาจารยทิพยสุดา ชงดัเวช

4. การพัฒนาผลิตภัณฑผงโรยขาว (ฟูริคาเกะ) เสริมสาหรายพวงองุน เพื่อ

สุขภาพ ของ ผศ.อรอนงค ศรีพวาทกุล

5. การพัฒนาผลิตภัณฑคาราเมลน้ําตาลโตนดบรรจุในรีทอรทเพาช ของ อ.

ดร.ทวิพัฒน วิจิตรปญญารักษ

6. การสรางสรรคผลงานการแสดง ชุด เพชรบุรีเมืองชางแหงสยาม ของ  อ.

จิณหจุฑา สุวรรณคัมภีระ

7. การศึกษาวิเคราะหคุณคาสมุดภาพศิลปไทยของอาจารยเลิศ พวงพระ

เดช ของอาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

22 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่เผยแพร 

ในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา

รอยละ 35 7.31 O งานวิจัยที่ที่เผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ มีจํานวน 27 เรื่อง คิดเปน

รอยละตออาจารยประจํา เทากับ 27/369*100=รอยละ 7.31

23 จํานวนของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) 

ใน Refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ

และนานาชาติ

เรื่อง 5 51  จํานวนของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed  

journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 51 บทความ 

รายละเอียดตามที่รายงานในแผนปฏิบัติราชการประจําป โครงการท่ี 15

ตัวชี้วัดทั้งหมด 7 คิดเปนรอยละ

บรรลุ  6 85.71%



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาทองถิ่น

24 จํานวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พัฒนาทองถิ่นในดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 

และการศึกษา

โครงการ 10 10  "1.การสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพดานหัตถกรรมสูตลาดระดับสากล  

ชุมชนบานสามเรือน  

2.การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรสูมาตรฐานสากลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนโคงตาบาง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

3.การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุมเกษตรอินทรีย จังหวัด

เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ 

4.พัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางวิสาหกิจชุมชนตนแบบผูเลี้ยงไกพื้นเมือง

เพชรบุรี ตําบลไรสม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สูการคาเชิงพานิช 

5.การพัฒนาผลิตภัณฑจากกลวยหอมทองสูการคาเชิงพานิชย

6.การพัฒนาชุมชนตนแบบการบริหารจัดการขยะ ชุมชนหัวทุง - ทุงพราว

พัฒนา และการขยายผลสูชุมชนอื่นในจังหวัดเพชรบุรี

7.การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายไดชุมชนฐานราก

ผศ.พจนารถ /ผศ.นรีนารถ

 /ดร.มนัญญา

/ผศ.ดร.วิภวานี /ดร.เมธาวิน

8.สืบสานภาษาและวัฒนธรรมดานดนตรีของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง 

ชุมชนบานยางน้ํากลัดใต สูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

9.การบริหารจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพในแปลงปลูกกลวยหอมทอง

เพ่ือการสงออก

10.การพัฒนาหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง บานหวยเกรียบ สูการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตรพระราชา"

25 จํานวนองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่น

หนวย/ชุมชน 5 5  1.องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี 2. โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ 3. ปกครองจังหวัด 4. กอร.มน.เพชรบุรี 5. เกษตรจังหวัดเพชรบุรี



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

26 รอยละรายไดที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนกลุมเปาหมายที่

เขารวมโครงการ

รอยละ 5 47.63  ชุมชนโคงตาบาง รอยละ 90.25,ชุมชนบานสามเรือน รอยละ 5

27 จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชน/ ผูประกอบการใหมในชุมชน กลุม 5 7  จํานวนวิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการใหมในพ้ืนที่บริการของ มรภ. ที่

ประสบความสําเร็จจากการสนับสนุนองคความรูจาก มรภ.  7 กลุม ไดแก 

1. กลุมบานสามเรือน

2. กลุมบานหวยเกรียบ

3. กลุมบานทุงพุฒ

4. กลุมบานดอนหอยแครง

5. กลุมกลวยหอมทองตําหรุ

6. กลุมเกษตรอินทรียบานลาด

7. กลุมบานกลัดหลวง

28 จํานวนชุมชนตนแบบที่นําศาสตรพระราชาสูการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

ชุมชน 2 2  1. ชุมชนไรสม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

2.ชุมชนบานสามเรือน อ.ทาตะครอ จ.เพชรบุรี



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

29 จํานวนเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการทองเที่ยวเชิง ชิ้น 2 2  1. นวัตกรรมความเปนจริงเสริม เรื่อง ขนมหมอแกง และรถเลง

