
 
 
 

2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลัย 
ชื่อหน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลการด าเนนิงานไตรมาสที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
 



 
  



เป้าประสงคท์ี่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……1….. (วันที่ 1 ต.ค. 63- 31 ธ.ค. 63) 
1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
(Productive 
learning) 

1.1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสตูร จัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ
(Productive 
learning) 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
…NA… 

ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning)  
........... หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร ........  หลักสูตร มีการน ากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนจ านวน  ....... หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ........... โดยมีเนื้อหาระบุอยู่ใน มคอ. 2 

คณะ 
จ านวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

จ านวนหลกัสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  

เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ร้อยละ 

ครุศาสตร ์    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
เทคโนโลยีการเกษตร    
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
วิทยาการจัดการ    
สาธารณสุขศาสตร ์    
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    

รวม     
1.1.2 โครงการ
บริหารจดัการ 
งบประมาณการ
ด าเนินงานวิชาการ 

1.1.2.1.ร้อยละของ
การเบิกใช้
งบประมาณการ
ด าเนินงานวิชาการ 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
…… 

จ านวนงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน    ....................  บาท ตั้งเบิกจ านวน ........... บาท คิดเป็นร้อยละ ........ ณ วันท่ี  ...................ได้แก ่  
 

ไตรมาส/เป้าหมาย จ านวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) ต้ังเบิก(บาท) ร้อยละ 
ไตรมาส 1     
ไตรมาส 2     



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……1….. (วันที่ 1 ต.ค. 63- 31 ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 3     
ไตรมาส 4     

รวม    
    

 
1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ   
100 

ร้อยละ  
NA…… 

ปีการศึกษา ........... มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น .................... และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จ านวน ....................... รายวิชา คิด
เป็นร้อยละ ........................... 
ระบุช่ือรายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วนทุกผลงาน 
1. ช่ือรายวิชา........................หลักสูตร....................... 
    1.1 ช่ือผลงาน..................................... 
    1.2 ช่ือผลงาน..................................... 
2. ช่ือรายวิชา........................หลักสูตร....................... 
    2.1 ช่ือผลงาน..................................... 
    2.2 ช่ือผลงาน..................................... 
3. ช่ือรายวิชา........................หลักสูตร....................... 
    3.1 ช่ือผลงาน..................................... 
    3.2 ช่ือผลงาน..................................... 
 

1.2.2  โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาท่ีจ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
NA… 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดจ านวน..............คน จ านวนนักศึกษาทีไ่ด้รบัการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
จ านวน........... คน (ไม่นับซ้ า) คิดเป็นร้อยละ.................... ได้แก ่
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจ านวน.......คน เข้าร่วมจ านวน......คน ทักษะที่ไดร้ับการ
พัฒนา...................... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจ านวน.......คน เข้าร่วมจ านวน......คน ทักษะที่ไดร้ับการ
พัฒนา...................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……1….. (วันที่ 1 ต.ค. 63- 31 ธ.ค. 63) 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจ านวน.......คน เข้าร่วมจ านวน......คน ทักษะที่ไดร้ับการ
พัฒนา...................... 
*ทักษะที่ได้รับการพัฒนาต้องตรงกับค านิยามท้ายเล่มแผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัย 

1.2.3  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิผ่าน
การท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละ  
ของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
กิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิผ่าน
การท างานร่วมกับ
ชุมชนต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
…NA… 

จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ่านการท างานร่วมกับชุมชนต่อ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมดจ านวน 7,416 คน (ข้อมูลนักศึกษาภาคปกต ิสารสนเทศปีการศึกษา 2563)เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ่านการท างานร่วมกับชุมชนจ านวน ............. คน (ไม่นบัซ้ า) คิดเปน็ร้อยละ  ........  

คณะ 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

(คน) 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

(คน) 
ร้อยละ 

ครุศาสตร ์ 1,769   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 856   
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,663   
เทคโนโลยีการเกษตร 201   
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 499   
วิทยาการจัดการ 1,763   
สาธารณสุขศาสตร ์ 442   
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 146   
มรภ.วไลยอลงกรณ์สระแก้ว 77   

รวม 7,416   
 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................กับชุมชนช่ือ...................วนั/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา
........................กลุ่มเป้าหมายจ านวน.......คน เข้าร่วมจ านวน......คน  
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................กับชุมชนช่ือ...................วนั/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา
........................กลุ่มเป้าหมายจ านวน.......คน เข้าร่วมจ านวน......คน 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……1….. (วันที่ 1 ต.ค. 63- 31 ธ.ค. 63) 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................กับชุมชนช่ือ...................วนั/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา
........................กลุ่มเป้าหมายจ านวน.......คน เข้าร่วมจ านวน......คน 
 
 

 1.2.3.2 จ านวน
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาตาม
กระบวนการ        
วิศวกรสังคม 

200 
คน 

…-…… 
คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนาตามกระบวนการวิศวกรสังคมจ านวน......คน 
เข้ารับการพัฒนาตามกระบวนการวิศวกรสังคมว/ด/ป.......................สถานท่ี......... 
1. 
2. 
3. 

