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ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

เปาประสงคที่ 1 บัณฑติมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 
จัดการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสตูร จัดการ
เรียนรูเชิงผลติภาพ 
(Productive 
learning) 

รอยละ  
100 

(VRU) 
 

รอยละ  
100 
(PH) 

 

รอยละ  
100 

ในปการศึกษา 2564 มีจํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อใหเกิดการเรียนรู เชิงผลิตภาพ (Productive learning)  ..... หลักสูตร จาก
จํานวนหลักสูตร ..5... หลักสูตร มีการนํากระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพมาใชในการจัดการเรียนการสอนจํานวน .... หลักสูตร คิดเปนรอยละ 
..100... โดยมีเนื้อหาระบุอยูใน มคอ. 2 

คณะ 
จํานวนหลักสูตร

ทั้งหมด 
จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อใหเกดิ

การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
รอยละ 

สาธารณสุขศาสตร 5 5 100 
รวม     

1.1.2 โครงการ
บริหารจดัการ 
งบประมาณการ
ดําเนินงานวิชาการ 

1.1.2.1. รอยละของ
การเบิกใช
งบประมาณการ
ดําเนินงานวิชาการ 

รอยละ  
100 

(VRU) 
 

รอยละ  
100 
(PH) 

 

รอยละ  
85.12 

จํานวนงบประมาณทั้งส้ินจํานวน 159,795.64 บาท ตั้งเบิกจํานวน   ...............  บาท คิดเปนรอยละ ............. ณ ............ไดแก   

ไตรมาส/เปาหมาย จํานวนเงินตามเปาหมาย(บาท) ตั้งเบิก(บาท) รอยละ 

ไตรมาส 1  159,795.64 101,940.40 63.80 
ไตรมาส 2  553,591.64 476,187.40 86.01 
ไตรมาส 3  643,071.64 547,387.40 85.12 

ไตรมาส 4     

รวม    

     
1.2.1 โครงการ
สงเสริมการจัดการ
เรียนรู เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 รอยละของ
รายวิชาที่เปดสอน
ในปการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ
ตอรายวิชาที่เปด
สอนในปการศึกษา 

รอยละ   
100 

(VRU) 
 

รอยละ  
100 
(PH) 

อยูระหวาง
การรวบรวม

ผลการ
ดําเนินงาน
ในแตละ
รายวิชา 

 

ปการศึกษา .... มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิ้น .................... และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษจํานวน ....................... รายวิชา คดิเปนรอยละ 
........................... 
ระบุชื่อรายวิชา/สาขา/ผลงานใหครบถวนทุกผลงาน 
1. ชื่อรายวิชา........................หลักสูตร....................... 
    1.1 ชื่อผลงาน..................................... 
    1.2 ชื่อผลงาน..................................... 
2. ชื่อรายวิชา........................หลักสูตร....................... 
    2.1 ชื่อผลงาน..................................... 
    2.2 ชื่อผลงาน..................................... 



ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 

1.2.2 โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาที่จําเปน
ตอการดําเนินชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21  

1.2.2.1 รอยละของ
นักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะที่
จําเปนตอการ
ดําเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

รอยละ  
80 

(VRU) 
 

รอยละ  
80 

(PH) 
 

รอยละ  
46.62 

จํานวนนกัศึกษาทั้งหมดจาํนวน.........444.....คน จํานวนนักศกึษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะทีจ่ําเปนตอการดาํเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จํานวน....207...... คน 
(ไมนับซ้ํา) คิดเปนรอยละ......46.62.............. ไดแก 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....การเตรียมความพรอมเขาสูวิชาชพีเพื่อการทํางานในสถานพยาบาล..........สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล.ป 3 และ ป 4 
กลุมเปาหมายจํานวน.23..คน คิดเปนรอยละ 100 เขารวมจํานวน...23...คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา... 1. ความรูดานสารสนเทศ 2. ความรูดานสื่อ            
3. ความรูดานไอซีที  4. ทักษะและความรูอื่นๆในการเปนพลเมืองดิจิทัล 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม..การสมัมนางานวิจัยทางดานสาธารณสุขศาสตรของนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตรและการจัดการสถานพยาบาล และหา
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรยีนรูเชิงผลิตภาพ.... สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรและการจัดการสถานพยาบาล..ป 4.กลุมเปาหมายจํานวน..117..คน เขา
รวมจํานวน....117..คน คิดเปนรอยละ 100 ทักษะที่ไดรับการพัฒนา. 1. ความรูดานสารสนเทศ 2. ความรูดานสื่อ 3. ความรูดานไอซีที  4. ทักษะและความรู
อื่นๆในการเปนพลเมืองดิจิทัล 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.เซฟเลิฟเซฟไลฟ (safe love safe life)...สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร..ป 2 กลุมเปาหมายจํานวน..95.....คน เขารวมจํานวน...80...
คน คิดเปนรอยละ 84.21 ทักษะที่ไดรับการพัฒนา... 1. ความรูดานสารสนเทศ 4. ทักษะและความรูอื่นๆในการเปนพลเมืองดิจิทัล 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.ปจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมศิษยเกาสัมพันธ ปการศกึษา 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรและการจัดการสถานพยาบาล ป 
4..กลุมเปาหมายจาํนวน.117.คน เขารวมจํานวน..117.คนคดิเปนรอยละ 100 ทักษะที่ไดรับการพัฒนา... 1. ความรูดานสารสนเทศ 2. ความรูดานสื่อ 4. 
ทักษะและความรูอื่นๆในการเปนพลเมืองดิจิทัล 
 
*ทักษะที่ไดรับการพัฒนาตองตรงกับคํานิยามทายเลมแผนปฏิบัตกิารมหาวิทยาลัย 

1.2.3 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู
จากการปฏิบติัผาน
การทํางานรวมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 รอยละ ของ
นักศึกษาที่เขารวม
โครงการพัฒนา
กิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู
จากการปฏิบติัผาน
การทํางานรวมกับ
ชุมชนตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด 
 
 
 

รอยละ  
50 

(VRU) 
 

รอยละ  
50 

(PH) 
 

รอยละ  
0.68 

 

 

จํานวนนกัศึกษากลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผานการทํางานรวมกับชุมชนตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
จํานวน .............คน (ขอมูลนักศึกษาภาคปกติ สารสนเทศปการศึกษา 2563) เขารวมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผานการ
ทํางานรวมกับชุมชนจํานวน ...........คน (ไมนับซ้ํา) คิดเปนรอยละ  ...................... 

คณะ จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (คน) จํานวนนักศกึษาที่เขารวม (คน) รอยละ 
สาธารณสุขศาสตร 444 3 0.68 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม..1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)..กับชุมชนชื่อ..ตาํบลคลองควาย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี..วัน/เดือน/ป/..1 กุมภาพันธ 
2564- 31 มกราคม 2565..จังหวัด...จังหวัดปทุมธานี .หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล...กลุมเปาหมายจํานวน...3..
คน เขารวมจํานวน..3....คน  
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................กับชุมชนชื่อ...................วัน/เดือน/ป/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา........................กลุมเปาหมาย
จํานวน.......คน เขารวมจํานวน......คน 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................กับชุมชนชื่อ...................วัน/เดือน/ป/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา........................กลุมเปาหมาย
จํานวน.......คน เขารวมจํานวน......คน 
 



ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 

 1.2.3.2 จํานวน
นักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาตาม
กระบวนการ        
วิศวกรสังคม 
 
 

200 
คน 

(VRU) 
 

รอยละ  
- 

(PH) 
 

……… 
คน 
 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

จํานวนนักศึกษาที่ไดรบัการพัฒนาตามกระบวนการวิศวกรสังคมจํานวน......คน 
เขารับการพัฒนาตามกระบวนการวิศวกรสังคม ในโครงการวิศวกรสงัคม “เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยสูผูนาํศตวรรษท่ี 21” วันที่ 4-5 
มีนาคม 2564  สถานที ่หอง 504 ชั้น 5 อาคารสงเสริมการเรียนรู มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
1. 
2. 
3. 

