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ปรัชญา 

ความรู ้คู่คุณธรรม นำสร้างเสริมสุขภาพ    

ปณิธาน  

ปรัชญาของท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

อัตลักษณ์     

ใฝ่เรียนรู ้อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน และนวัตกรรม 

เอกลักษณ์  

 สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่านิยม  

      V     :     Visionary     รอบรู้ มวีิสัยทัศน์ 

  R     :     Reform      ปรับปรุงใหด้ีขึ้นเป็นไปได้จริง 

   U     :     Unity      น้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

   P     :     Public mind     จติอาสา 

   H     :     Healthy      สุขภาพกาย-ใจ ดี 



แผนปฏิบัตกิารคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565  II 3 
 

สมรรถนะหลัก 

บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
ทำงานเป็นทีม จติอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 

วสิัยทัศน์  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ช้ันนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏดา้นความรอบรู้ทางสุขภาพและพัฒนาสุขภาพชุมชนบนความร่วมมือของภาคีเครอืข่ายทาง

สังคมในปี 2569 

ตัวชี้วัดวสิัยทัศน์ 

 1.คณะสาธารณสุขศาสตร์ช้ันนำ 1 ใน 3 ด้านบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี 2567 

2.คณะสาธารณสุขศาสตร์ช้ันนำอันดับที่  1 ด้านบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี 2569 

พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตและผู้เรียนเป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 2. พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความร่วมมอืกับภาคีเครือข่ายทางสังคมทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น 

 3. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มคีุณภาพชีวิตที่ดี 

 4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) ของคณะเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน  มีนวัตกรรมทำให้ชุมชนภายในคณะและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย  มีคุณภาพชีวติที่ด ี
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คณะสาธารณสุขศาสตร์  
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ยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตบัณฑติให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

เป้าประสงค์ 1 : บัณฑิตและผู้เรยีนเป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ   มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อ

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

กลยุทธ์ 1.1 สรา้งความร่วมมอืทั้งภายในหรอืภายนอกสถาบนั ปรับปรุงหรอืพัฒนาหลักสตูรแบบบูรณาการ 

1.2 พัฒนาเนื้อหารายหลักสูตร สูก่ารอบรมหลักสตูรระยะสั้น  

1.3 ยกระดับการเรียนรูต้ามปรัชญาการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลติภาพ (Productive Learning Philosophy)  

1.4 ออกแบบหลักสตูรใหส้ามารถเทยีบโอนประสบการณ์ สะสมหน่วยกติ  

1.5 สรา้งบัณฑิตและผู้เรยีนรอบรูด้้านสุขภาพที่มีสมรรถนะสูง บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ จิตอาสา สรา้งวิศวกรสังคม และทักษะเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

1.6 พัฒนาชุมชนแลกเปลีย่นเรียนรู ้ต่อยอดองค์ความรูแ้ละสืบสานภมูิปัญญา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

เป้าประสงค์ 2 : วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความร่วมมือกับภาคเีครือข่ายทางสังคมทั้งภาครัฐ เอกชนและ

ชุมชนท้องถ่ิน 

กลยุทธ์   2.1  พัฒนาแผนผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์เชิงพืน้ที่และเชงิประเด็น  

2.2 พัฒนาข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะโดยใช้ฐานข้อมูลชุมชนและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อพัฒนาพืน้ที่แบบบูรณาการ  

2.3 สรา้งเครอืข่ายด้านการวจิัยในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เสรมิพลังทางสังคม  

2.4 สรา้งเครอืข่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคเีครอืข่ายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบ

สานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ 3 เกิดความร่วมมือกับภาคเีครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวติที่ดี 

กลยุทธ์  3.1 พัฒนางานบรกิารวชิาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพืน้ที่ต้นแบบเพื่อเร่งผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

3.2 พัฒนาส่งเสรมิการสรา้งแบรนด์เมืองแห่งอนาคตตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกจิ (BCG) 

3.3 สรา้งเครอืข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

3.4 พัฒนากระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)  