1.2.4 โครงการ      
บ่มเพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup)) 

1.2.4.1 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีการ
พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม ่

ร้อยละ 
 70 

ร้อยละ  
…NA… 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมด..........หลกัสูตร มหีลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จ านวน..........หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ
.................... 
1. ช่ือหลักสูตร.....................................สาขา......................จ านวน........คน วันด าเนินการ..................... ผลการด าเนินการ...................... 
2. ช่ือหลักสูตร.....................................สาขา......................จ านวน........คน วันด าเนินการ..................... ผลการด าเนินการ...................... 
3. ช่ือหลักสูตร.....................................สาขา......................จ านวน........คน วันด าเนินการ..................... ผลการด าเนินการ...................... 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรูภ้าษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละของ
นักศึกษา ทุกช้ันปีท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
…NA… 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรยีนรูภ้าษาสากล....................โครงการ/กจิกรรม จ านวนนกัศึกษาทุกช้ันปีจ านวน..........คน 
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจ านวน..............คน (ไม่นับนกัศึกษาซ้ า) คิดเป็นร้อยละ............. ได้แก ่
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……1….. (วันที่ 1 ต.ค. 63- 31 ธ.ค. 63) 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 5  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนท้ังสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนป.ี............ 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 

 1.3.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาเข้ารับการ
อบรมภาษาจีนและ
ผ่าน HSK ระดับ 4 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
........-....... 

จ านวนนักศึกษาทุกช้ันปีจ านวน..........คน เข้ารับการอบรมภาษาจีนจ านวน..............คน ผ่าน HSK ระดับ 4 จ านวน........คน คิดเป็น
ร้อยละ............. ได้แก ่
 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่าย ใน
รูปแบบประชารัฐ
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวน
เครือข่าย        
ความร่วมมือ 
ภายในประเทศ     
ที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

30 
เครือข่าย 

…-… 
เครือข่าย 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมรว่มกันจ านวน.....เครือข่ายได้แก่ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานท่ี
.............................................................วันเดือนป.ี..................................................................... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานท่ี
.............................................................วันเดือนปี...................................................................... 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานท่ี



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……1….. (วันที่ 1 ต.ค. 63- 31 ธ.ค. 63) 
.............................................................วันเดือนป.ี..................................................................... 

1.4.2 โครงการสรา้ง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศทีม่ีการ
ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

-   
เครือข่าย 

…-… 
เครือข่าย 

เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจดักิจกรรมร่วมกัน...........เครือข่าย ได้แก่ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานท่ี
.............................................................วันเดือนป.ี..................................................................... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานท่ี
.............................................................วันเดือนปี...................................................................... 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานท่ี
.............................................................วันเดือนป.ี..................................................................... 

1.5.1 โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

1.5.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาครูทุกช้ันปี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
…-… 

จ านวนนักศึกษาครูทุกช้ันปีจ านวน...........คน เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครูจ านวน........คน (ไม่นับซ้ า) 
คิดเป็นร้อยละ................. 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนป.ี............ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนท้ังสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……1….. (วันที่ 1 ต.ค. 63- 31 ธ.ค. 63) 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนท้ังสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 5  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 

1.6.1 โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
สาธิต เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

1.6.1.1 ร้อยละของ
นักเรียนโรงเรียน
สาธิตทุกระดับช้ันท่ี
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ  
- 

ร้อยละ  
…-… 

 

จ านวนนักเรียนสาธิตทั้งหมด..............คนจ านวนเรียนท่ีเข้าร่วม........... คน(ไม่นับซ้ า) คิดเป็นร้อยละ.......... ได้แก ่
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจ านวน.......คน เข้าร่วมจ านวน......คน ทักษะที่ไดร้ับการ
พัฒนา...................... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจ านวน.......คน เข้าร่วมจ านวน......คน ทักษะที่ไดร้ับการ
พัฒนา...................... 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจ านวน.......คน เข้าร่วมจ านวน......คน ทักษะที่ไดร้ับการ
พัฒนา...................... 
*ทักษะที่ได้รับต้องตรงกับนิยามทา้ยเลม่แผน 

 1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มากกว่า 
4.51 

…… 
 

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคณุภาพการศึกษาเท่ากับ................อยู่ในระดับ................ 
แบ่งออกเป็น......ด้าน 
1................... 
2................ 
3......................... 
4................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……1….. (วันที่ 1 ต.ค. 63- 31 ธ.ค. 63) 
5.............. 

 

1.6.1.3 ค่าเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

มากกว่า 
4.51 

…… 
 

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคณุภาพการศึกษาเท่ากับ................อยู่ในระดับ................ 
แบ่งออกเป็น......ด้าน 
1................... 
2................ 
3......................... 
4................... 
5.............. 