1.2.4 โครงการ      
บมเพาะใหบัณฑิตมี
ทักษะเปน
ผูประกอบการรุน
ใหม (Startup)) 

1.2.4.1 รอยละของ
หลักสตูรท่ีมีการ
พัฒนาทักษะ
ผูประกอบการรุน
ใหม 

รอยละ 
 70 

(VRU) 
 

รอยละ  
70 

(PH) 
 

รอยละ  
…… 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมด..........หลกัสูตร มหีลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผูประกอบการรุนใหมจํานวน..........หลักสูตร คิดเปนรอยละ
.................... 
1. ชื่อหลักสูตร.....................................สาขา......................จํานวน........คน วันดําเนินการ..................... ผลการดําเนินการ...................... 
2. ชื่อหลักสูตร.....................................สาขา......................จํานวน........คน วันดําเนินการ..................... ผลการดําเนนิการ...................... 
3. ชื่อหลักสูตร.....................................สาขา......................จํานวน........คน วันดําเนินการ..................... ผลการดําเนนิการ...................... 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรูภาษาสากล  

1.3.1.1.รอยละของ
นักศึกษา ทุกชั้นปที่
เขารวมกิจกรรม
พัฒนาทักษะดาน
ภาษา 

รอยละ 
80 

(VRU) 
 

รอยละ  
80 

(PH) 
 

รอยละ 
...... 

อยูระหวาง
ดําเนินการ

อบรม ยังไมได
ตัวเลขที่แนชัด 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทกัษะการเรียนรูภาษาสากล....................โครงการ/กิจกรรม จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปจํานวน..........คน เขารวมกิจกรรม
พัฒนาทักษะดานภาษาจาํนวน..............คน (ไมนับนักศึกษาซ้ํา) คิดเปนรอยละ............. ไดแก 
นักศึกษาชั้นปที ่1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จํานวนทั้งสิ้น..............คน เขารวมจํานวน...................คน วันเดือนป............. 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จํานวนทั้งสิ้น..............คน เขารวมจํานวน...................คน วันเดือนป............. 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จํานวนทั้งสิ้น..............คน เขารวมจํานวน...................คน วันเดือนป............. 
นักศึกษาชั้นปที ่2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จํานวนทั้งสิ้น..............คน เขารวมจํานวน...................คน วันเดือนป............. 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จํานวนทั้งสิ้น..............คน เขารวมจํานวน...................คน วันเดือนป............. 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จํานวนทั้งสิ้น..............คน เขารวมจํานวน...................คน วันเดือนป............. 
นักศึกษาชั้นปที ่3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จํานวนทั้งสิ้น..............คน เขารวมจํานวน...................คน วันเดือนป............. 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จํานวนทั้งสิ้น..............คน เขารวมจํานวน...................คน วันเดือนป............. 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จํานวนทั้งสิ้น..............คน เขารวมจํานวน...................คน วันเดือนป............. 
นักศึกษาชั้นปที ่4  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จํานวนทั้งสิ้น..............คน เขารวมจํานวน...................คน วันเดือนป............. 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จํานวนทั้งสิ้น..............คน เขารวมจํานวน...................คน วันเดือนป............. 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จํานวนทั้งสิ้น..............คน เขารวมจํานวน...................คน วันเดือนป............. 

 1.3.1.2 รอยละของ
นักศึกษาเขารับการ
อบรมภาษาจีนและ
ผาน HSK ระดับ 4 
 

รอยละ 
100 

- - 
 

1.4.1 โครงการ        
สรางเครือขาย ใน
รูปแบบประชารัฐ
กับหนวยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จํานวน
เครือขาย        
ความรวมมือ 
ภายในประเทศ     
ที่มีการจัดกิจกรรม
รวมกัน 

30 
เครือขาย 
(VRU) 

 
2 

เครือขาย 
(PH) 

อยูระหวางการ
ดําเนินการ 

จํานวนเครือขายความรวมมอืภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมรวมกันจาํนวน.....เครือขายไดแก 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการรวมกัน...............................ระหวาง.........................กับ..........................สถานที่.............................................วันเดือนป........................... 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการรวมกนั...............................ระหวาง.........................กับ..........................สถานที่.............................................วันเดือนป........................... 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการรวมกัน...............................ระหวาง.........................กับ..........................สถานที่.............................................วันเดือนป........................... 

1.4.2 โครงการสราง
เครือขายรวมมือกับ
สถานศึกษา 
หนวยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ตางประเทศ 

1.4.2.1 จํานวน
เครือขายความ
รวมมือกับ
สถานศึกษา 
หนวยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ตางประเทศท่ีมีการ
ดําเนินกิจกรรม
รวมกัน 

5   
เครือขาย 
(VRU) 

 
5  

เครือขาย 
(PH) 

 

…… 
เครือขาย 

ยังไมได
ดําเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณการ
ระบาดของ 
COVID-19 

เครือขายความรวมมือกับสถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ และเอกชนในตางประเทศและมีการจัดกิจกรรมรวมกัน...........เครือขาย ไดแก 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการรวมกัน.............................................ระหวาง................................กับ..........................สถานที่
.............................................................วันเดือนป...................................................................... 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการรวมกัน.............................................ระหวาง................................กับ..........................สถานที่
.............................................................วันเดือนป...................................................................... 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการรวมกัน.............................................ระหวาง................................กับ..........................สถานที่
.............................................................วันเดือนป...................................................................... 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 

1.5.1 โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

1.5.1.1 รอยละของ
นักศึกษาครูทุกชั้นป
ที่เขารวมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

รอยละ 
90 

- - 

1.6.1 โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
สาธิต เพื่อใหได
มาตรฐานสากล 

1.6.1.1 รอยละของ
นักเรียนโรงเรียน
สาธิตทุกระดับช้ันที่
ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 

รอยละ  
100 

- 
 

- 

 1.6.1.2 คาเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มากกวา 
4.51 

- 
 

- 

 

1.6.1.3 คาเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

มากกวา 
4.51 

- 
 

- 
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คําอธิบายตัวช้ีวัดโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.1.1.1 รอยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อใหเกิดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ  
คําอธิบาย 
การจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูที่มีผูเรียนสามารถบูรณาการองคความรู โดยเนนใหนักศึกษา คนควา ลงมือปฏิบัติ เพื่อสรางองคความรูไดดวยตัวเองในการใชเปนฐานสราง

งานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม ผลิตภัณฑการบริการ หรือกระบวนการที่สามารถนําไปใชประกอบวิชาชีพไดในอนาคต พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูแบบผสมผสาน(Blended Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู ที่ผสมผสานรูปแบบ
การเรยีนรูที่หลากหลาย การเรียนรูที่เกิดขึ้นในหองเรียนผสมผสานกับการเรยีนรูนอกหองเรียนที่ผูเรียนผูสอนไมไดเจอหนากันโดยตรง หรือการใชแหลงเรียนรูที่มีอยูหลากหลาย กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี 
การเรยีนการสอนที่หลากรูปแบบ แตเปาหมายหลักอยูที่การใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรูเปนสําคัญ 
 A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนทั้งในหองเรยีน การเรยีนรูดวยระบบออนไลนและการเรียนรูดวยตนเอง  
 B (Blended Learning) ผานการเรยีนรูรวมกันกับเพื่อนและผูสอน โดยผูสอนทําหนาที่เปนผูอํานวยการเรียนใหเกิดการเรยีนรู  
 C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใชกระบวนการคิดออกแบบ 
 D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพ่ือกอใหเกิดสมรรถนะที่พึงประสงคของบัณฑติ 

เกณฑการคํานวณ 
จํานวนหลกัสตูรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อใหเกิดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

X 100 
จํานวนหลกัสตูรที่จัดการเรยีนการสอนทั้งหมดในคณะ 

 
โครงการ 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการ  1.1.2.1.รอยละของการเบิกใชงบประมาณการดําเนนิงานวิชาการ 
 
