ส่วนที่ 5
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์คณะฯ
ยุทธศาสตร์ มรร.
พ.ศ. 2561-2564
พ.ศ. 2561-2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพ
ผลิตบัณฑิตด้าน
บัณฑิตที่สอดคล้องกับ
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และ ความต้องการของผู้ใช้
เทคโนโลยีให้มีความรู้ บัณฑิตและประเทศ
ไทย 4.0
ทางวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ และมีความรู้
คู่คุณธรรม

เป้าประสงค์
1.1 ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น
และนโยบายประเทศ
ไทย 4.0

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

หน่วยนับ

ข้อมูลพื้นฐาน
2556 2557 2558

2561

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

2564

คําอธิบายตัวชี้วัด

1.1.1 คุณภาพของ
บัณฑิตตามผลการ
พัฒนาบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

คะแนน
การ
ประเมิน

4.14

4.21

3.59

4.00

4.00

4.00

4.00

1.1.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีได้
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.1.3 ร้อยละของ
ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
ของผลงานนักศึกษา
และผู้สําเร็จการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

63.83

31.25

65.30

80.00

80.00

80.00

ร้อยละ

-

-

30.00

40.00

40.00

40.00

80.00 ใช้คะแนนการ
ประเมิน
ตัวบ่งชี้ 2.2 ปริญญา
ตรี ระดับหลักสูตร
40.00 ใช้คะแนนการ
ประเมิน
ตัวบ่งชี้ 2.2
ปริญญาโท
ระดับหลักสูตร

ใช้คะแนนการ
ประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระดับหลักสูตร
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ยุทธศาสตร์คณะฯ
พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์ มรร.
พ.ศ. 2561-2564

เป้าประสงค์

1.2 แสวงหาความ
ร่วมมือในการผลิต
บัณฑิต

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

หน่วยนับ

1.1.4 จํานวนหลักสูตร หลักสูตร
ที่ขึ้นทะเบียนรับรอง
คุณภาพหลักสูตร
(TQR)
1.1.5 จํานวนหลักสูตร หลักสูตร
ที่จัดการเรียนการสอน
ตอบสนองนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
1.1.6 จํานวนกิจกรรม กิจกรรม
นักศึกษาที่มีการ
พัฒนาตามหลัก
PDSA/PDCA (Plan,
Do, Study/Check, Act)
1.2.1 จํานวนกิจกรรม กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่มี
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
1.2.2 จํานวน
หน่วยงาน
หน่วยงานที่ร่วมมือกับ
คณะฯ ในด้านวิชาการ

ข้อมูลพื้นฐาน
2556 2557 2558
0
0
0

2561
-

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
6
6

2564
6

-

-

-

-

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

2

2

คําอธิบายตัวชี้วัด

ใช้คะแนนการ
ประเมิน
ตัวบ่งชี้ 1.5
ระดับคณะ
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ยุทธศาสตร์คณะฯ
ยุทธศาสตร์ มรร.
พ.ศ. 2561-2564
พ.ศ. 2561-2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างงานวิจัย และ
ยกระดับงานวิจัย
นวัตกรรมที่สร้างความ
สร้างองค์ความรู้
เชี่ยวชาญในศาสตร์
นําไปสู่การนําไปใช้
ตอบสนองความ
ประโยชน์
ต้องการของสังคม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2.1 สร้างงานวิจัยที่มี
ผลกระทบเชิง
สร้างสรรค์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

2.1.1 ร้อยละของ
ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
ของผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจําต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30
2.1.2 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ต่อจํานวน
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด
2.1.3 จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์เฉลี่ย
60,000 บาทขึ้นไปต่อ
คน
2.1.4 จํานวนการยื่น
จดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร

หน่วยนับ

ข้อมูลพื้นฐาน
2556 2557 2558

ร้อยละ

14.063 19.41

ร้อยละ

-

2561

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

2564

9.86

30

30

35

40

ใช้คะแนนการ
ประเมิน
ตัวบ่งชี้ 2.3
ระดับคณะ

-

10

10

10

10

ใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการ
รับรองการนําไปใช้
ประโยชน์จาก
หน่วยงานภายนอก

-

คําอธิบายตัวชี้วัด

บาท

32,293 66,477 85,653 60,000 65,000 70,000 75,000 ใช้คะแนนการ
ประเมิน
ตัวบ่งชี้ 2.2
ระดับคณะ

เรื่อง

0

0

0

1

1

1

1
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ยุทธศาสตร์คณะฯ
ยุทธศาสตร์ มรร.
พ.ศ. 2561-2564
พ.ศ. 2561-2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ความเข้มแข็งให้ชุมชน บริการวิชาการแก่
สังคม และทะนุบํารุง
และสังคมด้วยการ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
บริการวิชาการโดย
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้น
อาศัยความรู้ความ
เชี่ยวชาญของคณะฯ นํารับใช้สังคม
และเครือข่าย