 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัดโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
ค าอธิบาย 
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือ

ปฏิบัติ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถน าไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ใน
อนาคต พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้น
จากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ แต่เป้าหมายหลักอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นส าคัญ 
 A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนทั้งในห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  



 B (Blended Learning) ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนและผู้สอน โดยผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการเรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนการคิดออกแบบ 
 D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

เกณฑ์การค านวณ 
จ านวนหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

X 100 
จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในคณะ 

 
โครงการ 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการ  1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการด าเนินงานวิชาการ 
 
เกณฑ์การค านวณ 

 
 

 
โครงการที่ 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวช้ีวัดโครงการ 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 
เกณฑ์การค านวณ  

  
 

 
 โครงการ 1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

จ านวนงบประมาณการด าเนินงานวิชาการที่เบิกใช้ 
X 100 

จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามการด าเนินงานวิชาการ 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
X 100 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 



 ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 ค าอธิบาย 
 กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Student Outcomes) จะมุ่งเน้นแนวคิด 2 ประการหลักคือ  
ความรู้ในวิชาแกน เนื้อหาประเด็นที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 และ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 

1. ความรู้ในวิชาแกนและเนื้อหาประเด็นที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
                ความรู้ในวิชาแกน ได้แก่ ภาษาแม่และภาษาโลก คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและการปกครอง 
                เนื้อหาประเด็นที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อความส าเร็จและมีความส าคัญ ในที่ท างานและชุมชน ได้แก่ 

    ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
    ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
    ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
    ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
    ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทักษะที่ส าคัญ 3 ประการดังนี้ 
1. ทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) ในการด ารงชีวิตและในการท างานนั้นไม่เพียงต้องการ คนที่มีความรู้ ความสามารถในเนื้อหา

ความรู้ หรือทักษะการ คิดเท่านั้น หากแต่ยังต้องการผู้ที่สามารถท างานในบริบทที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย ทักษะที่จ าเป็น ได้แก่ 
  ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 
  ความคิดริเริ่มและการชี้น าตนเอง (Initiative and Self Direction) 
  ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Skills) 
  การเพ่ิมผลผลิตและความรู้รับผิด (Productivity and Accountability) 
  ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 
 



2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ซึ่งใน ศตวรรษท่ี 21 นี้ นับได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีมาก ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีทักษะดังต่อไปนี้ คือ 

การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) 
การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 
การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT (Information, Communications & Technology) Literacy) 

 
 
3.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก ่

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึ่งครอบคลุมไปถึง การคิดแบบสร้างสรรค์ การท างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อ่ืน และ
การน าความคิด นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ 

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) หมายความรวมถึงการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจ
และการคิดแก้ปัญหา 

การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and Collaboration) ซึ่งเน้นการสื่อสารโดยใช้สื่อรูปแบบ ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างมีประสิทธิภาพ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554) 

เกณฑ์การค านวณ 
นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

X 100 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
โครงการที่ 1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชนต่อจ านวน

นักศึกษาทั้งหมด 



ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.2.3.2 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการของวิศวกรสังคม 
เกณฑ์การค านวณ  

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้                          
จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน X 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 
 
 
 
 
โครงการที่ 1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
เกณฑ์การค านวณ 

 
 
 

โครงการที่ 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.3.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมภาษาจีนและผ่าน HSK ระดับ 4 

 ค าอธิบาย 
 ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 

จ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
x 100 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 



ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง การวัดระดับความรู้ภาษาจีนส าหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยส านักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาท่ี
สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดั บพ้ืนฐาน ระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูง  

เกณฑ์การค านวณ 
1.3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

 
 

 
1.3.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมภาษาจีนและผ่าน HSK ระดับ 4 
เกณฑ์การค านวณ  

 
 
 

โครงการที่ 1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาครูทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
เกณฑ์การค านวณ 

จ านวนนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
X 100 

จ านวนนักศึกษาครูทั้งหมด 
 

 
  

จ านวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
x 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
x 100 

จ านวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทั้งหมด 



เป้าประสงคท์ี่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
2.1.1 โครงการ
จัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจยั 

2.1.1.1จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย
ต่อป ี

50 
ล้านบาท 

...2,957,000... 
ล้านบาท 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 2,957,000 บาท (นับตามปีงบประมาณ) 
(ไตรมาสที่ 1 = ................. , ไตรมาสที่ 2 = ................ , ไตรมาสที ่3 = ................ , ไตรมาสที่ 4 = ..........)  
 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน จ านวนเรื่อง จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ    
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์    
5 คณะวิทยาการจัดการ    
6 คณะครุศาสตร์     
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    
8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 2,957,000  
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา    
10 ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป     

รวม    

1. ช่ือโครงการวิจัยการปลูกทดสอบพันธุ์ลิเซียนทัสเพื่อการผลิตไม้ดอกกระถางและไม้ตัดดอกให้เหมาะสมกับตลาดและการผลิตใน
ประเทศไทยงบประมาณจากส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จ านวน 2,957,000 บาท 
2. ช่ือโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จ านวน.................................บาท 
3. ช่ือโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จ านวน.................................บาท 
 