เกณฑการคํานวณ 

 
 

 
โครงการที่ 1.2.1 โครงการสงเสรมิการจัดการเรยีนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วดัโครงการ 1.2.1.1 รอยละของรายวิชาที่เปดสอนในปการศกึษาทีม่ีผลงานเชิงประจักษตอรายวิชาที่เปดสอนท้ังหมดในปการศึกษา 
เกณฑการคํานวณ  

  
 

 
 
 
 

จํานวนงบประมาณการดาํเนินงานวิชาการที่เบิกใช 
X 100 

จํานวนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามการดาํเนินงานวิชาการ 

จํานวนรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ 
X 100 

จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดในปการศึกษา 
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 โครงการ 1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศกึษาที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 รอยละของนักศกึษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 คําอธิบาย 
 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 องคประกอบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Student Outcomes) จะมุงเนนแนวคิด 2 ประการหลักคอื  ความรูในวิชาแกน เนื้อหาประเดน็ที่สําคัญสําหรับศตวรรษที่ 
21 และ ทักษะที่จําเปนสาํหรับศตวรรษที่ 21 

1. ความรูในวิชาแกนและเนื้อหาประเด็นที่สําคัญสาํหรับศตวรรษที ่21 ประกอบดวย 
                ความรูในวิชาแกน ไดแก ภาษาแมและภาษาโลก คณติศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนาทีพ่ลเมืองและการปกครอง 
                เนื้อหาประเดน็ที่สําคัญสําหรับศตวรรษที ่21 ที่สงผลตอความสาํเร็จและมีความสําคัญ ในที่ทํางานและชมุชน ไดแก 

    ความรูเกีย่วกับโลก (Global Awareness) 
    ความรูเกีย่วกับการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
    ความรูดานการเปนพลเมืองที่ด ี(Civic Literacy) 
    ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 
    ความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy) 

2. ทักษะที่จําเปนสําหรบัศตวรรษที ่21 ประกอบดวยทักษะที่สาํคัญ 3 ประการดังนี ้
1. ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career Skills) ในการดํารงชีวิตและในการทํางานนั้นไมเพียงตองการ คนที่มีความรู ความสามารถในเนื้อหาความรู หรือทักษะการ คิดเทานั้น หากแตยังตองการผูที่

สามารถทํางานในบริบทที่มีความซับซอนมากขึ้นอกีดวย ทักษะที่จําเปน ไดแก 
  ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 
  ความคดิริเริ่มและการชีน้ําตนเอง (Initiative and Self Direction) 
  ทักษะทางสงัคมและการเรยีนรูขามวฒันธรรม (Social and Cross-cultural Skills) 
  การเพ่ิมผลผลิตและความรูรับผิด (Productivity and Accountability) 
  ความเปนผูนาํและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 
2. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ซึ่งใน ศตวรรษที่ 21 นี้ นับไดวามีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมาก ดังนั้นผูเรยีนจึงควรมีทกัษะ

ดังตอไปนี้ คือ 
การรูเทาทันสารสนเทศ (Information Literacy) 
การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) 
การรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT (Information, Communications & Technology) Literacy) 

3.ทักษะการเรียนรูและนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) ไดแก 
ความคดิสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึ่งครอบคลุมไปถึง การคดิแบบสรางสรรค การทํางานอยางสรางสรรครวมกับผูอื่น และการนําความคดิ นั้นไปใชอยางสรางสรรค 
การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) หมายความรวมถึงการคิดอยางมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจและการคดิแกปญหา 
การสื่อสารและการรวมมอื (Communication and Collaboration) ซึ่งเนนการส่ือสารโดยใชสื่อรูปแบบ ตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และการทํางานรวมกับผูอื่น อยางมีประสิทธิภาพ (วรพจน วงศกิจ

รุงเรือง และ อธิป จิตตฤกษ, 2554) 
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เกณฑการคํานวณ 
นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษที ่21 

X 100 
จํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

โครงการที่ 1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผานการทํางานรวมกับชุมชน 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.3.1 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผานการทํางานรวมกับชุมชนตอจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.3.2 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพฒันาตามกระบวนการของวิศวกรสังคม 
เกณฑการคํานวณ  

จํานวนนกัศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู                          จากการ
ปฏิบัติผานการทํางานรวมกับชุมชน X 100 

จํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 
โครงการที่ 1.2.4 โครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม (Startup) 
ตัวชี้วดัโครงการที่ 1.2.4.1 รอยละของหลักสูตรที่มีการพฒันาทักษะผูประกอบการรุนใหม 
เกณฑการคํานวณ 

 
 
 

โครงการที่ 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาสากล 
ตัวชี้วดัโครงการที่ 1.3.1.1 รอยละของนักศกึษาทุกช้ันปที่เขารวมกิจกรรมพฒันาทักษะดานภาษาอังกฤษ 
ตัวชี้วดัโครงการที่ 1.3.1.2 รอยละของนักศกึษาที่เขารับการอบรมภาษาจีนและผาน HSK ระดับ 4 

 คําอธิบาย 
 ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุมสหภาพยโุรป 

ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง การวัดระดับความรูภาษาจีนสําหรับผูที่ใชภาษาจีนเปนภาษาที่สอง จัดโดยสํานักงานดูแลการสอนภาษาจีนเปนภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คอื การวัดระดับความรูภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง  

เกณฑการคํานวณ 
1.3.1.1 รอยละของนักศกึษาทุกชั้นปทีเ่ขารวมกิจกรรมพฒันาทักษะดานภาษาอังกฤษ  

 
 
 

1.3.1.2 รอยละของนักศกึษาที่เขารับการอบรมภาษาจีนและผาน HSK ระดับ 4 
เกณฑการคํานวณ  

 
 
 

จํานวนหลกัสตูรที่มีการพัฒนาทกัษะผูประกอบการรุนใหม 
x 100 

จํานวนหลกัสตูรทั้งหมด 

จํานวนนกัศึกษาทกุชั้นปที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษา 
x 100 

จํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

จํานวนนกัศึกษาคณะครศุาสตรเขารวมกิจกรรมพัฒนาทกัษะดานภาษา 
x 100 

จํานวนนกัศึกษาคณะครศุาสตรทั้งหมด 
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โครงการที่ 1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพคร ู
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.5.1.1 รอยละของนักศกึษาครูทุกชั้นปที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
เกณฑการคํานวณ 

จํานวนนกัศึกษาครูทุกชั้นปที่เขารวมกจิกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
X 100 

จํานวนนกัศึกษาครูทั้งหมด 
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เปาประสงคที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสรมิสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น 

โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 

2.1.1 โครงการ
จัดหาทุนสนับสนุน
การสรางผลงานวิจัย 

2.1.1.1จํานวนเงนิ
สนับสนุนการวิจัย
ตอป 

50 
ลานบาท 
(VRU) 

 
1.5 ลาน

บาท 
(PH) 

 

300,000 
บาท 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 300,000 บาท (นับตามปงบประมาณ) (ไตรมาสที่ 1 = - ; ไตรมาสที่ 2 = 300,000 ; ไตร
มาสที่ 3 = ................, ไตรมาสที่ 4 = ..........)  