3.5 ทำนุบำรุง สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

3.6 ส่งเสรมิสนับสนุนโครงการพระราชดำริ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) ของคณะเกื้อกูลการเรยีนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน  มีนวัตกรรมทำให้ชุมชนภายในคณะและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  มีคุณภาพชีวติที่ดี 

กลยุทธ์ 
4.1  พัฒนาคณะเชิงนิเวศ (Green Faculty)  

4.2  พัฒนาคณะสู่การเป็นคณะดิจิทัล (Digital Faculty)  

4.3  พัฒนาคณะให้เป็นคณะแห่งการพัฒนาผู้ประกอบการ  

(Entrepreneurial Faculty)   

4.4  พัฒนาคณะแห่งนวัตกรรม (Innovative Faculty)  

4.5  พัฒนาคณะท่ีมีการบริหารงานโดยยดึหลักธรรมาภบิาล  

(Good Governance Faculty)  

4.6 พัฒนาคณะสู่การเป็นคณะท่ีเป็นเลิศ (Excellence Faculty)  

4.7 พัฒนาคณะแห่งความสุข (Happy Faculty) 

4.8 ปรับภาพลักษณ์องค์กร (rebranding) 

4.9 พัฒนาคณะแห่งความสุข (Happy Faculty) 

4.10 ปรับภาพลักษณ์องค์กร (rebranding) 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 
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เป้าประสงค์ และตัวชีว้ัดเป้าประสงค ์

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 
VRU PH 

VRU_เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตและผูเ้รียนเปน็ผู้รอบรู้ดา้นสุขภาพ มีมาตรฐานทางวชิาการและวิชาชพี มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วศิวกรสังคม เพื่อเปน็ผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 

PH_เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตและผู้เรียนเป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม 

1.1 จำนวนนักศกึษาคงอยู่ทุกระดับการศึกษา  

- นักศกึษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศกึษา 

คน 9,000 500 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

- นักศกึษาหลักสูตรระยะสั้น คน 200 50 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

- นักศกึษาท่ีมีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต คน 100 15 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- ประธานหลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

1.2 จำนวนหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวทิยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์  

หลักสูตร 

 

- - - - 

1.3 จำนวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการศึกษาการส่งเสริมพื้นท่ีนวัตกรรม 

(Innovation Sandbox)  

หลักสูตร 4 1 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย  

- ประธานหลักสูตร 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายวชิาการและวจิัย 

1.4 ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชวีติ (Lifelong Learning) ใน

รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Course)   สรา้งทักษะใหม่ (Reskill) และ

การยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ต่อรายได้จากการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 12 12 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 
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เป้าประสงค์ และตัวชีว้ัดเป้าประสงค ์

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 
VRU PH 

 

1.5 จำนวนผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวลัหรือการ

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

ผลงาน 120 10 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

1.6 จำนวนผลงานเชงิประจักษ์ของนักศกึษาท่ีได้รับอา้งอิง หรอืใชป้ระโยชน์  

เชงิพาณิชย์   

ผลงาน 30 2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

1.7 จำนวนผลงานวจิัย ผลงานทางวชิาการของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่

ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด  

ผลงาน 250 20 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

1.8 จำนวนกิจกรรมการยกระดับคณุภาพการศึกษาสู่สากลภายใตข้้อตกลง 

(MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ 

หรือมหาวทิยาลัยต่างประเทศ  

กิจกรรม 10 1 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

 

คณบดี และรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

1.9 จำนวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ท่ีเกิดจากการบ่ม

เพาะของมหาวิทยาลัย  

- วศิวกรสังคม 

- ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) 

 

 

 

 

คน 

ราย 

 

 

195 

5 

 

 

- 

1 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษาและ

พันธกิจสัมพันธ์ 

คณบด ีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 
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เป้าประสงค์ และตัวชีว้ัดเป้าประสงค ์

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 
VRU PH 

1.10 จำนวนชุมชนท่ีนักศกึษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรูใ้นการ

ปฏบัิตงิานจรงิแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนในมิติดา้นเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ชุมชน 10 1 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และพันธกิจสัมพันธ์ 

คณบดี และรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

1.11 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวทิยาลัยหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒร่ิวมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของ

มหาวทิยาลัย (Alumni & Senior Citizen Engagement index)  

ร้อยละ 50 50 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และพันธกิจสัมพันธ์ 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

1.12 อัตราการมงีานทำตรงตามสายวชิาชีพ/ประกอบอาชพีอิสระ/ศึกษาต่อ 

ภายใน 1 ปี  

ระดับดับปริญญาตรี  

- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (90) 

ระดับบัณฑิตศกึษา  

- สาขาวิทยาศาสตร์ (70) 

 

 

ร้อยละ 

 

 

 

90 

 

 

70 

 

 

90 

 

 

70 

- รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และพันธกิจสัมพันธ์ 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

1.13 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิตตามกรอบคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  

 

 

ค่าเฉลี่ย มากกว่า 

4.00 

มากกว่า 

4.00 

- รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และพันธกิจสัมพันธ์ 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 
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เป้าประสงค์ และตัวชีว้ัดเป้าประสงค ์

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 
VRU PH 

1.14 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะดา้นเทคโนโลยดีิจิทัลและทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ  

- ทักษะดา้นเทคโนโลยดีิจิทัล (IC3) 

- ทักษะดา้นภาษาอังกฤษ (CEFR) 

ระดับ B1 (ปริญญาตรี)  

ระดับ B2  (ปริญญาโท) 

 

 

ร้อยละ 

 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

 

 

90 

 

80 

80 

 

 

90 

 

80 

80 

- รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และพันธกิจสัมพันธ์ 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดี และรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

VRU_เป้าประสงค์ 2 วจิัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความร่วมมอืกับภาคีเครือข่ายทางสังคมท้ังภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น 

PH_เปา้ประสงค์ 2 วจิัยและนวตักรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความร่วมมือกับภาคีเครอืข่ายทางสังคมท้ังภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น 

2.1 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวจิัยท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและ        

เชงิประเด็นดา้นการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเท่ียว 

การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ล้านบาท 35 3 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

2.2 จำนวนผลงานวจิัยท่ีถูกนำใชป้ระโยชน์ในชุมชนและเชงิพาณิชย์  ผลงาน 8 1 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

2.3 ร้อยละผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็นดา้นการจัดการ

เรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร  การ

ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มต่อผลงานวจิัยท้ังหมด   

 

ร้อยละ 40 40 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 
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เป้าประสงค์ และตัวชีว้ัดเป้าประสงค ์

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 
VRU PH 

2.4 จำนวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและ      

เชงิประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว 

การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม ที่มกีารจด

ทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาท ิการจดสทิธิบัตร และการจดอนุ

สิทธิบัตร  

ผลงาน 8 1 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

2.5 จำนวนโครงการวิจัยท่ีถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ โครงการ 1 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

2.6 จำนวนสัญญาหรอืโครงการวจิยัท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแกไ้ขปัญหาความ เหลื่อมล้ำ เสริมสร้าง

พลังทางสังคม เพิ่มขดีความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา

ตนเองและจัดการตนเอง 

สัญญา/ 

โครงการ 

10 1 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

2.7 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดท่ีเกิดจากความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการแกไ้ขปัญหาชุมชน  

ผลงาน 50 5 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

2.8  ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ท่ีได้รับการตพีมิพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัด

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน/การฝึกหัดครูต่อจำนวนผลงานวจิัยท่ีได้รับการ

ตพีมิพ์เผยแพร่ของอาจารย์ท้ังหมด (นโยบายสภา) 

ร้อยละ 15 15 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 
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เป้าประสงค์ และตัวชีว้ัดเป้าประสงค ์

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 
VRU PH 

VRU_เป้าประสงคท์ี่ 3 เกิดความร่วมมอืกับภาคีเครือขา่ยทางสงัคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาเชงิพืน้ที่ รวมทั้งสบืสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ ประชาชนในพืน้ที่มีคณุภาพชีวิตทีด่ี 

PH_เปา้ประสงคท์ี่ 3 เกดิความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชวีิตที่ดี 