 2.1.1.2 จ านวน 10 .....-... จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ การร่วมทุนและผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ านวน.....เครือข่าย แยกตามคณะได้แก ่



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
เครือข่ายความ
ร่วมมือ การร่วมทุน
และผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

เครือข่าย เครือข่าย  
ที ่ คณะ/หน่วยงาน จ านวนเครือข่าย ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ    
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์    
5 คณะวิทยาการจัดการ    
6 คณะครุศาสตร์     
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    
8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร    
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา    
10 ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป     

รวม    

 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ชื่อหน่วยงานที่ร่วมทุน 
1   
2   

 
 

 2.1.1.3 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 

ร้อยละ  
70 

- จ านวนอาจารย์ทั้งหมด จ านวน ..................คน  มีอาจารย์ที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (นับตามปีงบประมาณ) จ านวน............คน 
 คิดเป็นร้อยละ.............. 

ที ่ ชื่ออาจารย์ ชื่องานวิจัย จ านวนเงิน(บาท) 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
1    
2    
3    

 
 

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย   
และงานสร้างสรรค์      
เพื่อเสรมิสร้าง     
ความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น   

 
 

 

2.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการผลติผล
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ร้าง
องค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรคห์รือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
...-... 

 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด จ านวน ..................คน  มีอาจารย์ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่
ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จ านวน............คน คิดเป็นร้อยละ
...............แยกประเภทงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย  
1. ช่ือผลงานช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า...................................ปีท่ีท าผลงาน.................................... 
2. ช่ือผลงาน ช่ือ...........................ชื่อผู้จัดท า...................................ปีที่ท าผลงาน.................................... 
งานนวัตกรรม 
1. ช่ือผลงานช่ือ...........................ชื่อผู้จัดท า...................................ปีที่ท าผลงาน.................................... 
2. ช่ือผลงาน ช่ือ...........................ชื่อผู้จัดท า...................................ปีที่ท าผลงาน.................................... 
งานสร้างสรรค์ 
1. ช่ือผลงานช่ือ...........................ชื่อผู้จัดท า...................................ปีที่ท าผลงาน.................................... 
2. ช่ือผลงาน ช่ือ...........................ชื่อผู้จัดท า...................................ปีที่ท าผลงาน.................................... 

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม 
จนมีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่

2.2.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมจนมี
การจดทะเบียนจาก

ระดับ  
5 

ระดับ  
...... 

 

ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ที่
ระดับ……………………… 
ระดับ 1 มีระบบกลไกลสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธ์ิ(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ์ (อธิบายรายละเอียดการ



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ) 

...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 3 มีการด าเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 4 รายงานผลการด าเนินการตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(อธิบาย
รายละเอียดการด าเนินการ) 
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 5 น าผลการด าเนินตามระดับ 4 น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงผลการด าเนินการ(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 

2.2.3. โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  

2.2.3.1 จ านวนครั้ง
การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

2  
ครั้ง 

..1.... 
ครั้ง 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จ านวน...............ครั้ง 
1. ช่ือการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 8 ร่วมกับเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน วันเดือนปีท่ีจัด 26 มนีาคม สถานท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี 
2. ช่ือการประชุม......................................................ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ............ร่วมกับเครือข่าย.... ....................................วัน
เดือนปีท่ีจัด........................................สถานท่ี................................................. 
3. ช่ือการประชุม......................................................ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ............ร่วมกับเครือข่าย....... .................................วัน
เดือนปีท่ีจัด........................................สถานท่ี................................................. 

2.3.1โครงการ
พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ

2.3.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริม เพื่อผลิตผล

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
....-..... 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด.........................คน(ครุศาสตร์/รร.สาธิต) จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครูจ านวน
.....................คน คิดเป็นร้อยละ.......................แยกระดับชาติและนานาชาติ 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาคร ู

งานวิจัย ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู
เพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ
ผลิตหรือพัฒนาคร ู

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อเจ้าของ
ผลงานวิจัย 

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/  
สถานที่เผยแพร่  

ว/ด/ป ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่  

1      
2       

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัดโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  
โครงการที่ 2.2.1. โครงการส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
ตัวชี้วัดโครงการ 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์

หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
เกณฑ์การค านวณ 

จ านวนอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่           
ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

x 100 



จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 
โครงการที่ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.2.1 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ค าอธิบาย 
งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง  ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่

น าผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจน าผลการวิจัยพ้ืนฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียน
การสอน เป็นต้น  

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I)หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน / วิสาหกิจขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือน า ไปใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน  

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกลสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ์ 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ์ 
ระดับ 3 มีการด าเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
ระดับ 4 รายงานผลการด าเนินการตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 น าผลการด าเนินตามระดับ 4 น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงผล การด าเนินการ 
 