วัฒนธรรม 2. เพลงมิ๊ง (ดวงตะวัน) (ดนตรีประกอบเพลงจากอุปกรณพ้ืนบาน)

30 จํานวนฐานขอมูลกลางของชุมชน ฐาน 2 1 O ฐานขอมูลโรงเรียนและผลสอบโอเน็ต

31 รายไดของประชาชนที่ เขารวมโครงการเพ่ิมขึ้นไมน

อยกวารอยละ 15 ตอป

รอยละ 20 47.63  ชุมชนโคงตาบาง รอยละ 90.25,ชุมชนบานสามเรือน รอยละ 5

32 จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนามูลคา 5 

ผลิตภัณฑ : 1 จังหวัด

ชิ้น 10 2 O 1.palmira Soap

2.Be My Health

33 จํานวนชุมชนท่ีนํา โครงการพระราชดําริไป ดําเนินกา

รอยางมีประสิทธิภาพ 10 ตําบล : จังหวัด และ 100 

คน : ตําบล

คน 2000 900 O 1.ตําบลไรสะทอน 2.ตําบลวังจันทร 3.ตําบลยางน้ํากลัดใต 4.ตําบลตน

มะมวง 5.ตําบลบางครก 6.ตําบลบานในดง 7.ตําบลนายาง   8.ตําบลบาน

กุม  9.ตําบลหวยทาชาง ตําบลละ 100 คน

34  นักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชวง ชั้นที่ 1) ที่

เขารวม โครงการสามารถอานออก เขียนไดตามเกณฑ

เพ่ิมขึ้น รอยละ 85 เปนจํานวน 20 โรงเรียน : จังหวัด

รอยละ 85 35.71 O -

35  จํานวนระบบ ฐานขอมูลเพ่ือการ บริหารงานดานการ

พัฒนา ทองถ่ิน

ฐาน 2 1 O ระบบกํากับติดตามโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินตามศาสตร

พระราชา (กําลังดําเนินการ)

ตัวชี้วัดทั้งหมด 12 คิดเปนรอยละ

บรรลุ  7 58.33%



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

36 รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 60 0 มีการดําเนินการใหจัดทํากรอบการในการพัฒนามหาวิทยาลัย และแบง

กําหนดกลุมผูเขารับการพัฒนาในแตละดาน แตไมสามารถดําเนินโครงการ

จนบรรลุเน่ืองจากการแพรขอโควิด

ผศ.นรีนารถ /ผศ.วิเชียร /

ดร.เมธาวิน /ดร.ทัดทอง

37 รอยละของผูผานการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ รอยละ 80 100  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ

38 รอยละของบุคลากรท่ีผานการประเมินตามเกณฑ รอยละ 80 100  ไดรับการแตงต้ังแลว 3 ราย อยูระหวางดําเนินการอีก 7 ราย จะเสร็จสิ้น

ภายในเดือนสิงหาคม 2563

1.1 นางสาวพจนา  โพธิสุวรรณ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากร 

ระดับชํานาญการ 

ที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางาน สังกัดงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงาน

อธิการบดี 

1.2 นางสาวอภิญญา  แจมใส ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนักวิชาการ

เงนิและบัญชี ระดับชํานาญการ ที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางาน สังกัดงาน

บริหารงานคลังและทรัพยสิน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

1.3 นายสวัสดิ์  อุราฤทธ์ิ  ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบรรณารักษ 

ระดับชํานาญการ ที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางาน สังกัดงานเทคนิคและบริการ

สารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.4 นางวไลลักษณ เพชรมุณี  ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการ

ศึกษา ระดับชํานาญการ ที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางาน สังกัดงานวิชาการและ

บริการ สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

1.5 นางปนทอง  อมรจุติ  ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการ

ศึกษา ระดับชํานาญการ ที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางาน สังกัดงานสงเสริม

วิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1.6 นางสาวศศิวิมล  กาหลง  ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการ

ศึกษา ระดับชํานาญการ ที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางาน สังกัดงานพัฒนา

ทองถ่ินและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

1.7 นายณัฎฐนันท  ศูนยจันดา  ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนัก

บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ ที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางาน สังกัดงาน

บริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.8 นางสาวอรทัย  ชูเจริญ ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ

ชํานาญการ ที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางาน สังกัดงานนิติการ กองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

1.9 นายประชุม  พันออด ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงนักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา ระดับชํานาญการ สังกัดสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

1.10 นางสาวชนิดา  ศรีสาคร ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

นักวิทยาศาสตร ระดับชํานาญการ สังกัดสํานักงานคณบดีคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

39 บุคลากรไดรับการยอมรับจากหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอก

คน 4 14  ไดรับการยอมรับบจากหนวยงานภายในและแตงตั้งเปนระดับชํานาญการ 

10 คน

ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอกโดยการนําองคความรู และ

นวัตกรรมไปใชประโยชน จํานวน 4 คน

40 ไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 1ใน10 

ของประเทศไทย

อันดับ 5/10 15 O จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2020 อยูในอันดับ 1 ของกลุม

ราชภัฏ อันดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ลําดับที่ 196 ของ

มหาวิทยาลัยโลก



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

41 จํานวนองคความรู และนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน ชิ้น 4 7  1.คูมือการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนยขอมูลท่ีปรึกษา

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง นางสาวชนานุช เงนิทอง

2.รายงานการวิเคราะหแนวทางการหารายไดจากการรับเปนที่ปรึกษาของ

มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี นางสาวชนานุช  เงนิทอง

3.แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา นายกิตติภพ  รักษา

ราษฎร

4.คูมือปฏิบัติงานการการใชงานโสตทัศนูปกรณในหองเรียนมาตรฐาน นาย

ประชุม พันออด

5.ระบบการจัดการหองประชุมออนไลน คณัวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี นายประชุม พันออด

6.คูมือปฏิบัติงานการควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหาร

งบประมาณ กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายธีรวัฒน

  เสนะโห

7.การวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  นายธีรวัฒน  เสนะโห

42 มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา ที่ผาน

เกณฑการประเมินคุณภาพภายในระดับดี

หนวย 13 13  ผลการประเมิน  อยูในระดับดี ทุกหนวยงาน

43 ระดับการยอมรับของทองถ่ินและสังคมตอภาพลักษณ

ของมหาวิทยาลัย

ระดับ 4 4.1 



บรรลุ

หนวยนับ เปาหมาย P/O
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2563 ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ผูกํากับตัวชี้วัด

44 ระดับความพรอมใชของเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 4 4.14 

45 ระดับความรอบรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาและบุคลากรระดับ 4 4.16 

46 ความพึงพอใจของผูใชบริการผานระบบดิจิทัล ระดับ 4 4.13 

47 ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับ 4 0 O
ตัวชวีัดทังหมด 12 คิดเปนรอยละ

บรรลุ  9 75.00%

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ ในแตละ

ประเด็นดังนี้ ระดับความพรอมใชของเทคโนโลยีดิจิทัล 4.14 ระดับความ

รอบรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาและบุคลากร 4.16 ความพึง

พอใจของผูใชบริการผานระบบดิจิทัล ระดับ 4.13

ตัวช้ีวัดทั้งหมด 46 ตัว มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 30 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 65.22



ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด บรรลุ รอยละ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว 11 9 81.82

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 30 17 56.67

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 19 8 42.11

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 12 11 91.67

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาทองถิ่น 32 24 75.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 19 13 68.42

รวม 123 82 66.67

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ไตรมาส3 ไตรมาส4 บรรลุ รองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแล

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว

1) จํานวนหลักสูตรทักษะอาชีพระยะสั้น กิจกรรม 1 1 1 P ดร.กฤษดา /ดร.มนัญญา

2) รอยละผูเขารวมหลักสูตร รอยละ 70 100 100 P

2. โครงการฟารมตนแบบเกษตรปลอดภัยตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง (Smart Farm)

3) จํานวนฟารมที่ตนแบบเกษตรปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง

แปลง 1 1 1 P ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

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

5) รายไดที่เพิ่มขึ้นของอาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง รอยละ 10 3.5 3.5 O ดร.กฤษดา ตั้งชวาล/

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

6) จํานวนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมาย PBRU Brand ผลิตภัณฑ 5 5 6 P

7) มาตรฐานดานคุณภาพอาหารและการใหบริการ คลีนฟูดกูดเทส ผาน ผาน N/A ผาน P

8) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ระดับ 4 N/A - O

9) จํานวนรางวัลจากการแขงขันดานอาหาร และการทองเที่ยว

ระดับชาติ

รางวัล 5 22 22 P ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

10) จํานวนรางวัลจากการแขงขันดานอาหาร และการทองเที่ยว

ระดับนานาชาติ

รางวัล 2 4 19 P

11) นักศึกษาสรางภาพลักษณรวมกับภาคีเครือขาย ไมนอยกวา คน 30 168 168 P

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร

ระยะยาว ดานการประกอบอาหารและการ

ทองเที่ยว

4. โครงการยกระดับคุณภาพการใหบริการดาน

อาหารและการโรงแรมและพัฒนาผลิตภัณฑภายใต

เครื่องหมาย PBRU Brand

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร

5. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูดานอาหาร

และการทองเที่ยวสูสากล

ตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด บรรลุ 9 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 81.82



