
 
 
 

2. ตัวชีว้ัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

ผลการด าเนนิงานไตรมาท่ี .....4....... 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่..1 ตุลาคม 2561...ถึง..30 กันยายน 2562.. 
 

 
 
 



 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นโดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ......4....................... 

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)  

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ตอ่
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ในคณะ 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
…100……. 

ในปีการศึกษา........3..... มีจ านวนหลักสตูรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรบัปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลติภาพ 
(Productive learning)……3….หลักสูตร จากจ านวนหลักสตูร.....3.....หลักสูตร มีการน ากระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพมาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนจ านวน  ....3........ หลกัสูตร คดิเป็นร้อยละ .......100...........โดยมีเนื้อหา
ระบุอยู่ในมคอ.2 

1.1.2 โครงการบริหาร
จัดการงานวิชาการเพื่อ
จัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
(Productive learning) 

1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณการบริหารจัดการ
งานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning) 

ร้อยละ 
 100 

ร้อยละ 
 ………. 

งบประมาณจัดสรรตามแผนการบริหารจดัการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
จ านวน...20000..บาท โดยไตรมาส.....1.. ตั้งเบิกงบประมาณจ านวน ...18,915.... บาท คิดเป็นร้อยละ………94.57…… 

1.2.1 โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิง

ร้อยละ 
 95 

ร้อยละ 
………. 

ปีการศึกษา ...2561... มีรายวิชาทีเ่ปิดสอนทั้งสิ้น .................... และมีรายวิชาที่มผีลงานเชิงประจักษ์จ านวน 
....................... รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ...........................ระบุช่ือรายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วน 
1. ช่ือรายวิชา........................หลักสูตร....................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ......4....................... 
 ประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอน

ทั้งหมดในปีการศึกษา 
    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  โครงการพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาที่
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ 
 80 

ร้อยละ 
………. 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทั้งสิ้น.........1......โครงการ/กิจกรรม จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
.......40.......คน จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม......40..... คน ได้แก ่
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม...โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21....สาขา...รัฐ
ประศาสนศาสตร์......กลุม่เป้าหมายจ านวน...40....คน เข้าร่วมจ านวน....40..คน ทักษะทีไ่ด้รับการพัฒนา....การน า
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสดุ......................... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจ านวน.......คน เข้าร่วมจ านวน......คน 
ทักษะทีไ่ด้รับการพัฒนา...................... 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจ านวน.......คน เข้าร่วมจ านวน......คน 
ทักษะทีไ่ด้รับการพัฒนา...................... 

1.2.3  โครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวนการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัตผิ่าน
การท างานร่วมกับชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับ
ชุมชนต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
………. 

จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชนต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมดจ านวน.....คน เข้าร่วมจ านวน....................คน คิดเป็นร้อยละ.................. 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................กับชุมชนช่ือ...................วนั/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตร
สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจ านวน.......คน เข้าร่วมจ านวน......คน  
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................กับชุมชนช่ือ...................วนั/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตร
สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจ านวน.......คน เข้าร่วมจ านวน......คน 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ......4....................... 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................กับชุมชนช่ือ...................วนั/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตร
สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจ านวน.......คน เข้าร่วมจ านวน......คน 

1.2.4.โครงการประเมิน
คุณภาพบณัฑิต 

1.2.4.1 ร้อยละของบัณฑิตที่
ตอบแบบสอบถาม 

ร้อยละ      
80 

ร้อยละ      
………. 

จ านวนบัณฑติทั้งหมดจ านวน ............ คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจ านวน ...............คน คิดเป็นร้อยละ............ 
แยกผลตามคณะได้.................................. 

1.2.4.2 ร้อยละของผู้ใช้
บัณฑิตทีต่อบแบบส ารวจ 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
………. 

จ านวนบัณฑติทั้งหมดจ านวน ............ คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามจ านวน ............... คิดเป็นรอ้ยละ............ 
แยกผลตามคณะได้.................................. 