โครงการการที่ 2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 2.2.3.1 จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 

 ค าอธิบาย 



 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ  25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25  และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นด้วย และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 
โครงการที่ 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ท่ีด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์และครูโรงเรียนสาธิตที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู 
เกณฑ์การค านวณ 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพ่ือให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู x 100 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
  



เป้าประสงคท์ี่ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
3.1.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยูไ่ด้
อย่างยั่งยืน  

3.1.1.1 จ านวน
หมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้วท่ีมี
ฐานข้อมูลต าบลใน
การคัดเลือกชุมชน
ส าคัญเพื่อใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

30  
หมู่บ้าน 

 

37 
หมู่บ้าน 

 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 37 หมู่บ้าน พื้นที่เป้าหมาย  2  พื้นที่  ดังนี้  
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 9 หมู่บ้าน มีฐานข้อมูลต าบลในการคดัเลือกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 9 หมู่บ้าน    
จังหวัดสระแก้ว จ านวน 28 หมู่บ้าน มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลอืกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 28 หมู่บ้าน    
แยกตามหน่วยงานดังนี้ 

หน่วยงาน 
จังหวัดปทุมธาน ี จังหวัดสระแก้ว 

แผน ผล 
ที่มีฐานข้อมลู

ต าบล 
แผน ผล 

ที่มีฐานข้อมลู
ต าบล 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
2. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ       
3. คณะวิทยาการจัดการ                     
4. คณะสาธารณสุขศาสตร ์       
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์       
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  1 1 1 1 1 1 
7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             
8. คณะครศุาสตร์                          
9. งานวิชาศึกษาทั่วไป                  
10.ส านักส่งเสริมการเรยีนรู้และบริการ
วิชาการ 

      

11. มรภ.วไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว       
รวม       



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
 
ผลการด าเนินการ 
1. จังหวัดปทุมธาน ี

ล าดับที ่ ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน 
ต าบล อ าเภอ 

รายละเอียดการลงพื้นที่
ด าเนินการ 

รายละเอียดข้อมูลต าบลทีส่ าคัญเพื่อใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

 ต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลอง
หลวง 

จัดท าฐานข้อมูลชุมชน อยู่ในระหว่างด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นที ่

    
 
2. จังหวัดสระแก้ว 

ล าดับที ่ ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน 
ต าบล อ าเภอ 

รายละเอียดการลงพื้นที่
ด าเนินการ 

รายละเอียดข้อมูลต าบลทีส่ าคัญเพื่อใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

 ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าวังน้ าเย็น จัดท าแผนด าเนินการโครงการ
ผักปลอดสารผิด(GAP) 

ด าเนินการโครงการต่อยอดเพื่อพัฒนา
ชุมชนปลูกผักปลอดสารผิด 

    
ข้อมูล ณ วันที่ ..........................  

 

3.1.1.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากภายในหรือ
ภายนอก

ระดับ  
5 

ระดับ  
2  
 

ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ท่ีระดับ 2 
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
           มีการลงนามความร่วมมือเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน เพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นทีร่ับผิดชอบได้แก่ พื้นที่ต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีและพื้นทีต่ าบลทุ่งมหาเจริญ อ าวัง
น้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

1. พื้นที่ต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลชุมชน และอยู่ในระหว่างด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ 

2. พื้นที่ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าแผนด าเนินการโครงการผักปลอดสารผิด(GAP) เพื่อต่อยอด
โครงการพัฒนาชุมชนปลูกผักปลอดสารผิด 

ระดับ 3 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 5 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนและมีการจัดการ
บรรยายสาธารณะ (Public Lecture) (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 

3.1.2 โครงการ
ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีการลงพื้นที่
ด าเนินงาน         
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
มีการลงพื้นที่
ด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
.......  

 

จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมดจ านวน.......................คน  ลงพื้นทีด่ าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์...................คน
(ไม่นับซ้ า) คิดเป็นร้อยละ..................... ได้แก ่
1. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสตูร................................จ านวน....................คน ช่ือการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์................................ 
2. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสตูร................................จ านวน....................คน ช่ือการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์................................ 
3. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสูตร................................จ านวน....................คน ช่ือการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์................................ 

3.2.1 โครงการ 3.2.1.1 ร้อยละของ ร้อยละ ร้อยละ จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน...............โครงการ/



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนว
พระราชด าริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

บุคลากรและ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาหรือเรียนรู้
ตามแนว
พระราชด าริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

80 .......  
 

กิจกรรม จ านวนบุคลากรและนักศึกษาใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จ านวน ............คน ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน.............คน ได้แก่ 
บุคลากร 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีด าเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน 
ผลการด าเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ......... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีด าเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน 
ผลการด าเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ......... 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปดี าเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน 
ผลการด าเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ......... 