เป้าประสงค์
3.1 ให้บริการวิชาการ
ที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
และสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ 4.1 ส่งเสริมการจัด
ประยุกต์องค์ความรู้ บริการวิชาการแก่
กิจกรรมทะนุบํารุง
ด้านวิทยาศาสตร์
สังคม และทะนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
วิศวกรรมศาสตร์และ ศิลปวัฒนธรรม เพื่อ ประเพณี
เทคโนโลยีกับการทํานุ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้น
บํารุงศิลปวัฒนธรรม นํารับใช้สังคม

ข้อมูลพื้นฐาน
2556 2557 2558

3.1.1 ร้อยละโครงการ ร้อยละ
บริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
ต่อโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50)
ร้อยละ
3.1.2 ร้อยละ 100
ของโครงการบริการ
วิชาการ มีการจัดทํา
แผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม

-

-

-

4.1.1 จํานวนกิจกรรม กิจกรรม
ด้านทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี

2

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

หน่วยนับ

2561

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

2564

-

50

50

50

50

-

-

100

100

100

100

2

2

2

2

2

2

คําอธิบายตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตร์คณะฯ
พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์ มรร.
พ.ศ. 2561-2564

ข้อมูลพื้นฐาน
2556 2557 2558
1
-

5.1.1 ร้อยละของแผน ร้อยละ
และโครงการที่
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี

-

-

5.1.2 คะแนนประเมิน คะแนน
การบริหารของคณะ
เพื่อกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
5.2 สร้างบรรยากาศที่ 5.2.1 จํานวนสิ่ง
ชุด
เอื้อต่อการเรียนรู้และ สนับสนุนการเรียนรู้ที่
การทําวิจัย และ
เพิ่มขึ้นหรือที่
ตอบสนองต่อความ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ต้องการของนักศึกษา
โดยรอบให้ร่มรื่นน่าอยู่

5

-

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

หน่วยนับ

4.1.2 จํานวนรางวัล รางวัล
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีระดับชาติที่
ศิษย์เก่า นักศึกษาและ
บุคลากรของคณะฯ
ได้รับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารจัดการด้วย
การบริหารจัดการ
หลักธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยสู่
ประเทศไทย 4.0

5.1 บริหารจัดการด้วย
หลักธรรมภิบาล และ
บริหารงบประมาณให้
เพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติตามพันธกิจ
และการพัฒนาคณะฯ

2561
1

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
1
1

2564
1

-

100

100

100

100

5

3

4

5

5

5

-

-

5

5

5

5

คําอธิบายตัวชี้วัด

ใช้คะแนนการ
ประเมิน
ตัวบ่งชี้ 5.1
ระดับคณะ
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ยุทธศาสตร์คณะฯ
พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ของคณะฯ

ยุทธศาสตร์ มรร.
พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
ระบบบริหารและ
พัฒนาบุคลากรทุก
ระดับ เพื่อสร้างความ
ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
เชิงรุก

เป้าประสงค์

6.1 ส่งเสริมให้
บุคลากรได้ฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมสัมมนา
พัฒนาทางวิชาการ
วิชาชีพและเพิ่มพูน
ความรู้ในสายงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.2.2 คะแนนประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ไม่
น้อยกว่า 3.51
(คะแนนเต็ม 5.00)
6.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะความรู้
ด้านวิชาการ ด้าน
วิชาชีพและด้านการ
ปฏิบัติงาน
6.1.2 ร้อยละของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ได้รับการอบรมหรือ
สัมมนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้
6.1.3 ร้อยละของ
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา
ทั้งหมด

คะแนน

ข้อมูลพื้นฐาน
2556 2557 2558
-

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

15.63

หน่วยนับ

2561
3.51

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
3.51 3.51

2564
3.51

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

14.29

12.67

15

20

25

30

คําอธิบายตัวชี้วัด
ใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

ใช้คะแนนการ
ประเมิน
ตัวบ่งชี้ 1.2
ระดับคณะ
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ยุทธศาสตร์คณะฯ
พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์ มรร.
พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมภาพลักษณ์
การบริหารจัดการ
และผลงานของคณะฯ มหาวิทยาลัยสู่
ประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์บางคล้า
ให้เป็นเมือง
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

7.1 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์และ
การแนะแนว
การศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

หน่วยนับ

ร้อยละ
6.1.4 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับ
ตําแหน่งทางวิชาการ
ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด
7.1.1 จํานวนโครงการ โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์และ
การแนะแนว
การศึกษา
7.1.2 จํานวนโครงการ โครงการ
ผลงาน และกิจกรรม
ของคณะฯ ที่ได้รับการ
เผยแพร่

ข้อมูลพื้นฐาน
2556 2557 2558
15.63 20.00 16.90

1

1

-

1

-

-

2561
20

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
25
30

2564
40

1

1

1

1

1

1

1

1

คําอธิบายตัวชี้วัด
ใช้คะแนนการ
ประเมิน
ตัวบ่งชี้ 1.3
ระดับคณะ
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