1.2.5. โครงการบ่มเพาะให้
บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup) 

1.2.5.1 ร้อยละของหลักสตูรที่
มีการพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
………. 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมด..........หลกัสูตร มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จ านวน..........หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ.................... 
1. ช่ือหลักสูตร..................................... 
2. ช่ือหลักสูตร..................................... 
3. ช่ือหลักสูตร..................................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ......4....................... 
1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้
ภาษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษา
ทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
………. 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรยีนรูภ้าษาสากล..........4..........โครงการ/กจิกรรม จ านวนนักศึกษาทุกช้ัน
ปีจ านวน...46.......คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจ านวน......37......คนคิดเป็นร้อยละ......80.43.... ได้แก ่
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..เสริมทักษะทางด้านภาษาตา่งประเทศ.....จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน
...................คน วันเดือนป.ี............ 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...........................จ านวนท้ังสิ้น..............คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี............. 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.โครงการ TOEIC Boot Camp..จ านวนท้ังสิ้น..20.คน เข้าร่วมจ านวน..17...คน วันท่ี 3,10 
และ 24 พ.ค.62 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการ English Academic Reading and Writing จ านวนทั้งสิ้น..20..คน เข้าร่วม
จ านวน.15...คน วันท่ี 20,21 และ22 พ.ค.62 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการ Communication English in the 21 st  Century จ านวนทั้งสิ้น..20.....คน เข้า
ร่วมจ านวน...15...คน วันท่ี 4 ,11, และ 25 พ.ค.62 
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการ Effective English Communication Careers จ านวนทั้งสิ้น..20.....คน เข้าร่วม
จ านวน...16...คน วันท่ี 27 และ 31 มี.ค.62 และ 3 และ 7 เม.ย.62 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.โครงการ TOEIC Boot Camp..จ านวนท้ังสิ้น..21.คน เข้าร่วมจ านวน..17...คน วันท่ี 3,10 
และ 24 พ.ค.62 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการ English Academic Reading and Writing จ านวนทั้งสิ้น..21..คน เข้าร่วม
จ านวน.19...คน วันท่ี 20,21 และ22 พ.ค.62 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการ Communication English in the 21 st  Century จ านวนทั้งสิ้น.21.คน เข้าร่วม
จ านวน..18...คน วันท่ี 4 ,11, และ 25 พ.ค.62 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ......4....................... 
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการ Effective English Communication Careers จ านวนทั้งสิ้น..21...คน เข้าร่วม
จ านวน..18...คน วันท่ี 27 และ 31 มี.ค.62 และ 3 และ 7 เม.ย.62 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.โครงการ TOEIC Boot Camp..จ านวนท้ังสิ้น..5....คน เข้าร่วมจ านวน...5..คน วันท่ี 3,10 
และ 24 พ.ค.62 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการ English Academic Reading and Writing จ านวนทั้งสิ้น..5..คน เข้าร่วมจ านวน.
5..คน วันท่ี 20,21 และ22 พ.ค.62 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการ Communication English in the 21 st  Century จ านวนทั้งสิ้น.5.คน เข้าร่วม
จ านวน..5...คน วันท่ี 4 ,11, และ 25 พ.ค.62 
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการ Effective English Communication Careers จ านวนทั้งสิ้น..5...คน เข้าร่วม
จ านวน..5...คน วันท่ี 27 และ 31 มี.ค.62 และ 3 และ 7 เม.ย.62 
 
 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่ายในรูปแบบ
ประชารัฐ  กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศและ     
มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

11  
เครือข่าย 

………. 
เครือข่าย 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมรว่มกันจ านวน.....เครือข่ายได้แก ่
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ
..........................สถานท่ี.............................................................วันเดอืนปี...................................................................... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ
..........................สถานท่ี.............................................................วันเดอืนปี...................................................................... 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ
..........................สถานท่ี.............................................................วันเดอืนปี...................................................................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ......4....................... 
1.4.2 โครงการสรา้ง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จ านวนเครือข่าย        
ความร่วมมือกับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ในต่างประเทศและมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

5   
เครือข่าย 

……….  
เครือข่าย 

เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจดักิจกรรมร่วมกัน...........
เครือข่าย ได้แก ่
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ
..........................สถานท่ี.............................................................วันเดอืนปี...................................................................... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ
..........................สถานท่ี.............................................................วันเดอืนปี...................................................................... 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ
..........................สถานท่ี.............................................................วันเดอืนปี...................................................................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ......4....................... 
1.5.1 โครงการพัฒนา
สมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษา
ครูทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

ร้อยละ  
 80 

ร้อยละ  
………. 