ที่ คณะ/หนวยงาน จํานวนเรื่อง จํานวนเงิน หมายเหต ุ

1 คณะสาธารณสุขศาสตร 1 ชุดโครงการวิจัย 300,000 บาท  

รวม 1 ชุดโครงการวิจัย 300,000 บาท  

1. ชื่อโครงการวิจัยนวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุจากหลักการดูแลสุขภาพแบบองครวมในจังหวัดปทุมธานี  งบประมาณจาก ทุนวิจัยดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จํานวน 300,000 บาท 

 

 2.1.1.2 จํานวน
เครือขายความ
รวมมือ การรวมทุน
และผลิตผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

10 
เครือขาย 
(VRU) 

 
10 

เครือขาย 
(PH) 

 

1 
เครือขาย 

จํานวนเครือขายความรวมมือ การรวมทุนและผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคจํานวน 1 เครือขาย แยกตามคณะไดแก 
 

ที ่ คณะ/หนวยงาน จํานวนเครือขาย ผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค 
4 คณะสาธารณสุขศาสตร 1 1 0 

รวม    

 
ที ่ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อหนวยงานที่รวมทุน 
1 ชุดโครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุจากหลักการดูแล

สุขภาพแบบองครวมในจังหวัดปทุมธาน ี
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

 
 2.1.1.3 รอยละของ

อาจารยที่ขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 

รอยละ  
70 

(VRU) 
 

รอยละ  
70 

(PH) 

รอยละ 
39.13 

 
 
 
 
 

อาจารยในคณะที่ปฏิบัติงานอยูมีดวยกนัทั้งส้ิน 23 คน โดยมีอาจารยทีข่อรับทนุสนับสนุนงานวิจัยทั้งส้ิน 9 คน คิดเปนรอยละ 39.13  ของอาจารยที่
ปฏิบัติงานทั้งหมดภายในคณะ 

ที่ ชื่ออาจารย ชื่องานวิจัย จํานวนเงิน (บาท) 
1 อ.นัชชา ยันต ิ

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
อ.ดร.มัทนาภารณ ใหมคาน ิ
อ.ดร.รฐัพล ศิลปรัศมี 
อ.สุทธิดา แกวมุงคณุ 

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพสําหรับ
ผูสูงอายุจากหลักการดแูลสุขภาพแบบองครวมในจังหวัด
ปทุมธาน ี

300,000 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 

  อ.สุกฤษฎิ ์ใจจํานงค 
อ.เจียระไน ปฐมโรจนสกุล 
อ.ปณณทัต ตันธนปญญากร 
อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท 
อ.สุจาริณ ีสังจวรรณะ 
อ.ศศธิร ตันติเอกรัตน  

2.2.1. โครงการ
สงเสริมงานวิจัย   
และงานสรางสรรค      
เพ่ือเสรมิสราง     
ความเขมแข็งเพ่ือ
การพัฒนาทองถิ่น   

 
 

 

2.2.1.1 รอยละของ
อาจารยที่ไดรับการ
สงเสริมการผลติผล
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ราง
องคความรูใหมท่ี
ตอบโจทยระดับ
ทองถ่ินหรือ
สรางสรรคหรือ
แกไขปญหาชุมชน
ทองถ่ิน 

รอยละ 
80 

(VRU) 
 

รอยละ  
80 

(PH) 
 

รอยละ 
0 
 

จํานวนอาจารยทั้งหมด จํานวน .........-.........คน  มีอาจารยไดรับการสงเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สรางองคความรู
ใหมท่ีตอบโจทยระดับทองถิ่นหรือสรางสรรคหรอืแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน (นับตามปงบประมาณ) จํานวน....-........คน คดิเปนรอยละ
......-.........แยกประเภทงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค 
งานวิจัย  
1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ช่ือผูจัดทํา...................................ปที่ทําผลงาน.................................... 
2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผูจัดทํา...................................ปที่ทําผลงาน.................................... 
งานนวัตกรรม 
1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ช่ือผูจัดทํา...................................ปที่ทําผลงาน.................................... 
2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผูจัดทํา...................................ปที่ทําผลงาน.................................... 
งานสรางสรรค 
1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ช่ือผูจัดทํา...................................ปที่ทําผลงาน.................................... 
2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผูจัดทํา...................................ปที่ทําผลงาน.................................... 

2.2.2 โครงการ
สงเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกตและ
พัฒนานวัตกรรม 
จนมีการจดทะเบียน
จากหนวยงานที่
เก่ียวของ 

2.2.2.1 ระดับ
ความสําเร็จของการ
สงเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกตและ
พัฒนานวัตกรรมจนมี
การจดทะเบียนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ระดับ  
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 
(PH) 

 

ระดับ  
...... 

ยังไมมีการ
ดําเนินการ 

 
 

ระดับความสําเร็จของการสงเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยูที่ระดับ……………………… 
ระดับ 1 มีระบบกลไกลสนับสนุนการจดทะเบียนทรพัยสินทางปญญาและการคุมครองสิทธิ์(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
......................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานที่จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและการคุมครองสิทธิ์(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
......................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
ระดับ 3 มีการดําเนินการตามแผนไมนอยกวา รอยละ 80 (อธิบายรายละเอียดการดาํเนินการ) 
......................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 
ระดับ 4 รายงานผลการดําเนินการตามแผน เสนอตอคณะกรรมการของหนวยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(อธิบายรายละเอียดการ
ดําเนินการ) 
......................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
ระดับ 5 นําผลการดําเนินตามระดับ 4 นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูและปรับปรุงผลการดาํเนินการ(อธิบายรายละเอียดการดาํเนินการ) 
......................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

2.2.3. โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติรวมกับ
ภาคีเครือขาย  

2.2.3.1 จํานวนครั้ง
การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
รวมกับภาคี
เครือขายตอ
ปงบประมาณ 

2  
ครั้ง 

 
(VRU) 

 
2 ครั้ง 
(PH) 

 

0 
ครั้ง 

ยังไมมีการ
ดําเนินการ 

 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติรวมกับภาคีเครือขายตอปงบประมาณ จํานวน...............คร้ัง 
1. ชื่อการประชุม......................................................ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ............รวมกับเครือขาย........................................วันเดือนปที่จัด
........................................สถานที่................................................. 
2. ชื่อการประชุม......................................................ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ............รวมกับเครือขาย........................................วันเดือนปที่จัด
........................................สถานที่................................................. 
3. ชื่อการประชุม......................................................ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ............รวมกับเครือขาย........................................วันเดือนปที่จัด
........................................สถานที่................................................. 

2.3.1โครงการ
พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ
อาจารยดานการ
ผลิตหรือพัฒนาคร ู

2.3.1.1 รอยละของ
อาจารยที่ไดรับการ
สงเสริม เพ่ือผลิตผล
งานวิจัย ดานการ
ผลิตหรือพัฒนาครู
เพ่ือใหไดรับการ
ตีพิมพ เผยแพรทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือ
นําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอการ
ผลิตหรือพัฒนาคร ู

รอยละ 
80 
 

- - 
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คําอธิบายตัวชี้วัดโครงการ ยุทธศาสตรที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น  
โครงการที่ 2.2.1. โครงการสงเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งเพื่อการพัฒนาทองถิ่น   
ตัวชี้วัดโครงการ 2.2.1.1 รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สรางองคความรูใหมที่ตอบโจทยระดับทองถิ่นหรือสรางสรรคหรือแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 
เกณฑการคํานวณ 

จํานวนอาจารยที่ผลติผลงานวิจยัหรือนวัตกรรมที่สรางองคความรูใหม           ที่ตอบโจทยระดับทองถิ่น
หรือสรางสรรคหรือแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น x 100 

จํานวนอาจารยทั้งหมด 
 
โครงการที่ 2.2.2 โครงการสงเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.2.1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
คําอธิบาย 
งานวิจัยเชิงประยุกต หมายถึง  ผลงานวิจัยที่มุงเสาะแสวงหาความรู และประยุกตใชความรูหรือวิทยาการตาง ๆ ใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติหรือเปนการวิจัยที่นําผลท่ีไดไปแกปญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้

อาจนําผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยตอแลวทดลองใช เชน การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เปนตน  
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I)หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน / วิสาหกิจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงศูนยบมเพาะ

วิสาหกิจเพื่อการศกึษา หรือหนวยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อนําไปใชประโยชนดานตางๆ ใหสอดคลองกับบริบทชุมชน  
เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกลสนับสนุนการจดทะเบียนทรพัยสินทางปญญาและการคุมครองสิทธิ์ 
ระดับ 2 มีแผนและกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานที่จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและการคุมครองสิทธิ์ 
ระดับ 3 มีการดําเนินการตามแผนไมนอยกวา รอยละ 80  
ระดับ 4 รายงานผลการดําเนินการตามแผน เสนอตอคณะกรรมการของหนวยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 นําผลการดําเนินตามระดับ 4 นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูและปรับปรุงผล การดําเนินการ 
 