3.1 จำนวนชุมชนท่ีมีศักยภาพจัดการตนเอง  ชุมชน 3 1 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา

และพันธกิจสัมพันธ์ 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

3.2 ร้อยละของรายวชิาท่ีนักศกึษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                

ใชชุ้มชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพ่ือสร้าง                 

การเปลี่ยนแปลงในพื้นท่ี  

ร้อยละ 60 60 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา

และพันธกิจสัมพันธ์ 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

3.3 จำนวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อ

ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ล้านบาท 10 - - - 

3.4 จำนวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นขัว้ความเจรญิ

เศรษฐกิจเชงิพื้นท่ี วิจัย พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา

สินค้าชุมชน  

ล้านบาท 2 

 

- - - 

3.5 จำนวนแนวปฏบัิต/ินวัตกรรมท่ีนำไปใชเ้พื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยเชงิพื้นท่ี 

เร่ือง 8 1 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา

และพันธกิจสัมพันธ์ 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 
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เป้าประสงค์ และตัวชีว้ัดเป้าประสงค ์

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 
VRU PH 

3.6 ร้อยละของจำนวนเงินท่ีได้รับจากการให้บริการวิชาการเพื่อจัดหารายได้

ต่อจำนวนเงินรายได้ทังหมด 

ร้อยละ 

 

5 5 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา

และพันธกิจสัมพันธ์ 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

3.7 จำนวนหลกัสูตรระยะสัน้ Non-Degree ประเภท Re-skill Up-skill 

หรือ New-Skill ท่ีในแต่ละ โครงการ ประกอบดว้ย 2 โครงการ

ย่อย ไดแ้ก ่โครงการท่ีมีการให้ประกาศนียบัตร และ โครงการท่ีมี

การให้วุฒบัิตร 

จำนวน

หลักสตูร

ระยะสั้น 

- 2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- ประธานหลักสูตร 

 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

3.8 จำนวนสัมฤทธิบัตรต่อรายวชิา  - 2 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

- ประธานหลักสูตร 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

VRU_เป้าประสงค์ 4 ระบบนเิวศ (Ecological) มหาวทิยาลัยเกือ้กลูการเรียนรู้และการวจิัย มีประสิทธิภาพการทำงาน มนีวัตกรรมทำให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผูม้สี่วนได้ส่วนเสีย มีคุณภาพ

ชวีติท่ีด ี

PH_เป้าประสงค์ 4 ระบบนเิวศ (Ecological) ของคณะเกือ้กูลการเรียนรู้และการวจิัย มปีระสิทธิภาพการทำงาน มนีวัตกรรมทำให้ชุมชนภายในคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มคีุณภาพชวีติท่ีด ี

4.1 ผลการจัดระดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  อันดับ 350 - รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

คณบดีและรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

4.2. ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครอืข่าย  ค่าเฉลี่ย มากกว่า 

4.00 

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

คณบดี 
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เป้าประสงค์ และตัวชีว้ัดเป้าประสงค ์

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 
VRU PH 

4.3 ร้อยละของโครงการพัฒนาพืน้ท่ีนวัตกรรมคณะ/วทิยาลัยท่ีมีการ

ดำเนนิการสำเร็จตามแผนการจดัตัง้พื้นท่ีนวัตกรรม (Innovation Space )  

ร้อยละ 60 60 รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

คณบดี 

4.4 ระดับความสำเร็จของการจัดตัง้กองทุนเร่ิมตน้ผู้ประกอบการ (Pre Seed 

Fund)  

ระดับ 2 - - - 

4.5 จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยดี้านการบริหารจัดการท่ีนำมาใชใ้นการ

เพิ่มความสามารถใหก้ับอาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผลงาน 5 - รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

คณบดี 

4.6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA)  

ร้อยละ 90 - รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

คณบดี 

4.7.  ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนนิการท่ีเป็นเลิศ 

(EdPEx) ระดับคณะ 

-มโีครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 

คะแนน 270 200 คณะกรรมการ EdPEx 

 

คณบดี และรองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

4.8. ร้อยละของคณะ/วิทยาลัย ท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดำเนนิการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน  