จ านวนนักศึกษาครูทุกช้ันปจี านวน.....-......คน เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครูจ านวน........
คน 
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............. 
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 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............. 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ......4....................... 
1.6.1 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนของโรงเรียน
สาธิตเพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

1.6.1.1 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตทุกระดับชั้นที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะใน  
ศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ     
80 

ร้อยละ     
………. 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิน้...............โครงการ/กิจกรรม จ านวนนกัเรียนสาธติทั้งหมด..............คน
จ านวนเรียนทีเ่ข้าร่วม........... คน ไดแ้ก ่
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุม่เปา้หมายจ านวน.......คน เขา้ร่วมจ านวน......คน ทักษะทีไ่ดร้ับ
การพัฒนา...................... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุม่เปา้หมายจ านวน.......คน เขา้ร่วมจ านวน......คน ทักษะทีไ่ดร้ับ
การพัฒนา...................... 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุม่เปา้หมายจ านวน.......คน เขา้ร่วมจ านวน......คน ทักษะทีไ่ดร้ับ
การพัฒนา...................... 

1.6.1.2 ค่าเฉลีย่ของผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
………. 

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคณุภาพการศึกษาเท่ากับ................อยู่ในระดับ................ 

 
 
  



เป้าประสงค์ที ่2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ............4................. 

2.1.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1จ านวนเงินสนับสนุน
การวิจัยต่อปี 

35   
ล้านบาท 

……….  
ล้านบาท 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ......................... จ านวน............................บาท 
แยกตามคณะ  (นับตามปีงบประมาณ) 
1. ช่ือโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จ านวน.................................บาท 
2. ช่ือโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จ านวน.................................บาท 
3. ช่ือโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จ านวน.................................บาท 

2.2.1. โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรคเ์พื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น   

2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการส่งเสรมิ การผลติ 
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรคห์รือแก้ไขปญัหา
ชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละ    
80 

ร้อยละ    
………. 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด จ านวน ..................คน  มีอาจารย์ไดร้ับการส่งเสริม การผลติ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จ านวน............
คน คิดเป็นร้อยละ...............แยกประเภทงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค ์
งานวิจัย  
1. ช่ือผลงานช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า...................................ปท่ีีท าผลงาน.................................... 
2. ช่ือผลงาน ช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า...................................ปทีี่ท าผลงาน.................................... 
งานนวัตกรรม 
1. ช่ือผลงานช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า...................................ปทีี่ท าผลงาน.................................... 
2. ช่ือผลงาน ช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า...................................ปทีี่ท าผลงาน.................................... 
งานสร้างสรรค ์
1. ช่ือผลงานช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า...................................ปทีี่ท าผลงาน.................................... 
2. ช่ือผลงาน ช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า...................................ปทีี่ท าผลงาน.................................... 
 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ............4................. 

2.2.2 โครงการส่งเสริม
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และพัฒนานวัตกรรม จน
มีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.2.1 ระดับความส าเร็จของ       
การส่งเสริมผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และ พัฒนานวัตกรรม
จนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 
5 

ระดับ 
………. 

ความส าเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอยู่
ที่ระดับ……………………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

2.2.3. โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย  

2.2.3.1 จ านวนครั้งการจดั
ประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อปีงบประมาณ 

2  
ครั้ง 

………. 
ครั้ง 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จ านวน...............ครั้ง 
1. ช่ือการประชุม......................................................ระดับชาต/ิระดบันานาชาติ............ร่วมกับเครือข่าย
........................................วันเดือนปีท่ีจัด........................................สถานท่ี................................................. 
2. ช่ือการประชุม......................................................ระดับชาต/ิระดบันานาชาติ............ร่วมกับเครือข่าย
........................................วันเดือนปีท่ีจัด........................................สถานท่ี................................................. 
3. ช่ือการประชุม......................................................ระดับชาต/ิระดบันานาชาติ............ร่วมกับเครือข่าย
........................................วันเดือนปีท่ีจัด........................................สถานท่ี................................................. 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ............4................. 