โครงการการที่ 2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติรวมกับภาคีเครือขาย 
ตัวชี้วดัโครงการที่ 2.2.3.1 จํานวนครัง้การจัดประชุมวิชาการระดับชาตหิรือนานาชาติรวมกับภาคีเครือขายตอปงบประมาณ 

 คําอธิบาย 
 การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ  
25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดย
มี กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรอืผูทรงคุณวุฒท่ีิมีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ  25  
และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และบทความที่มาจากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 
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โครงการที่ 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารยทีด่านการผลิตหรือพัฒนาครู 
ตัวชี้วดัโครงการที่ 2.3.1.1 รอยละของอาจารยและครูโรงเรียนสาธิตที่ไดรับการสงเสริมผลติผลงานวิจัยดานการผลติหรือพัฒนาครูเพื่อใหไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาตแิละนานาชาตหิรือนาํไปใชให

เกิดประโยชนตอการผลิตพัฒนาคร ู
เกณฑการคํานวณ 

จํานวนอาจารยที่ไดรับการสงเสรมิผลิตผลงานวิจัยดานการผลิตหรือพัฒนาครูเพ่ือใหไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติหรือนาํไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตพัฒนาคร ู x 100 

จํานวนอาจารยทั้งหมด 

  



ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

เปาประสงคที่ 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 

3.1.1 โครงการสราง
เครือขายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพ่ือรวมกัน
ศึกษาแกไขปญหา
ของชุมชนทองถ่ิน
และเสรมิพลังให
ชุมชนทองถ่ิน
สามารถดํารงอยูได
อยางย่ังยืน  

3.1.1.1 จํานวน
หมูบานในจังหวัด
ปทุมธานีและ
จังหวัดสระแกวที่มี
ฐานขอมูลตําบลใน
การคัดเลือกชุมชน
สําคัญเพ่ือใชในการ
พัฒนาทองถิ่น 

30  
หมูบาน 

 
(VRU) 

 
4 หมูบาน 

(PH) 
 
 

4 
หมูบาน 

 

จํานวนหมูบานเปาหมาย ....4....... หมูบาน พื้นที่เปาหมาย  .......2.......... พื้นที่  ดังนี้ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลยั พื้นที่รอบมหาวิทยาลยั จังหวัดสระแกว  
ไดแก จังหวัดปทุมธาน ีจํานวน …………….. หมูบาน  จังหวัดสระแกว จาํนวน …………………. หมูบาน 
แยกตามหนวยงานดังนี ้

หนวยงาน 
จังหวัดปทุมธาน ี จังหวัดสระแกว 

แผน ผล แผน ผล 
4. คณะสาธารณสุขศาสตร 2 2 2 2 

รวม 2 2 2 2 
ผลการดําเนินการ 
1. หมูที่.................ตําบล…………….. 
1.1 ชุมชน……………….หมูที่ ……………… ตําบล………………… อําเภอ............. จังหวัด......................... 
ชุมชนไดรบัประโยชน.......................................ผลิตภัณฑ ....................................  
1.2 ชุมชน……………….หมูที่ ……………… ตําบล………………… อําเภอ............. จังหวัด......................... 
ชุมชนไดรบัประโยชน.......................................ผลิตภัณฑ ....................................  
2. หมูที่.................ตําบล…………….. 
2.1 ชุมชน……………….หมูที่ ……………… ตําบล………………… อําเภอ............. จังหวัด......................... 
ชุมชนไดรบัประโยชน.......................................ผลิตภัณฑ ....................................  
2.2 ชุมชน……………….หมูที่ ……………… ตําบล………………… อําเภอ............. จังหวัด......................... 
ชุมชนไดรบัประโยชน.......................................ผลิตภัณฑ ....................................  

 

3.1.1.2 ระดับ
ความสําเร็จของการ
สรางเครือขายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
จากภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยเพ่ือ

ระดับ  
5 

(VRU) 
 

ระดับ 
5 

(PH) 
 

ระดับ  
....... 

 

ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรวมกันศึกษาและแกไขปญหาของชุมชน
ทองถิ่นที่เปนพื้นที่เปาหมายรวมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยูที่ระดับ……………………… 
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความรวมมือ (อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน  (อธิบายรายละเอียดการดาํเนินการ) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการในระดับรอยละ 50  (อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
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รวมกันศึกษาและ
แกไขปญหาของ
ชุมชนทองถิ่นที่เปน
พ้ืนที่เปาหมายรวมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 4 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการในระดับรอยละ 51-100 (อธิบายรายละเอียดการดาํเนินการ) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 5 ชุมชนหรือองคกรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาและที่มีความเขมแข็งอยางยั่งยืนที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนและมีการจัดการบรรยายสาธารณะ 
(Public Lecture) (อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
......................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

3.1.2 โครงการ
สงเสริมใหนักศึกษา
มีการลงพ้ืนที่
ดําเนินงาน         
พันธกิจสัมพันธ 

3.1.2.1 รอยละของ
นักศึกษาที่
ลงทะเบียนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
มีการลงพ้ืนที่
ดําเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ 

รอยละ 
100 

(VRU) 
 
 

รอยละ 
....... 

 

จํานวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศกึษาทั่วไปทั้งหมดจํานวน.......................คน  ลงพ้ืนที่ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ...................คน(ไมนับซ้ํา) คิดเปน
รอยละ..................... ไดแก 
1. รายวิชา.......................................ลงพ้ืนที่.............................หลักสูตร................................จํานวน....................คน ชื่อการดาํเนินงานพันธกจิสัมพันธ
................................ 
2. รายวิชา.......................................ลงพ้ืนที่.............................หลักสูตร................................จํานวน....................คน ชื่อการดาํเนินงานพันธกจิสัมพันธ
................................ 
3. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสูตร................................จํานวน....................คน ชื่อการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
................................ 

3.2.1 โครงการ
สงเสริมการเรียนรู
ตามแนว
พระราชดําริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.1.1 รอยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาหรือเรียนรู
ตามแนว
พระราชดําริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

รอยละ 
80 

รอยละ 
....... 

 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน...............โครงการ/กิจกรรม จํานวน
บุคลากรและนักศึกษาใหมปงบประมาณ พ.ศ. 2564จํานวน ............คน ไดรับการพัฒนาหรือเรียนรูตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจํานวน.............คน ไดแก 
บุคลากร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดอืนปดําเนินการ............กลุมเปาหมาย ..................คน เขารวม.......................คน 
ผลการดําเนินงาน...........................................คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ......... 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดอืนปดําเนินการ............กลุมเปาหมาย ..................คน เขารวม.......................คน 
ผลการดําเนินงาน...........................................คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ......... 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดอืนปดําเนินการ............กลุมเปาหมาย ..................คน เขารวม.......................คน 
ผลการดําเนินงาน...........................................คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ......... 
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3.2.1.2 คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

มากกวา
4.51 

...... 

 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสรมิการเรียนรูตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน...............โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการทุกโครงการเฉลี่ยอยูที่............ ไดแก 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดอืนปดําเนินการ............กลุมเปาหมาย ..................คน เขารวม.......................คน 
ผลการดําเนินงาน...........................................คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ......... 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดอืนปดําเนินการ............กลุมเปาหมาย ..................คน เขารวม.......................คน 
ผลการดําเนินงาน...........................................คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ......... 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดอืนปดําเนินการ............กลุมเปาหมาย ..................คน เขารวม.......................คน 
ผลการดําเนินงาน...........................................คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ......... 