ร้อยละ 60 - - - 

4.9. ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย คะแนน มากกว่า 

4.00 

- - - 

4.10 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย คะแนน มากกว่า 

4.00 

- - - 
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โครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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โครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑติให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มสีมรรถนะการเป็นผูป้ระกอบการ วิศวกรทางสังคม  

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

และผู้รายงาน VRU PH 

1.1 สร้างความ

ร่วมมือท้ังภายใน

หรอืภายนอก

มหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตร

แบบบูรณาการ

รูปแบบใหม่ 

1.1.1 โครงการปรับปรุง พัฒนา

หลักสูตรแบบบูรณาการระหว่าง

ศาสตร์ ดา้นวิทยาศาสตร์และด้าน

สังคมศาสตร์และพัฒนาหลักสูตร

การเรยีนควบ 2 ปริญญา  

1.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการ

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรท่ีมีบูรณา

การระหว่างศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์

และดา้นสังคมศาสตร์  

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร  วิธีการสอน / คำอธิบาย

รายวิชาในหลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์

ดา้นวิทยาศาสตร์และดา้นสังคมศาสตร์ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

 

1.1.1.2 จำนวนหลักสูตรท่ีมีการเรยีน

ควบ 2 ปริญญา  

1 

หลักสูตร 

1 

หลักสูตร 
• สำรวจและวิจัยความต้องการของตลาด 

พัฒนาหลักสูตรเรียนควบ 2 ปรญิญา  

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

1.1.2 โครงการสนับสนุนการเรียนรู้

แบบสะสม หน่วยกิตและออกแบบ

หลักสูตรท่ีสามารถ     สรา้ง

แผนการจัดการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง 

  

 

1.1.2.1 ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีการเรียน

การสอนแบบสะสมหน่วยกิต(สัมฤทธิ์

บัตร) 

 

 

ระดับ 

3 

ระดับ

3 
• ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรท่ีมีการเรียนรู้แบบ

สะสมหน่วยกิต 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้แบบสะสมหน่วย

กิต 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

1.1.2.2 รอ้ยละของหลักสูตรท่ี

นักศึกษาสรา้งแผนการจัดการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

 

 

รอ้ยละ 

20 

- • สำรวจและวิจัยความต้องการของตลาด 

• พัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถสร้างแผนการจัดการ

เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 
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 1.1.3 โครงการส่งเสริมการจัด

การศึกษาบนพื้นท่ีนวัตกรรม 

(Innovation Sandbox) 

1.1.3.1 ระดับความสำเร็จของการจัด

การศึกษาบนพื้นท่ีนวัตกรรม 

(Innovation Sandbox) 

ระดับ 

3 

- •  พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาบนพืน้ท่ี

นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

•  สนับสนุนทรัพยากรสำหรับการจัดการศึกษาบน

พืน้ท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

 

1.2 สร้างความ

ร่วมมือกับเครือข่าย

เพื่อการเรยีนรู้

ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning) 

1.2.1 โครงการปรับปรุง/พัฒนา

หลักสูตรเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและตอบสนองการเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งการเรยีนรู ้ 

1.2.1.1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นท่ีเปิด

สอนเพื่อ Upskill/Reskill/Life Long 

Learning ท่ีตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่น และ

หน่วยงานภายนอก 

 

 

10 

หลักสูตร 

1 

หลัก 

สูตร 

• สำรวจความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

และหน่วยงานภายนอก 

• ปรับปรุง/พัฒนา และเสนอหลักสูตรเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

และหน่วยงานภายนอก 

• จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

• ถอดบทเรยีนการดำเนินงาน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

 

1.2.1.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการ

เรยีนการสอนแบบหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ

Upskill/Reskill/  Life Long Learning ท่ี

ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

 

 

ระดับ 

3 

- 
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1.3. ยกระดับการ

เรยีนรูต้ามปรัชญา

การจัดการเรยีนรู้

เชิงผลติภาพ 

(Productive 

Learning 

Philosophy)  

  