2.3.1 โครงการพัฒนาการ
ผลิต  ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครู 

2.3.1.1ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการส่งเสรมิเพื่อผลิต   
ผลงานวิจัยด้านการผลติหรือ
พัฒนาครูเพื่อให้ไดร้ับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ หรือ 
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตหรือพัฒนาคร ู

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
………. 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด.........................คน จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครู
เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครูจ านวน
.....................คน คดิเป็นร้อยละ.......................แยกระดับชาติและนานาชาติ 
1. ช่ือผลงานช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า................................... 
ปีท่ีท าผลงาน.................................... 
2. ช่ือผลงาน ช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า................................... 
ปีท่ีท าผลงาน.................................... 
3. ช่ือผลงาน ช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า................................... 
ปีท่ีท าผลงาน.................................... 

2.4.1 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรยีนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดมปญัญา 

2.4.1.1 ระดับความส าเรจ็
ของการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

ระดับ 
5 

ระดับ 
………. 

ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญาอยู่ที่ระดับ……………………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

 
 
  



เป้าประสงค์ที ่3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ..........4................... 
3.1.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัิ 
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน  

3.1.1.1 จ านวนหมู่บ้านใน
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลใน
การคัดเลือกชุมชนส าคญัเพื่อใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
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 หมู่บ้าน 

 

…11……. 
หมู่บ้าน 

 

1.ช่ือโครงการ...โครงการสร้างเครอืข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้

ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยูไ่ด้อย่างยั่งยืน...ว/ด/ป..พ.ย.61-ก.ย. 62.............ช่ือชุมชน…… 

1. หมู่ที่ 16 บ้านคลองอาราง ต. บ้านแก้งอ.เมือง จ. สระแก้ว 

2. หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ าเขียว ต. ท่าแยก  อ.เมือง จ. สระแก้ว 

3. หมู่ที่ 15 บ้านปางสีดา ต. ท่าแยก อ.เมือง จ. สระแก้ว 

4. หมู่ที่ 3 บ้านห้วยชัน ต. ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

5. หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิทย์  ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแกว้ 

6. หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต.คลองหินปูน อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 

7. หมู่ที่ 12 บ้านคลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

8. หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ต.ทับเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

9. หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 

10. หมู่ที่ 13 บ้านถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 

11. หมู่ที่ 2 บ้านโนนสูง ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 

 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ..........4................... 
3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของ
การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย  

ระดับ  
5 

ระดับ  
………. 

ความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแกไ้ขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วมทีบู่รณาการภารกิจของมหาวิทยาลยั อยู่ท่ี
ระดับ……………………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

3.1.2 โครงการ  ส่งเสริมให้
นักศึกษาลงพื้นที่ด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปมีการลงพื้นทีด่ าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
………. 

จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมดจ านวน.......................คน  ลงพื้นทีด่ าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
...................คน คิดเป็นร้อยละ..................... ได้แก ่
1. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสตูร................................จ านวน....................คน ช่ือการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................ 
2. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสตูร................................จ านวน....................คน ช่ือการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................ 
3. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสตูร................................จ านวน....................คน ช่ือการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................ 

3.2.1 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูต้ามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือ
เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
………. 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน.......1........
โครงการ/กิจกรรม จ านวนบุคลากรและนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย............คน เข้าร่วมจ านวน.............คน ได้แก่ 
บุคลากร 
1. ช่ือโครงการ/กจิกรรม.กิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวพระราชด าริ วิถีชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง....
กลุ่มเป้าหมาย .......23...........คน เข้าร่วม..........23.............คน 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.....................................กลุ่มเปา้หมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน 
 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ..........4................... 
3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า  
4.51 

มากกว่า  
…4.51……. 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน...............
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทกุโครงการอยู่ที่............ ได้แก ่
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.....................................ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ....................... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.....................................ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ....................... 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.....................................ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ....................... 
 

3.2.2 โครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

3.2.2.1 ร้อยละของการ
ด าเนินงานโครงการที่บรรลุ   
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
………. 