3.2.2 โครงการ 
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

3.2.2.1 รอยละ   
ของการดําเนินงาน
โครงการที่บรรลุของ
วัตถุประสงคตาม
โครงการ     
อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

รอยละ 
 80 

รอยละ 
- 

 

- 

3.3.1 โครงการ
พัฒนาโรงเรียน
สาธิตใหเปนศูนย
ปฏิบัติการและการ
วิจัยเปนตนแบบ
ใหกับโรงเรียนใน
ทองถ่ิน 

3.3.1.1 ระดับ
ความสําเร็จของ การ
พัฒนาโรงเรียนสาธิต
ใหเปนศูนย
ปฏิบัติการและการ
วิจัยเปนตนแบบ
ใหกับโรงเรียนใน
ทองถิ่น 
 
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
- 

 

- 
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คําอธิบายตัวชี้วัดโครงการ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธและถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โครงการที่ 3.1.1 โครงการสรางเครือขายชมุชนนักปฏิบัติเพื่อรวมกันศกึษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นและเสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยางยัง่ยืน 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.2 ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรวมกันศึกษาและแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นที่เปนพื้นท่ี

เปาหมายรวมบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความรวมมือ 
ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน  
ระดับ 3 มีการประเมินความสําเรจ็ของการดาํเนินโครงการในระดับรอยละ 50  
ระดับ 4 มีการประเมินความสําเรจ็ของการดาํเนินโครงการในระดับรอยละ 51-100 
ระดับ 5 ชุมชนหรือองคกรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาและที่มีความเขมแข็งอยางยั่งยืนที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนและมีการจัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 

 
โครงการที่ 3.1.2 โครงการสงเสริมใหนกัศึกษามีการลงพื้นที่ดําเนนิงานพันธกิจสัมพันธ 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.2.1 รอยละของนักศกึษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพื้นท่ีดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ 

เกณฑการคํานวณ  
จํานวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศกึษาทั่วไปลงพื้นที่ดําเนินงานพันธกิจสมัพันธ 

X 100 
จํานวนนกัศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทัว่ไป 

โครงการที่ 3.2.1 โครงการสงเสรมิการเรียนรูตามแนวพระราชดาํริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 รอยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาหรือเรียนรูตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกณฑการคํานวณ  

จํานวนบุคลากรและจาํนวนนกัศกึษาที่ไดรับการพัฒนาหรือเรยีนรูตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง X 100 

จํานวนบุคลากรและจาํนวนนกัศกึษาทั้งหมด 
โครงการที่ 3.2.2 โครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ  
ตัวชี้วดัที่ 3.2.2.1 รอยละของการดําเนินโครงการที่บรรลุวัตถปุระสงคของโครงการ 
เกณฑการคํานวณ  

จํานวนการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ ที่บรรลุวัตถุประสงค 
X 100 

จํานวนโครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทั้งหมด 
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โครงการที่ 3.3.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนศูนยปฏิบตัิการและการวิจัยเปนตนแบบใหกบัโรงเรยีนในทองถิ่น 
ตัวชี้วดั 3.3.1.1 ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาโรงเรียนสาธิตใหเปนศูนยปฏิบตัิการและการวิจยัเปนตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถิ่น 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 โรงเรียนสาธิตมีการกําหนดแผนการดําเนินงานพัฒนาโรงเรยีนสาธิตใหเปนศูนยปฏิบัติและการวิจัย เปนตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถิ่น  
ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50 
ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน ไมต่ํากวา รอยละ 90 
ระดับ 4 โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการดําเนินโครงการที่ถอดเปนองคความรูหรือครูตนแบบมืออาชพีในทุกกลุมสาระวิชา 
ระดับ 5 โรงเรียนทองถิ่นนําองคความรูของโรงเรียนสาธิตไปดําเนินการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและมหีลักฐานประจักษ  
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เปาประสงคที่ 4 บัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 

4.1.1 โครงการ
บริหารจดัการงาน
สงเสริมศาสนา ทํานุ
บํารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

4.1.1.1 ระดับผลการ
ดําเนินงานตามระบบ
กลไกล
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย 

ระดับ  
5 

(VRU) 
 

ระดับ 
(PH) 

 

ระดับ 
- 

ผลการดําเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 5 ขอ ไดแก  
ขอที่ 1. มีการกําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัตศิาสตร และความเปนไทย เพื่อการธาํรงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย 
หรือการพัฒนาตอยอดและสรางคณุคาใหม ตามจุดเนนและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (อธิบายรายละเอยีดการดาํเนินการ) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
ขอที่ 2.จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให
สามารถดําเนินการไดตามแผน   (อธิบายรายละเอยีดการดําเนินการ) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
ขอที่ 3.กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยและประเมินความสาํเร็จของตัวบงช้ีความสําเรจ็ตามวัตถปุระสงคของ
แผนดานศลิปวัฒนธรรมและความเปนไทย   (อธบิายรายละเอยีดการดําเนินการ) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
ขอที่ 4.จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เปนการสืบสานถายทอดประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณของชุมชน 
ทองถิ่น เพื่อใหผูใชบริการไดรับการพัฒนาทั้งดานความรูและการประพฤติตนใหเหมาะสม เกิดสุนทรียทางศลิปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเปน
ไทย  (อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
ขอที่ 5.มีฐานขอมูลหรือการบริการ หรอืแหลงการเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร เพื่อใหบุคคลทั่วไปมาใชบริการได และเปนฐานรากที่
เขมแข็งในสังคมทามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สรางจุดยืนทางวัฒนธรรมใหกับประเทศ  (อธิบายรายละเอียดการดาํเนินการ) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

4.2.1 โครงการ  
สรางเครือขาย    
หรือจัดกิจกรรม     
ดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา

4.2.1.1 จํานวน
เครือขายพันธมิตร
ความรวมมือดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ดําเนินกิจกรรมรวมกัน

6 
เครือขาย 

........... 
เครือขาย 

- 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 

ทองถ่ินในประเทศ
หรือตางประเทศ 

ทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

4.3.1. โครงการ
บริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นําไปตอยอดสู
เศรษฐกิจสรางสรรค 

4.3.1.1 ระดับ
ความสําเร็จของการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นําไปตอยอดสู
เศรษฐกิจสรางสรรค 
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
......... 

- 
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คําอธิบายตัวชี้วัดโครงการ ยุทธศาสตรที ่4 บัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

โครงการที่ 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานสงเสริมศาสนา ทํานบุํารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1 ผลการดําเนินงานตามระบบกลไกลศลิปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนําไปสูการสืบสาน การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตางประเทศอยางเหมาะสม ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิม่ใหกับผูเรยีน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

เกณฑการประเมิน  
ระดับ 1 มีการกําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และความเปนไทย เพื่อการธํารงรักษา สืบสาน ศลิปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาตอยอดและสรางคุณคาใหม ตามจุดเนนและอัตลักษณของ

มหาวิทยาลยั 
ระดับ 2 จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้วัดความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
ระดับ 3 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยและประเมินความสําเร็จของตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
ระดับ 4 จัดบรกิารทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เปนการสืบสานถายทอดประวัติศาสตร ศลิปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณของชุมชน ทองถิ่น เพื่อใหผูใชบริการไดรับการพัฒนาทั้งดานความรูและการประพฤติ

ตนใหเหมาะสม เกิดสุนทรยีทางศิลปวัฒนธรรม ความรกัและภูมิใจในความเปนไทย 
ระดับ 5 มีฐานขอมูลหรือการบริการ หรือแหลงการเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร เพื่อใหบุคคลทั่วไปมาใชบริการได และเปนฐานรากที่เขมแข็งในสังคมทามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สรางจุดยืนทาง

วัฒนธรรมใหกับประเทศ 
  

โครงการที่ 4.3.1 โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1.1 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนระดับความสาํเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนระดับความสําเร็จของการบรหิารจัดการศลิปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
ระดับ 5 มีการเผยแพรองคความรูสูสาธารณะและการนําองคความรูไปใชประโยชน 
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เปาประสงคที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน 
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู
ความเปนเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความสําเร็จของ    
การจัดการ
ทรัพยากรบุคลากรสู
ความเปนเลิศ 