 

3.2.1.2 ค่าเฉลีย่
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
4.51 

.......  
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน...............โครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการเฉลี่ยอยู่ท่ี............ ได้แก่ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีด าเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน 
ผลการด าเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ......... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีด าเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน 
ผลการด าเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ......... 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีด าเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน 
ผลการด าเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ......... 

3.2.2 โครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

3.2.2.1 ร้อยละ   
ของการด าเนินงาน
โครงการที่บรรลุของ
วัตถุประสงค์ตาม
โครงการ     
อนุรักษ์พันธุกรรม

ร้อยละ 
 80 

ร้อยละ 
 .......  

 

จ านวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริทั้งหมด..........โครงการ จ านวนโครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการจ านวน.............โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ................ ได้แก่ 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม..................................................... 
วัตถุประสงค์ 
1.1...................................................... 
1.2...................................................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

1.3...................................................... 
ผลวัตถุประสงค์ 
1.1...................................................... 
1.2...................................................... 
1.3...................................................... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..................................................... 
วัตถุประสงค์ 
1.1...................................................... 
1.2...................................................... 
1.3...................................................... 
ผลวัตถุประสงค์ 
1.1...................................................... 
1.2...................................................... 
1.3...................................................... 

3.3.1 โครงการ
พัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 

3.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ การ
พัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 

ระดับ 
5 

ระดับ 
.......  

 

ระดับความส าเร็จของ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น อยู่ที่
ระดับ……………………… 
ระดับ 1 โรงเรียนสาธิตมีการก าหนดแผนการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 (อธิบายรายละเอียดการ
ด าเนินการ) 
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 4 โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการด าเนินโครงการที่ถอดเป็นองค์ความรู้หรือครูต้นแบบมืออาชีพในทุกกลุ่มสาระวิชา (อธิบาย
รายละเอียดการด าเนินการ) 
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 5 โรงเรียนท้องถิ่นน าองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปด าเนินการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีหลักฐานประจักษ์ (อธิบาย
รายละเอียดการด าเนินการ) 
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัดโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการที่ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้

อย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน

ศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  



ระดับ 3 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
ระดับ 5 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนและมีการจัดการบรรยายสาธารณะ 

(Public Lecture) 
 
โครงการที่ 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพ้ืนที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพ้ืนที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

เกณฑ์การค านวณ  
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปลงพื้นที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

X 100 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 

 
โครงการที่ 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกณฑ์การค านวณ  
จ านวนบุคลากรและจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง X 100 
จ านวนบุคลากรและจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

 
โครงการที่ 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  



ตัวช้ีวัดที่ 3.2.2.1 ร้อยละของการด าเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เกณฑ์การค านวณ  

จ านวนการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ที่บรรลุวัตถุประสงค์ X 100 

จ านวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ทั้งหมด 
 
โครงการที่ 3.3.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศนูย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 3.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 โรงเรียนสาธิตมีการก าหนดแผนการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น  
ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 
ระดับ 4 โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการด าเนินโครงการที่ถอดเป็นองค์ความรู้หรือครูต้นแบบมืออาชีพในทุกกลุ่มสาระวิชา 
ระดับ 5 โรงเรียนท้องถิ่นน าองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปด าเนินการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีหลักฐานประจักษ์  
 
 

  



เป้าประสงคท์ี่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
4.1.1 โครงการ
บริหารจดัการงาน
ส่งเสริมศาสนา ท านุ
บ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับผลการ
ด าเนินงานตามระบบ
กลไกล
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

ระดับ  
5 

ระดับ  
3 
 

ระดับผลการด าเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ท่ีระดับ……………………… 
ระดับ 1 มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธ ารงรักษา สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย(อธิบายรายละเอียดการ
ด าเนินการ) 
        มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านการสืบสาน
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ระดับ 2 จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
        มีการจัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณ และด าเนินการจัดท าโครงการตามแผนท่ีก าหนด เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ระดับ 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมินความส าเร็จของตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
          มีการก ากับติดตามการด าเนินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยการจัดท าแบบประเมินความส าเร็จของ
โครงการตามวัตถุประสงค์  
ระดับ 4 จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสบืสานถ่ายทอดประวัติศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอตั
ลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทาง
ศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
ระดับ 5 มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการ
ได้ และเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ(อธิบายรายละเอียด
การด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

4.2.1 โครงการ  
สร้างเครือข่าย    
หรือจัดกิจกรรม     
ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

4.2.1.1 จ านวน
เครือข่ายพันธมิตร
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน
ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
 
 

6 
เครือข่าย 

........... 
เครือข่าย 

เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมอืด้านศิลปวัฒนธรรมและด าเนินกจิกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือตา่งประเทศ จ านวน................
เครือข่าย 
เครือข่ายในประเทศ/ต่างประเทศ(ระบุ).............................................. 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ.......................... 
สถานท่ี.............................................................วันเดือนปี......................................................... 
หน่วยงานท่ีเข้าร่วม,…………………………………………………………….. 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ.......................... 
สถานท่ี.............................................................วันเดือนปี......................................................... 
หน่วยงานท่ีเข้าร่วม,…………………………………………………………….. 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ.......................... 
สถานท่ี.............................................................วันเดือนปี......................................................... 
หน่วยงานท่ีเข้าร่วม,…………………………………………………………….. 