จ านวนโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริทั้งหมด..........โครงการ จ านวนโครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการจ านวน.............โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ................ ได้แก่ 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม..................................................... 
วัตถุประสงค์ 
1.1...................................................... 
1.2...................................................... 
1.3...................................................... 
ผลวัตถุประสงค ์
1.1...................................................... 
1.2...................................................... 
1.3...................................................... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..................................................... 
วัตถุประสงค์ 
1.1...................................................... 
1.2...................................................... 
1.3...................................................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ..........4................... 
3.2.3 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลมิ 
พระเกียรต ิ

3.2.3.1 ร้อยละของการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนจดั
นิทรรศการเฉลมิพระเกียรต ิ

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
………. 

จ านวนโครงการจัดนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติจ านวน.............โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการตามแผน................โครงการ/
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ................ ได้แก ่
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม..................................................... 
ว/ด/ปท่ีจะด าเนินการ..........................................งบประมาณจ านวน..................บาท ด าเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป..............
ตั้งเบิกจ านวน................................บาท 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..................................................... 
ว/ด/ปท่ีจะด าเนินการ..........................................งบประมาณจ านวน..................บาท ด าเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป..............
ตั้งเบิกจ านวน................................บาท  
3. .ช่ือโครงการ/กิจกรรม..................................................... 
ว/ด/ปท่ีจะด าเนินการ..........................................งบประมาณจ านวน..................บาท ด าเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป..............
ตั้งเบิกจ านวน................................บาท 

3.3.1 โครงการพัฒนาครู
ประจ าการแบบ 
Coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัด
สระแก้ว 

3.3.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้   
จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อพัฒนาครู
ประจ าการแบบ  Coaching 

ระดับ  
5 

ระดับ  
………. 

ความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้   จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยัเพื่อ
พัฒนาครูประจ าการแบบ  Coaching อยู่ท่ีระดับ……………………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 

3.4.1 โครงการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตใหเ้ป็น    
ศูนย์ปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น 

3.4.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้
เป็นศูนย์ปฏิบตัิการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น 

ระดับ  
3 

ระดับ  
………. 

ความส าเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบตัิการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นอยู่ท่ี
ระดับ……………………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

 



เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ..............4............... 

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสรมิศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ 
การด าเนินงานบริหารจัดการ   
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ  
5 

ระดับ  
……3…. 

ความส าเร็จของ การด าเนินงานบริหารจดัการ   งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นอยู่ท่ี
ระดับ………3……………… 

(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
....มหาวิทยาลัยมีการระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการการด าเนินโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100............ 

4.2.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายหรือจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

4.2.1.1 จ านวนเครือข่าย
พันธมิตร ที่มีความร่วมมือ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

1  
เครือข่าย 

……….
เครือข่าย 

เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและด าเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ จ านวน
................เครือข่าย 
เครือข่ายในประเทศ/ต่างประเทศ(ระบ)ุ.............................................. 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ.......................... 
สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ.......................... 
สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................... 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ.......................... 
สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ..............4............... 

4.3.1. โครงการบริหาร
จัดการศลิปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

4.3.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ 
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอด
สู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

ระดับ 
3 

ระดับ 
………. 

ความส าเร็จของ การบรหิารจดัการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ท่ีระดับ……………………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

เป้าประสงค์ที ่5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ...........4.................. 
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรบุคคล 
สู่ความเป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของ 
การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ความส าเร็จของการจดัการทรัพยากรบุคลากรสูค่วามเป็นเลิศอยู่ท่ีระดับ………3……………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
.....ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100........... 

5.2.1 โครงการพัฒนา
ระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA)  

5.2.1.1 ระดับความส าเร็จของ       
การด าเนินการของ การพัฒนา
ระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ระดับ 
 4 

ระดับ 
 4 

ความส าเร็จของการด าเนินการของ การพัฒนาระบบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ท่ีระดบั……………………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ...........4.................. 
5.2.2 โครงการพัฒนาและ
แก้ไขกฎหมาย   
 
  

5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการ
พัฒนาแก้ไขตามแผน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

แผนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไข จ านวน ........   ฉบับ ด าเนินการแกไ้ข....................ฉบับ คดิ
เป็นร้อยละ ได้แก่ 
1.ช่ือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนาแก้ไข..................................... 
2. ช่ือกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนาแก้ไข..................................... 
3. ช่ือกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนาแก้ไข..................................... 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน  การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับ 
5 
 

ระดับ 
5 
 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน  การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ…………5…………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
.........มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนงานประกันคุณภาพในทุกๆข้อ และและท าให้มีผลการด าเนินงานประกันคุณภาพอยู่
ในระดับดี 4.10............. 