ระดับ 
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 
(PH) 

 

ระดับ 
2 

ระดับความสําเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสูความเปนเลิศ อยูที่ระดับ 1 
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
ดําเนินการสอบถามความตองการพัฒนาของบุคลากร และวิเคราะหเพ่ือวางแผนพัฒนาบุคลากร 
 
ระดับ 2  รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน (รอยละ 50) 
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
ระดับ 3  รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน (รอยละ 51-100) 
(อธิบายรายละเอียดการดําเนนิการ) 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
  (อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................  
ระดับ 5 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 (อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
5.2.1 โครงการพัฒนา
ระบบประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) 

5.2.1.1 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการของการ
พัฒนาระบบการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ

ระดับ 
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 
(PH) 

 

ระดับ 
- 

ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนระดับความสาํเร็จของการดําเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) 
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50  
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51 – 100  
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โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 

หนวยงานภาครัฐ 
(ITA)  

 (อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนระดับความสําเร็จของการดําเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 5 มีการเผยแพรองคความรูสูสาธารณะและการนําองคความรูไปใชประโยชน 
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

5.2.2 โครงการพัฒนา
และแกไขกฎหมาย  
  

5.2.2.1 รอยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับที่ไดรับ     
การพัฒนา แกไขกฎ 
ระเบียบ ตามแผน 

รอยละ 
80 
 

รอยละ 
- 

- 

 

5.2.3 โครงการพัฒนา
องคกรแหงการเรยีนรู
โดยสรางชุมชนอุดม
ปญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความสําเร็จของการ
พัฒนาองคกรแหง
การเรยีนรูโดยสราง
ชุมชนอุดมปญญา 

ระดับ  
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 
(PH) 

 

ระดับ 
2 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงการเรยีนรูโดยสรางชุมชนอุดมปญญา อยูที่ระดับ 2 
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนการจัดการความรู  
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 

กําหนดอนโยบายการจดการเรียนรู และวางแผนการจัดการเรียรูประจําปงบประมาณ 2564 เรียบรอยแลว 

 
ระดับ 2 มีระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการโครงการตามแผนรอยละ 50  
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
จัดการความรูเรื่อง “ ถายทอดองคความรูการทําแหงดวยการแชเยือกแข็งโดยใชเครื่องฟรีซดราย” รอยละ 50 
 
ระดับ 3 มีระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการโครงการตามแผนรอยละ 51-100  
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
................................... 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาํเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู  
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
................................... 
ระดับ 5 มีการเผยแพรองคความรูสูสาธารณะและการนําองคความรูไปใชประโยชน  
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาเพ่ือสูความ
เปนเลิศ  

5.3.1.1 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตาม
แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 

ระดับ 
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 
(PH) 

 

ระดับ 
3 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการประกันคณุภาพการศึกษา อยูที่ระดับ 3 
ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
  
กําหนดเรยีบรอย 
 
ระดับ 2 กํากับติดตามสงเสรมิ สนบัสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตามระบบ
และกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคณุภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

1. จัดทําโครงรางองคกร 
2. ทํารายการตัวชี้วัดผลลัพธหมวด 7 
3. ประเมินตนเองในแบบฟอรมผลการดําเนินการ ครั้งที่ 1 
4. ทําแผนพัฒนาคณะฯ ปงบประมาณ 2564 เพื่อปด gap 

ระดับ 3 มีคณะกรรมการกํากับตดิตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 2 และรายงานผลการติดตามให
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา  
ทําหมวด1-7 แลว รอกรอบระบบ Smart Ex 
 
ระดับ 4 รายงานผลการประเมินคณุภาพระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุนและมหาวิทยาลยั ตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัและสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ  
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 
ระดับ 5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีคณุภาพดี
ขึ้นอยางตอเนื่อง  
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผล รายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 

 

5.3.1.2. ระดับ
ความสําเร็จการ
จัดการคณุภาพ
การศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินท่ีเปนเลิศ 
(EdPEx) 
 
 

ระดับ 
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 
(PH) 

 

ระดับ 
3 

ระดับ 1 มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 
1. จัดทําแผนพัฒนาคณะฯ ปงบประมาณ 2564 เพ่ือปด gap 

ระดับ 2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50  
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
.จัดทํา SAR EdPEx   คําสั่งคณะทํางานรายหมวด 
 
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100 
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ทบทวน SAR EdPEx  และนําเสนอผานที่ประชุม บก.คณะ วันที่ 20 เมษายน 2564 
 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
................................... 
 
ระดับ 5 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
................................... 
 

5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผล การ
บริหารสํานักงาน 
 
 
 
 

5.4.1.1 รอยละของ
การเบิกจาย
งบประมาณ ตามแผน
ที่กําหนด 

รอยละ 
90 

(VRU) 
 

รอยละ  
100 
(PH) 

รอยละ 
52.91 

 

จํานวนงบประมาณทั้งส้ินจํานวน 2,500,187.73 บาท ตั้งเบิกจํานวน 955,491.67 บาท คิดเปนรอยละ 38.21 ของงบประมาณทั้งหมด  ณ วันท่ี 08 
เมษายน 2564 (ที่มา: ระบบ 3 มิติ) 

ไตรมาส/เปาหมาย จํานวนเงินตามเปาหมาย(บาท) ตั้งเบิก(บาท) รอยละ 
ไตรมาส 1 รอยละ 32 3,657,824 2,092,925 18.30 
ไตรมาส 2 รอยละ 52 2,500,187.73 955,491.67 38.21 
ไตรมาส 3 รอยละ 76 2,343,025.91 1,239,725.97 52.91 
ไตรมาส 4 รอยละ 100    

รวม     
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5.4.2 โครงการสื่อสาร
องคกรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณา
การ (IMC)  

5.4.2.1 ระดับ
ความสําเร็จของ       
การดําเนินการ
สื่อสารองคการและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 
 

ระดับ 
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 
(PH) 

 

ระดับ 
3 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการสื่อสารองคการและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) อยูที่ระดับ 3 
ระดับ 1 มีการจัดทาํแผนสื่อสารองคการและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) อธิบายรายละเอยีดการดําเนินการ) 
 มีการจัดทําแผนสือ่สารองคกรและสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) โดยมีการบรรจุกิจกรรมพัฒนาระบบการบรหิารจัดการการตลาดใหเขาถึง
กลุมเปาหมาย โดยบูรณาการแบบออนไลนและออฟไลน มกีารวางแผนเพื่อจัดทาํแบนเนอร คลิปวิดโีอ โปสเตอร แผนพบั และของที่ระลึก เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธองคกร ทั้งแบบออนไลนและออฟไลน จากนั้นไดดําเนินการเขียนขออนุมัตกิิจกรรม และดาํเนินกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 2  รอยละความสาํเร็จของการดาํเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50 อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
 มีการจัดทําแบนเนอร และสือ่โปสเตอรประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนในชองทาง Facebook Line ของคณะและหลักสูตร Instagram ของหลักสูตร 
รวมทั้งหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลยั คณะสาธารณสุขศาสตรไดออกแบบและจดัทําของท่ีระลึกเพื่อใชในการประชาสัมพันธแบบออฟไลนในหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ เชน โรงเรียนมัธยม เปนตน 
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100 อธบิายรายละเอยีดการดาํเนินการ) 
 จัดประชุมหารือเพือ่ทําคลิปวิดีโอของคณะ และหลักสูตร โดยแบงเปนหลักสูตรปริญญาตร ี4 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร และวไลย
อลงกรณคลินิกเวชกรรม 1 คลิป รวมทั้งสิ้น 6 คลิปสั้น เพื่อใชในการประชาสัมพนัธองคกร... 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนส่ือสารองคการและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
ระดับ 5 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย บุคลากร นักศกึษา และประชาชนทั่วไปตอภาพลักษณองคกร มากกวา 3.51 
อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพ่ือพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
โดยมสีวนรวมของทุก
ภาคสวน 
 
 
 

5.4.3.1 รอยละของ
การเบิกจาย
งบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม 

 
 

รอยละ 
100 

(VRU) 
 

รอยละ  
100 
(PH) 

 

รอยละ 
12.53 

จํานวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีสวนรวมของทุกภาคสวน จํานวน  0  ดําเนนิการตั้งเบิกไดจํานวน 0 บาท คิดเปน
รอยละ 0 ของแผนการดาํเนินงาน ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 

ไตรมาส แผน ผล รอยละ 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 177,992 22,310 12.53 
4    

รวม    
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5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขียว 

5.5.1.1 ระดับ
ความสําเร็จของ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขียว  

ระดับ 
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 
(PH) 

 

ระดับ 
......... 

ระดับความสําเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยูที่ระดับ............ 
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนระดับความสําเร็จของบริหารจัดการมหาวทิยาลัยสีเขียว (อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 2  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50 (อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100 (อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนระดับความสําเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสเีขียว (อธิบายรายละเอียดการ
ดําเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 5 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตอการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสเีขียว 
มากกวา 3.51 (อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
.................................................................................................................................................................................................................. 

5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหลง
เรียนรูทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา 
การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารยตอสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสิ่งอํานวยความ
สะดวกและบริการ 
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

มากกวา 
4.51 

- จัดทําโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร เพื่อจัดการฐานขอมูลภายในคณะ เสนอคณบดี 
มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน ฐานขอมูลอยูระหวางดําเนินการ ยังไมมีการประเมินผล 
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5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือขาย
ใหพรอมตอการเปน 
Semi residential 
University 

5.6.2.1 คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และ
อาจารยตอการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือขายให
พรอมตอการเปน 
Semi residential 
University 

มากกวา
4.51 

......... จัดทําโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร เพื่อจัดการฐานขอมูลภายในคณะ เสนอคณบดี 
1. ดานที่................อยูที่............... 
2. ดานที่................อยูที่............... 
3. ดานที่................อยูที่............... 
4. ดานที่................อยูที่............... 
5. ดานที่................อยูที่............... 
ขอมูล ณ วันที่........................... 
 

5.7.1 โครงการ
บริหารจดัการรายได
จากสินทรัพย 

5.7.1.1 ระดับ
ความสําเร็จของ
แผนการบริหารจัด   
การรายไดของ
สินทรัพย  

ระดับ 
5 

ระดับ 
......... 

- 
 

5.8.1 โครงพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนสาธิต 

5.8.1.1 รอยละของ
การเบิกจาย
งบประมาณ      
ตามแผนท่ีกําหนด 

รอยละ 
90 

รอยละ 
....... 

- 

 
5.8.1.2 รอยละความ
พึงพอใจของผูมีสวน
ไดสวนเสียในทุกมติ ิ

มากกวา 
รอยละ 

85 

รอยละ 
....... 

- 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัดโครงการยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

โครงการท่ี 5.1.1 โครงการพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสูความเปนเลิศ 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.1.1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสูความเปนเลิศ 
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  เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50  
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 5 นําผลการประเมินมาปรบัปรุงการดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบคุลากร  

 
โครงการท่ี 5.2.1 โครงการพฒันาระบบประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA)  
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการของการพฒันาระบบการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนระดับความสําเร็จของการดําเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51–100 
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสาํเรจ็ของแผนระดับความสําเร็จของการดําเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ระดับ 5 มีการเผยแพรองคความรูสูสาธารณะและการนําองคความรูไปใชประโยชน 
 
 
 
โครงการท่ี 5.2.2 โครงการพฒันาและแกไขกฎหมาย  
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.2.2.1 รอยละของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ไดรับการพัฒนา แกไขตามแผน 
เกณฑการคํานวณ  

จํานวนขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ไดรับการพัฒนา แกไขตามแผน 
X 100 

จํานวนขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับทั้งหมด ที่ไดกําหนดใหพัฒนาหรอืแกไขตามที่ไดวางแผนไว 
 

โครงการท่ี 5.2.3 โครงการพฒันาองคกรแหงการเรียนรูโดยสรางชุมชนอุดมปญญา 
 ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.2.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูโดยสรางชุมชนอดุมปญญา  

เกณฑการประเมิน 
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 ระดับ 1 ทุกหนวยงานมีการจัดทําแผนการจดัการความรู  
 ระดับ 2 ทุกหนวยงานมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50 
 ระดับ 3 ทุกหนวยงานมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51–100  
 ระดับ 4 ทุกหนวยงานมีการประเมินผลความสาํเรจ็ของแผนพัฒนาการจัดการความรู  
 ระดับ 5 ทุกหนวยงานมีการเผยแพรองคความรูสูสาธารณะและการนําองคความรูไปใชประโยชน  

โครงการท่ี 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อสูความเปนเลิศ 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.3.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  

 มหาวิทยาลยัมีการกํากับการดาํเนนิการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หนวยงานสนับสนุน โดยมีการดําเนินการตั้งแตการควบคุมคณุภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินมุงไปท่ีระบบการประกันคณุภาพการศึกษามากกวาการประเมินคณุภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน 
กํากับติดตาม การดาํเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนดสะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคณุภาพ  
เกณฑมาตรฐาน 

ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  
  ระดับ 2 กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบดวย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคณุภาพ และการประเมินคณุภาพ 

ระดับ 3 มีคณะกรรมการกํากับ ตดิตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 2 และรายงานผลการติดตามใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ระดับ 4 รายงานผลการประเมินคณุภาพระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ตอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
ระดับ 5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา รวมถึงปรับปรุงผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีคณุภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
 

 ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.3.1.2 ระดับความสําเร็จการจัดการคุณภาพการศกึษาเพื่อการดําเนินที่เปนเลิศ (EdEPx) 
 เกณฑการประเมิน 
 ระดับ 1 มีการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

ระดับ 2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50  
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 
ระดับ 5 นําผลการประเมินมาปรบัปรุงการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ 
โครงการท่ี 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารสํานักงาน  
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.4.1.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด 
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เกณฑการคํานวณ  
จํานวนเงนิงบประมาณที่เบิกจายจริง 

X 100 
จํานวนเงนิงบประมาณทั้งหมดตามแผนท่ีกําหนด 

  
โครงการท่ี 5.4.2 โครงการสื่อสารองคกรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.4.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการสื่อสารองคการและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนสื่อสารองคการและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
ระดับ 2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50  
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนสื่อสารองคการและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 
ระดับ 5 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปตอภาพลักษณองคกร มากกวา 3.51  
 
โครงการท่ี 5.5.1 โครงการพฒันาสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.5.1.1 ระดับความสําเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนระดับความสําเร็จของบริหารจัดการมหาวทิยาลัยสีเขียว 
ระดับ 2  รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการโครงการตามแผน รอยละ 50  
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนระดับความสําเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสเีขียว 
ระดับ 5 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตอการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสเีขียว มากกวา 3.51  
 
โครงการท่ี 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายไดจากสินทรัพย 
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.7.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายไดของสินทรัพย 
เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายไดของสินทรัพย 
ระดับ 2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50  
ระดับ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51-100 
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ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายไดของสินทรัพย 
ระดับ 5 นําผลการประเมินมาปรบัปรุงการดําเนินการตามแผนระดบัความสําเร็จของแผนการบริหารจัดการรายไดของสินทรัพย 
 
โครงการท่ี 5.8.1. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต  
ตัวชี้วัดโครงการท่ี 5.8.1.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด 
 เกณฑการคํานวณ  

จํานวนเงนิงบประมาณที่เบิกจายจริง 
X 100 

จํานวนเงนิงบประมาณทั้งหมดตามแผนท่ีกําหนด 
 

 