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ไตรมาส3 ไตรมาส4 บรรลุ รองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแล

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

1) จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงใหสอดคลองกับอุตสาหกรรม

เปาหมาย 10 ดาน ไมนอยกวา

หลักสูตร 4 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร P ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ

2) จํานวนหลักสูตรปจจุบันที่ใชมาแลวมากกวา 5 ป ไดรับการ

ปรับปรุง

หลักสูตร 19 8 8 O

3) รอยละนักศึกษารับเขาเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา รอยละ 10 0.77 0.77 O

4) รอยละอัตราการออกกลางคนัของนักศึกษาลดลงจากปที่ผานมา รอยละ <10 N/A 15.87 O

5) จํานวนระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 ระบบ 1 1 1 P

6) สื่ออิเล็กทรอนิกสประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอออนไลน ชุด 9 9 9 P

7) รอยละของอาจารยที่ผานการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ

รอยละ 80 N/A 95 P ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ

8) รอยละของอาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้นจากปที่

ผานมา (อ./ผศ./รศ.)

รอยละ 10 11.25 16.5 P

9) คูมือการจัดทําผลงานวิชาการตามเกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของ เลม 1 1 1 P

10) ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและรายงานผลการกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ

ระบบ 1 1 1 P

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาการและทางวิชาชีพ

6. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหได

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ไตรมาส3 ไตรมาส4 บรรลุ รองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแล

11) รอยละของบุคลากรที่สอบผานภาษาตางประเทศตามเกณฑ

ประกาศของมหาวิทยาลัย/ผานกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษ

รอยละ 50 0 8.05 O ผศ.พจนารถ /           ดร.

กฤษดา /

ผศ.ดร.พรรณี

12) รอยละของนักศึกษาที่ผานการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ

 (CEFR ระดับ B1 หรือเทียบเทา)

รอยละ 10 10.42 10.42 P

13) นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความรูและทักษะภาษาอังกฤษที่

เพิ่มสูงขึ้น ยกระดับมาตรฐานความเปนครูของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏทั่วประเทศ

รอยละ 80 N/A 0 O

14) จํานวนรางวัลที่ไดรับจากการแขงขันทักษะวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติของมหาวิทยาลัย

รางวัล 20 52 54 P

15) รอยละของนักศึกษาที่ผานการพัฒนาทักษะความสามารถทาง

วิชาการ/วิชาชีพจากกลุมเปาหมายของโครงการ

รอยละ 45 N/A N/A O

16) จํานวนชิ้นงานที่เกิดจากการคิดสรางสรรคของนักศึกษา ชิ้น 10 19 19 P

17) รอยละของนักศึกษาที่เขาอบรมทักษะการเปนผูประกอบการ รอยละ 85 87.87 87.87 P

18) รอยละของนักศึกษาที่ผานการประเมินสมรรถนะทักษะการ

เปนผูประกอบการ

รอยละ 40 96.6 96.6 P

19) จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ Blended learning

 (ทุกรายวิชา)

รายวิชา 20 N/A 1060 P

20) จํานวนหลักสูตรระยะสั้นออนไลน ไมนอยกวา หลักสูตร 4 1 1 O

21) ระบบฐานขอมูลหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ฐานขอมูล 1 N/A 0 O

22) จํานวนรายวิชาออนไลน ไมนอยกวา รายวิชา 1,200 1060 1060 O

23) จํานวนสื่อออนไลน สื่อ 3 1060 1060 P

8. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู สมรรถนะ

นักศึกษาแบบออนไลน



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ไตรมาส3 ไตรมาส4 บรรลุ รองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแล

24) รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพดวย

การกีฬาและนันทนาการของนักศึกษาทุกชั้นป

รอยละ 70  N/A N/A O ผศ.ดร.พรรณี /     ดร.

เมธาวิน

25) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติดานกีฬาและ

นันทนาการ

คน 10 19 19 P

26) รอยละนักศึกษาใหมที่ผานมาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพ

ทางรางกายเบ้ืองตน

รอยละ 90 N/A N/A O

27) รอยละของนักศึกษาที่ผานดัชนีชี้วัดมวลความสุข รอยละ 80 N/A N/A O

28) รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมคุณธรรมหรือจิตอาสา

จากกลุมเปาหมายของโครงการ

รอยละ 85 100 100 P

29) จํานวนกิจกรรมที่นําไปสูการพัฒนาดวยกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ

สังคม และสาธารณประโยชน

กิจกรรม 10 6 11 P

30) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค

ระดับ >3.51  N/A N/A O

ตัวชี้วัดทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด บรรลุ 17 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 56.67

9. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสูนักศึกษาที่

มีสุขภาวะ และมีอัตลักษณ



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ไตรมาส3 ไตรมาส4 บรรลุ รองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแล

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

1) รอยละของบัณฑิตครูที่สอบผานมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู รอยละ 100 100 100 P ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ

2) รอยละของครูของครูที่ผานการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ

หรือวิชาชีพครู

รอยละ 80 N/A N/A O

3) รอยละครูของครูที่มีประสบการณสอนในโรงเรียนตอปการศึกษา รอยละ 80 N/A 57.76 O

4) จํานวนโรงเรียนหรือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทําความตกลง 

(MOU) กับมหาวิทยาลัย

แหง >50 N/A 76 P

5) ระดับความพึงพอใจของโรงเรียนหรือสถานศึกษาตอนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครู

ระดับ >4 4.61 4.61 P

6) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนที่

เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง

ระดับ >4 N/A 4.28 P

10. โครงการพัฒนาความรู สมรรถนะครู และ

บัณฑิตครูทองถ่ินสูความเปนเลิศ



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ไตรมาส3 ไตรมาส4 บรรลุ รองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแล

7) จํานวนโรงเรียน ที่เขารวมโครงการ โรงเรียน/

มหาวิทยาลัย

20 40 40 P ผศ.พจนารถ /ผศ.ดร.พรรณี

8) จํานวนสื่อ/ รูปแบบการจัดการเรียนรูในการยกระดับการ

เรียนรูดานการอานออกเขียนได หรือการคดิวิเคราะหได

สื่อ/รูปแบบ 5 24 24 P

9) ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโรงเรียนในทองถ่ินสูงขึ้น เมื่อ

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา

รอยละ 5 11.69 11.69 P

10) รอยละจากเปาหมายของครูประจําการในทองถ่ินที่ไดรับการ

พัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยละ 80 N/A N/A O

11) รอยละของนักเรียนในทองถ่ินที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ย

ระดับจังหวัด ที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครูประจําการ

รอยละ 40 61.03 61.03 P

12) รอยละของโรงเรียนตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนที่

ไดรับการพัฒนา

รอยละ 50 43.5 43.5 O

11. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครู

ประจําการในทองถ่ินเพื่อยกระดับการเรียนรูดาน

การอานการเขียนและการวิเคราะหของนักเรียนใน

ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยระบบ

ออนไลน



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ไตรมาส3 ไตรมาส4 บรรลุ รองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแล

13) จํานวนโรงเรียนในทองถิ่นที่มีการนํานวัตกรรมการจัดการ

เรียนรูของโรงเรียนสาธิตไปใชประโยชน

โรงเรียน 6 N/A 0 O ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ

14) จํานวนแหลงฝกหรือรายวิชาฝกปฏิบัติการและการวิจัยเปน

ตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถ่ิน

แหลง/รายวิชา  1 / 4 N/A 0 O

15) จํานวนนักเรียนที่ไดรับการยกระดับคุณภาพการเรียน

วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 250 คน

คน ≥250 N/A 0 O

16) จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

ไมนอยกวา 50 คน

คน ≥50 N/A 0 O

17) รอยละของผลการประเมินทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห

ทางวิทยาศาสตรของนักเรียน

รอยละ 60 N/A 0 O

18) รอยละของผลสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน รอยละ 60 N/A 0 O

19) รอยละของครูที่มีทักษะในการใชกระบวนการ PLC ในการ

แกปญหาใหนักเรียน

รอยละ 80 N/A 0 O

ตัวชี้วัดทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด บรรลุ 8 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 42.11

12. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนศูนยฝ

กปฏิบัติการและการวิจัย เปนตนแบบใหกับ

โรงเรียนในทองถ่ิน



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ไตรมาส3 ไตรมาส4 บรรลุ รองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแล

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1) จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตามพันธกิจมหาวิทยาลัยสี