4.3.1. โครงการ
บริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

4.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
......... 

ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่ระดบั……………………… 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจดัท าแผนระดับความส าเร็จของการบรหิารจัดการศลิปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมรีะดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
 (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมรีะดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนระดับความส าเร็จของการบรหิารจดัการศลิปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรูสู้่สาธารณะและการน าองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน์(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัดโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมคีุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

โครงการที่ 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 



มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ 1 มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพ่ือการธ ารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนา

ต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ระดับ 2 จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผน 
ระดับ 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ระดับ 4 จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือให้

ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
ระดับ 5 มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการได้ และเป็นฐานรากที่เข้มแข็งใน

สังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ 
  

โครงการที่ 4.3.1 โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  



ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

  



เป้าประสงคท์ี่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ    
การจัดการ
ทรัพยากรบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
......... 

ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลศิ อยู่ท่ีระดับ............ 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 50 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากร (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบคุลากร (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

5.2.1 โครงการพัฒนา
ระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ

5.2.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการของการ
พัฒนาระบบการ

ระดับ 
5 
 

ระดับ 
......... 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ อยู่ท่ีระดับ............ 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจดัท าแผนระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมรีะดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50(อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมรีะดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)(อธิบายรายละเอียดการด าเนนิการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรูสู้่สาธารณะและการน าองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน์(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

5.2.2 โครงการพัฒนา
และแก้ไขกฎหมาย  
  

5.2.2.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีได้รับ     
การพัฒนา แก้ไขกฎ 
ระเบียบ ตามแผน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
....... 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รบัการพัฒนา แก้ไขกฎ ระเบียบ ตามแผน จ านวน..................ฉบับ จ าแนกเป็น 
1. กฎหมาย ท่ีไดร้ับการพัฒนา แก้ไข จ านวน......ฉบับ 
1. ช่ือ......................................เข้าสภาครั้งท่ี...........ว/ด/ป........                                         
2. ช่ือ......................................เข้าสภาครั้งท่ี...........ว/ด/ป........                                         
3. ช่ือ......................................เข้าสภาครั้งท่ี...........ว/ด/ป........                                         
2.ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ไดร้ับการพฒันา แก้ไขจ านวน......ฉบับ 
1. ช่ือ......................................เข้าสภาครั้งท่ี...........ว/ด/ป........                                         
2. ช่ือ......................................เข้าสภาครั้งท่ี...........ว/ด/ป........                                         



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
3. ช่ือ......................................เข้าสภาครั้งท่ี...........ว/ด/ป........                                         

5.2.3 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรยีนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ  
5 

ระดับ 
......... 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา อยู่ท่ีระดับ............ 
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจดัการความรู้ (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100 (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนพัฒนาการจัดการความรู้ (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สูส่าธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ  

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม
แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
......... 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการประกันคณุภาพการศึกษา อยู่ท่ีระดับ............ 
ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 
(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 2 ก ากับติดตามส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบ



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
และกลไกท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคณุภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ(อธิบาย
รายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3 มีคณะกรรมการก ากับ ตดิตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 2 และรายงาน  ผลการตดิตามให้
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 4 รายงานผลการประเมินคณุภาพระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 5 น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) น าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มคีุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง(อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

 

5.3.1.2. ระดับ
ความส าเร็จการ
จัดการคณุภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 

ระดับ 
5 

ระดับ 
......... 

ระดับความส าเร็จการจัดการคณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ท่ีระดับ............ 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 50 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
 
 

.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (อธิบายรายละเอียดการ
ด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (อธิบาย
รายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
 

5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผล การ
บริหารส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผน
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
....... 

จ านวนงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน    1,455,200  บาท ตั้งเบิกจ านวน 127,295.50  บาท คิดเป็นร้อยละ 8.75   ณ วันที่ 18 มกราคม 
2564 
 

ไตรมาส/เป้าหมาย จ านวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) ต้ังเบิก(บาท) ร้อยละ 
ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 436,560 127,295.50 29.16 
ไตรมาส 2 ร้อยละ 52    
ไตรมาส 3 ร้อยละ 76    
ไตรมาส 4 ร้อยละ 100    

รวม    
    

 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
5.4.2 โครงการสื่อสาร
องค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณา
การ (IMC)  

5.4.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของ       
การด าเนินการ
สื่อสารองค์การและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
......... 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) อยู่ท่ีระดับ............ 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) (อธิบายรายละเอียด
การด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปต่อภาพลักษณอ์งค์กร มากกว่า 3.51 (อธิบาย
รายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
โดยมสี่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 

 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
....... 

จ านวนงบประมาณโครงการจดัประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จ านวน  ..............บาท  
ด าเนินการตั้งเบิกได้จ านวน .......... บาท คิดเป็นร้อยละ .............. ของแผนการด าเนินงาน ณ วันที่ .................... 

ไตรมาส แผน ผล ร้อยละ 
1    
2    



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
 3    

4    
รวม    

 
 

5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

5.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว  

ระดับ 
5 

ระดับ 
......... 

ระดับความส าเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ท่ีระดับ............ 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวทิยาลัยสีเขียว (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสีเขียว (อธิบายรายละเอียดการ
ด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัสเีขียว 
มากกว่า 3.51 (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา 
การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการ 
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.51 

........ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ ขั้น
พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ที่........ ได้แก่ 
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ท่ี.....จ าแนกตามด้าน 
1. ด้านท่ี................อยู่ท่ี............... 
2. ด้านท่ี................อยู่ท่ี............... 
3. ด้านที่................อยู่ท่ี............... 
4. ด้านท่ี................อยู่ท่ี............... 
5. ด้านท่ี................อยู่ท่ี............... 
ข้อมูล ณ วันที่........................... 
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยอยู่ท่ี.....จ าแนกตาม
ด้าน 
1. ด้านท่ี................อยู่ท่ี............... 
2. ด้านท่ี................อยู่ท่ี............... 
3. ด้านท่ี................อยู่ท่ี............... 
4. ด้านท่ี................อยู่ท่ี............... 
5. ด้านที่................อยู่ท่ี............... 
ข้อมูล ณ วันที่........................... 

5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่าย
ให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.2.1 ค่าเฉลีย่
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และ
อาจารย์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ

มากกว่า
4.51 

......... ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University อยู่ท่ี ..............จ าแนกตามดา้น 
1. ด้านท่ี................อยู่ท่ี............... 
2. ด้านท่ี................อยู่ท่ี............... 
3. ด้านท่ี................อยู่ท่ี............... 
4. ด้านที่................อยู่ท่ี............... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
ระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5. ด้านท่ี................อยู่ท่ี............... 
ข้อมูล ณ วันที่........................... 
 

5.7.1 โครงการ
บริหารจดัการรายได้
จากสินทรัพย ์

5.7.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนการบริหารจัด   
การรายได้ของ
สินทรัพย์  

ระดับ 
5 

ระดับ 
......... 

ระดับความส าเร็จของแผนการบรหิารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ อยู่ที่ระดับ............ 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 50 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100(อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์(อธิบายรายละเอียด
การด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินการตามแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์
(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

5.8.1 โครงพัฒนา 5.8.1.1 ร้อยละของ ร้อยละ ร้อยละ จ านวนงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน    ...................  บาท ตั้งเบิกจ านวน ........ บาท คิดเป็นร้อยละ ............ .  ณ วันที่ .................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) 
ประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนสาธิต 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่ก าหนด 

90 .......  
ไตรมาส/เป้าหมาย จ านวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) ต้ังเบิก(บาท) ร้อยละ 

ไตรมาส 1 ร้อยละ 32    
ไตรมาส 2 ร้อยละ 52    
ไตรมาส 3 ร้อยละ 76    
ไตรมาส 4 ร้อยละ 100    

รวม    
    

 

 

5.8.1.2 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในทุกมติ ิ

มากกว่า 
ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 
....... 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ เท่ากับ ...............  โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. มิติที่................................อยู่ท่ี.............................. 
2. มิติที่................................อยู่ท่ี.............................. 
3. มิติที่................................อยู่ท่ี.............................. 
4. มิติที่................................อยู่ท่ี.............................. 
5. มิติที่................................อยู่ท่ี.............................. 

ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัดโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

โครงการที่ 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

  เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  



ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  

 
โครงการที่ 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)  
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100 
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของการด าเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
โครงการที่ 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน 
เกณฑ์การค านวณ  

จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน 
X 100 

จ านวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้ก าหนดให้พัฒนาหรือแก้ไขตามที่ได้วางแผนไว้ 



 
โครงการที่ 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

 ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.2.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  
เกณฑ์การประเมิน 

 ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
 ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
 ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100  
 ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
 ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 
 
โครงการที่ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยมีการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  
  ระดับ 2 ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 



ระดับ 3 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 2 และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

ระดับ 4 รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ  

ระดับ 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.3.1.2 ระดับความส าเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx) 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 
 
โครงการที่ 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารส านักงาน  
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 
เกณฑ์การค านวณ  

จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 
X 100 

จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่ก าหนด 
  



 
โครงการที่ 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.4.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51  
 
โครงการที่ 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.5.1.1 ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มากกว่า 3.51  
 
โครงการที่ 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.7.1.1 ระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 



เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนระดับความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
 
โครงการที่ 5.8.1. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต  
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 
 เกณฑ์การค านวณ  

จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 
X 100 

จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่ก าหนด 
 

 