5.3.1.2. ระดับความส าเรจ็การ
จัดการคณุภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินที่เป็นเลศิ (EdPEx) 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ความส าเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ที่ระดับ……………………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
.................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 

5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ         
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

จ านวนงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน...219,200.... บาท ตั้งเบิกจ านวน...........-...... บาท คิดเป็นร้อยละ........ ได้แก ่
ไตรมาส 1 จ านวน........บาท ตั้งเบกิจ านวน............บาทคิดเป็นร้อยละ……….. 
ไตรมาส 2 จ านวน........บาท ตั้งเบกิจ านวน.....214,874.......บาทคิดเป็นร้อยละ……98.02….. 
ไตรมาส 3 จ านวน........บาท ตั้งเบกิจ านวน......217,274......บาทคิดเป็นร้อยละ……99.12…. 
ไตรมาส 4 จ านวน........บาท ตั้งเบกิจ านวน.....239,124.......บาทคิดเป็นร้อยละ……99.42…. 

5.4.2 โครงการสื่อสาร
องค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณาการ 
(IMC)  

5.4.2.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินการสื่อสารองค์การ
และการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 
อยู่ท่ีระดับ……………………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ...........4.................. 
5.4.3 โครงการจัดประชุม
เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยมสี่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 
 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

จ านวนงบประมาณโครงการจดัประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จ านวน.................
บาท ไตรมาสที่ 1 ต้องตั้งเบิกงบประมาณจ านวน.................บาท ด าเนินการตั้งเบิกได้จ านวน.....................บาท คิดเป็น
ร้อยละ..................... 

5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัสี
เขียว 

5.5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
บริหารจดัการมหาวิทยาลัยสี
เขียว  

ระดับ  
4 

ระดับ  
4 

ความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ท่ีระดับ……3………………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
.............ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100........... 

5.6.1 โครงการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยต์่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
4.51 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น..........................คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย อยู่ที่...................... 

 5.6.1.2 ร้อยละของทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นที่
เพิ่มขึ้นต่อปี 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

มีการด าเนินการจดัหาทรัพยากรทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมลู เพื่อการสืบค้น
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 มีจ านวน ............. เล่ม ปี2562 จ านวน...........เล่ม เพิ่มขึ้น/ลดลง เปน็ จ านวน ............ 
เล่ม คดิเป็นร้อยละ แยกเป็น (อธิบายทรัพยากรแต่ละประเภทจ านวนเท่าไหร่) 
 

5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อ

5.6.2.1 ค่าเฉลีย่ความพึง
พอใจของนักศึกษา และ
อาจารย์ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

มากว่า 
4.51 

มากว่า 
4.51 

 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น..........................คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University อยู่ท่ี...................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส ...........4.................. 
การเป็น Semi residential 
University 

ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi residential 
University 

5.7.1 โครงการบริหาร
จัดการรายได้จากสินทรัพย์ 

5.7.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
แผนการบริหารจัดการรายได้
ของสินทรัพย์ 

ระดับ  
4 

ระดับ  
4 

ความส าเร็จของแผนการบริหารจดัการรายได้ของสินทรัพย์ อยู่ท่ีระดับ……………………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

5.8.1 โครงพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนสาธิต 

5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่ก าหนด  

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

จ านวนงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน...................บาท ตั้งเบิกจ านวน................. บาท คิดเป็นร้อยละ........ ได้แก ่
ไตรมาส 1 จ านวน........บาท ตั้งเบกิจ านวน............บาทคิดเป็นร้อยละ……….. 
ไตรมาส 2 จ านวน........บาท ตั้งเบกิจ านวน............บาทคิดเป็นร้อยละ……….. 
ไตรมาส 3 จ านวน........บาท ตั้งเบกิจ านวน............บาทคิดเป็นร้อยละ………. 
ไตรมาส 4 จ านวน........บาท ตั้งเบกิจ านวน............บาทคิดเป็นร้อยละ………. 

 
 
 

 

 
 