เขียวเพิ่มขึ้น

เรื่อง ≥1 1 1 P ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

2) จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตามพันธกิจมหาวิทยาลัย

ดิจิทัลเพ่ิมขึ้น

เรื่อง ≥1 1 1 P

3) จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตามพันธกิจการเรียนการ

สอนเพ่ิมขึ้น

เรื่อง ≥1 5 5 P

4) จํานวนงานวิจัยที่บูรณาการตามศาสตรพระราชา เรื่อง 4 7 7 P

5) จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรค ทีสรางองคความรูหรือ

นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนดวยการบูรณาการตามศาสตร

พระราชา

เรื่อง 4 7 7 P

6) จํานวนงานวิจัยหรือสรางสรรค องคความรู หรือนวัตกรรม ที่

นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจ

สรางสรรค

ชิ้น 5 7 7 P

7) จํานวนทุน/ชุดวิจัยที่ไดรับจากแหลงทุนภายนอกหรือ

ภาคอุตสาหกรรม

ทุน 5 14 19 P ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

8) จํานวนศูนยวิจัยเฉพาะทางที่เพิ่มขึ้น ศูนย ≥1 1 1 P

13. โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อ

การพัฒนาทองถ่ิน

14. โครงแสวงหาแหลงทุนจากภายนอกหรือ

ภาคอุตสาหกรรม/และหรือพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะ

ทาง



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ไตรมาส3 ไตรมาส4 บรรลุ รองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแล

9) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ยื่นขอจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/ทรัพยสินทางปญญา

ชิ้น 3 6 6 P ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

10) จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI ISI 

SCOPUSหรือตามเกณฑมาตรฐานที่ ก.พ.อ.กําหนด

เรื่อง 8 7 17 P

11) จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 

Refereed Journal หรือในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

เรื่อง 5 51 51 P

12) จํานวนวารสารที่มีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน อว. หรือ 

กกอ. หรือในฐานขอมูลระดับนานาชาติ หรือ TCI ฐาน 1 หน่ึง

ระดับ ที่เพิ่มขึ้นอยางนอย

ฉบับ ≥1 N/A 0 O

ตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด บรรลุ 11 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 91.67

15. โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ใหไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

และเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติหรืออนุ

สิทธิบัตร



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ไตรมาส3 ไตรมาส4 บรรลุ รองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแล

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาทองถิ่น

16. โครงการตามยุทธศาสตรของจังหวัดเพชรบุรี

และประจวบฯ

1) จํานวนชุมชน/หนวยงานเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา ชุมชน 2 3 3 P ผศ.พจนารถ บัวเขียว

/ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

2) จํานวนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศรวมกันดําเนินการเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

โครงการ 1 1 1 P ผศ.พจนารถ บัวเขียว

/ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

3) จํานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนา

แกไข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดครัวเรือน

ครัวเรือน 100 80 80 O

4) รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น รอยละ ≥5 47.63 47.63 P
5) จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน

 รายวิชา ≥2 4 4 P

6) รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดใหกับชุมชนฐานรากตอจํานวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ

รอยละ ≥10 7.5 7.5 O

7) ประชาชนในชุมชนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดสูงขึ้นหรือรายจายลดลง 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ สติปญญา อารมณและสังคม

รอยละ ≥10 45 45 P

8) จํานวนผูเขารวมโครงการที่เก่ียวกับนอมนําพระราโชบายดาน

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง

 4 ประการสูการปฏิบัติ

คน ≥900 900 900 P ผศ.พจนารถ บัวเขียว/

ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

9) จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีสวนรวมคิดรวมทํา

ระหวางภาคีเครือขายผูนําชุมชน และประชาชน อยางนอย 10 

โครงการ/กิจกรรม

 โครงการ/

กิจกรรม

≥10 5 5 O

17. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได

ชุมชนฐานราก (ความยากจน) อันผลกระทบจาก

ไวรัสโคโรนา

18. โครงการสงเสริม ความรัก ความสามัคค ีความ

เปนระเบียบ วินัยเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง และผู

อ่ืนภายใตพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ไตรมาส3 ไตรมาส4 บรรลุ รองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแล

10) มีเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียน ประกอบดวยโรงเรียน 

แหลงเรียนรู และชุมชนที่มีศักยภาพ และสามารถดําเนินกิจกรรม

เพื่อแพรขยายองคความรูไดในวงกวาง เครือขายที่มีความรวมมือ 

ดําเนนิกิจกรรมอยางตอเน่ือง

เครือขาย ≥5 13 13 P

11) โครงการกิจกรรมที่เกิดจากการมีสวนรวมคิดรวมทํา มีความ

เขมแข็ง และดําเนินการตอดวยสมาชิกกลุม

 โครงการ/

กิจกรรม

≥5 5 5 P

12) รอยละความสําเร็จตามแผนอนุรักษพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รอยละ 80 82.35 82.35 P ผศ.พจนารถ บัวเขียว

13) จํานวนชุมชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

ชุมชน 2 0 2 P

14) จํานวนทรัพยากรธรรมชาติ ที่รวบรวมเขาสูกระบวนการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ

ชนิด 3 5 5 P

15) จํานวนผลิตภัณฑที่ตอยอดจากการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องจาก

พระราชดําริ

ผลิตภัณฑ 3 3 3 P

16) จํานวนโรงเรียน / องคกรทองถิ่น ที่เขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืช

หนวยงาน 2 N/A 0 O
17) ชุมชนตนแบบที่ไดรับการพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรมสูการทองเท่ียว ชุมชน 2 1 1 O ผศ.พจนารถ บัวเขียว

18) จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม องคความรู 2 3 3 P

21. โครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

(OTOP)

19) ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ(สินคา บริการ 

แหลงทองเท่ียว)

ผลิตภัณฑ 2 2 2 P ผศ.พจนารถ บัวเขียว/

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

20) จํานวนองคความรู งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารยหรือนักศึกษาที่

ดําเนินการรวมกับชุมชนตอจังหวัด

องคความรู 2 2 2 P

21) จํานวนอัตลักษณของทองถิ่นไดรับการอนุรักษและยกระดับตอจังหวัด อัตลกัษณ 1 1 1 P
22) รายไดของผูประกอบการ/กลุมวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นหรือลดตนทุนการ

ผลิต

รอยละ 5 N/A - O

19. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ

20. โครงการสรางมูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาาทองถ่ิน

สูเศรษฐกิจสรางสรรค



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ไตรมาส3 ไตรมาส4 บรรลุ รองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแล

23) จํานวนสินคาชุมชนที่ไดรับการพัฒนามาตรฐานและนําเสนอดวย

เทคโนโลยี AR

สินคา ≥2 N/A 6 P

24) ฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืนดวยระบบการศึกษา ระบบ 1 N/A 1 P ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ/

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

25) ฐานขอมูลดานอาหาร ฐานขอมูล 1 N/A - O
26) ฐานขอมูลดานการทองเท่ียวและโรงแรม ฐานขอมูล 1 N/A - O
27) มีสื่อวีดิทัศนออนไลนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกิดจาก

ผลกระทบการแกไขปญหาผลกระทบการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ไม

นอยกวา 5 ตอน

ตอน ≥5 24 24 P ผศ.พจนารถ บัวเขียว/ดร.

เมธาวิน สาระยาน

28) แกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนครูไมเพียงพอตอการจัดการ

เรียนการสอน สงผลใหชุมชนมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลุมสาระการ

เรียนรู

8 N/A 8 P

29) จํานวนผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้น ผลิตภัณฑ ≥3 4 4 P

30) ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น ชุมชน 3 3 3 P

31) จํานวนผูเขาชมงานศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนทั้งชาวไทยและตางประเทศ คน 3,000 4500 4500 P

32) จํานวนเครือขายดานศิลปะวัฒนธรรมทั้งในประเทศและระดับอาเซียน เครือขาย 2 5 5 P

ตัวชี้วัดทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด บรรลุ 24 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 75

23.  โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแกไขปญหา

ขาดแคลนครูและการเรียนการสอนที่แกไขปญหา

ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา

ใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก

24. โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี

ผศ.พจนารถ บัวเขียว/ดร.

เมธาวิน สาระยาน

22 โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ไตรมาส3 ไตรมาส4 บรรลุ รองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแล

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

1) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 80 84.48 84.48 P

2) ระดับผลการประเมินวัดสมรรถนะของนักปฏิบัติการมืออาชีพ ระดับ ≥4 0 0 O

3) จํานวนบุคลากรที่ไดรับการประเมินเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น คน 10 3 10 P

26. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 4) ระดับการยอมรับตอผลงานดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของผูมี

สวนไดสวนเสีย

ระดับ 5 N/A N/A O ผศ.วิเชียร  เข็มเงนิ

5) ผลการจัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metrics) ลําดับ 30-49 N/A 15.00 O
6) มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สามารถเขาสู

การจัดลําดับ   มหาวิทยาลัยสีเขียวโลกตามมาตรฐาน UI Green Metric ได

  ดังนี้

ระดับ 8 7 7 O

 ก) มีการวางโครงสรางพ้ืนฐาน การปรับปรุงเพ่ือใหเปนอาคารอัจฉริยะ 

    และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม

ขั้นตอน 2 2 2

 - เพ่ิมพื้นที่ดูดซับน้ําภายในมหาวิทยาลัย รอยละ 40 40 40

 - โครงการสรางแหลงเรียนรู / ศูนยเรียนรู ดานสิ่งแวดลอม ดานการอนุรักษ

 และดานพลังงาน

แหลง/ศูนย ≥1 1 1

ข) มีการสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานทดแทน ขั้นตอน 1 1 1

 - ผลิตพลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัยดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย Kwh 10 18 18

ค) มีการปฏิบิตงิานดาน Green Office ภายในหนวยงาน ขั้นตอน 1 1 1

 - การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการตรวจประเมินดาน Green Office  

จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

หนวยงาน ≥1 13 13

ง) มีการวางระบบการบริหารจัดการขยะทั้งในสวนของขยะอินทรีย และ 

ขยะอนินทรีย

ขั้นตอน 3 2 2

25. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ไตรมาส3 ไตรมาส4 บรรลุ รองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแล

 - โครงการใชประโยชนจากขยะอินทรียเพ่ือการผลิตปุยแบบครบวงจร โครงการ ≥1 3 3

 - โครงการธนาคารขยะแหงมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ตัน ≥1 2.3 2.3

 - โครงการรณรงค ลดการใชพลาสติก กระดาษ และโฟม ภายใน

มหาวิทยาลัย

โครงการ ≥5 0 0

จ) มีการอนุรักษทรัพยากรน้ํา และการนําน้ําเสียกลับมาใชประโยชน ขั้นตอน 2 2 2

 - โครงการปรับปรุงคณุภาพน้ําผิวดินเพ่ือการนํามาใชประโยชน โครงการ ≥1 1 1

 - โครงการนําน้ําเสียกลับมาใชใหม ในระบบฉีดนํ้าสนามหญา /สวน โครงการ ≥1 3 3

ฉ) มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ เพื่อใหเกิดการประหยัดน้ํา ขั้นตอน 1 0 0

 - สํารวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณประหยัดน้ําเพ่ือทดแทนอุปกรณแบบ

ดั้งเดิม (Push/Auto/Censor Value)

รอยละ 10 0 0

ช) มีการจัดระบบจราจร และ การขนสงมวลชนภายในมหาวิทยาลัย ขั้นตอน 1 1 1

 - การบริการรถไฟฟาสําหรับนักศึกษา และบุคคลากรเพื่อลดการใชพาหนะ

สวนบุคคลภายในมหาวิทยาลัย

คัน 1 1 1

ซ) มีการบรูณาการกิจกรรม ดานสิ่งแวดลอมกับการเรียน การสอน ขั้นตอน 1 1 1

 - มีกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม และการอนุรักษ ที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอน

กิจกรรม ≥20 32 32

27. โครงการพัฒนาภาพลักษณและระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

7) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศกึษาระดับมหาวิทยาลัยคาเปาหมายอยูในระดับดีขึ้นไป

ระดับ ≥4 N/A 4 O ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ/ดร.

เมธาวิน สาระยาน

8) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศกึษาระดับหนวยงานคาเปาหมายอยูในระดับดีขึ้นไปทุกหนวยงาน

ระดับ ≥4 N/A 4 O

9) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศกึษาระดับหลักสูตรคาเปาหมายอยูในระดับดีขึ้นไป ทุกหลักสูตร

ระดับ ≥4 N/A 3.47 O

10) มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา มีผลการประเมินอยูใน

ระดับดีขึ้นไป

รอยละ ≥80 N/A 81 O



งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ไตรมาส3 ไตรมาส4 บรรลุ รองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแล

11) ระดับการรับรูและการยอมรับชื่อเสียงมหาวิทยาลัยของบุคลากรภายใน ระดับ 3.51 N/A N/A O
12) ระดับการรับรูขาวสารและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดาน

ตางๆ

ระดับ 3.51 N/A N/A O

13) ระดับการยอมรับชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี

ระดับ 3.51 N/A 4.1 P

14) แผนพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล แผน N/A N/A 0 O ดร.ทัดทอง พราหมณี

15) ระดับความพรอมใช (service availability) ของระบบ รอยละ 80 83 83 P
16) จํานวนระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหมตามความตองการของหนวยงาน 

ภายในมหาวิทยาลัย (เชน ระบบติดตามโครงการระดับกิจกรรม) โดย มี

องคประกอบของ Service Design, Sevice Operation, Service 

Transition

ระบบ >2 3 3 P

17) มีแบบแผนขอมูลกลางสําหรับเปนมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ชุด >1 N/A 3 P
18) มีการฝกทักษะความเขาใจและเทคโนโลยีดิจิทัล แบบ 

Demand-Driving Coaching

หมวดหมู >4 N/A 4 P

19) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ >4 4.13 4.13 P

ตัวชี้วัดทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด บรรลุ 13 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 68.42

ตัวชี้วัดทั้งหมด 123 ตัว

มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 82 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 66.67

28. โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล
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