1.3.1 โครงการพัฒนาการจัดการ

เรยีนการสอนตามปรัชญาการ

จัดการเรยีนรูเ้ชิงผลติภาพด้วย

กระบวนการจัดการเรยีนรูแ้บบ 

ABCD 

1.3.1.1 ระดับความสำเร็จการ

พัฒนาการเรียนการสอนตามปรัชญา

การจัดการเรยีนรู ้   เชิงผลติภาพดว้ย

กระบวนการจัดการเรยีนรูแ้บบ ABCD 

ระดับ  

3 

ระดับ  

3 
• พัฒนาศักยภาพนักศึกษา  ตามปรัชญาการ

จัดการเรยีนรูเ้ชิงผลติภาพ 

• ส่งเสริมการสรา้งสรรค์ผลงานของนักศึกษา เช่น 

เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน การ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการแข่งขัน/การประกวด 

เป็นต้น 

• กิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรูใ้นรายวิชาของ

หลักสูตร 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

 

1.3.2 โครงการจัดหาทรัพยากร

เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน 

1.3.2.1 รอ้ยละของการใช้จ่าย

งบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง

ทรัพยากรในการจัดการเรยีนการสอน 

รอ้ยละ 

100 

รอ้ยละ 

100 
• จัดซือ้ จัดจา้งทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการ

เรยีนการสอน 

 

- รองคณบดฝี่ายบรหิารและ

การวางแผน 

- หัวหน้าสำนักงานคณบดี 

1.3.3 พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน VRU online และ MOOC 

1.3.3.1 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมหรอื

จัดการเรยีนการสอนท่ีแบบออนไลน์  

50 

หลักสูตร 

5 

หลักสูตร 
• สนับสนุนทรัพยากรเพื่อรองรับการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

1.3.3.2.ระดับความสำเร็จของการ

สร้างหลักสูตรออนไลน์ 

ระดับ 

3 

- • สร้างช่องทางการเรียนรูแ้บบออนไลน์ 

พัฒนาสื่อการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ 
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 1.3.4. โครงการบริหารจัดการ

งบประมาณดา้นวิชาการ 

1.3.4.1 รอ้ยละของการเบิกใช้

งบประมาณดา้นวิชาการ 

รอ้ยละ 

80 

รอ้ยละ 

80 
• จ่ายค่าตอบแทนการสอนในและนอกเวลา 

• จ่ายค่านิเทศ 

• จ่ายค่าตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบ

วิทยานิพนธ์ 

• จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการหลักสูตร 

• มอบทุนการศึกษา 

• ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

1.4 พัฒนา

เครอืข่ายพันธมติร

ร่วมจัดการศึกษา 

เพื่อยกระดับ

คุณภาพการจัด

การศึกษาสู่

มาตรฐานระดับ

สากล 

1.4.1 โครงการพัฒนาเครอืข่าย

พันธมติร หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยใน

ประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา 

1.4.1.1 รอ้ยละของหลักสูตรท่ีมคีวาม

ร่วมมือ (MOU) กับเครอืข่ายพันธมติร 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัด

การศึกษา 

รอ้ยละ 

80 

รอ้ยละ 

80 
• พัฒนาความร่วมมือ MOU ในการจัดการเรยีน

การสอนกับหน่วยงานภายนอกและ  มีการ

ดำเนินงานร่วมกัน 

• วิเคราะห์จุดเด่นหลักสูตรและเชื่อมโยงเข้ากับ

ความต้องการของหน่วยงาน 

• ดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในการ

จัดการเรยีนการสอนกับหน่วยงานภายนอก  

 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

1.4.1.2 ระดับความสำเร็จของ       

การพัฒนาเครอืข่ายพันธมิตร 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัด

การศึกษา จัดการศึกษาเฉพาะกลุ่ม 

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
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 1.4.2 โครงการสร้างเครอืข่าย

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา 

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

สู่มาตรฐานระดับสากล  

1.4.2.1 ระดับความสำเร็จของการ

สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อร่วมจัด

การศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล  

 

 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
•  ประสานความร่วมมอืและทำ MOU 

• ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/ประกาศเพื่อรองรับ MOU 

• แลกเปล่ียนอาจารย์/ นักศึกษา 

• จัดการศึกษาหลักสูตรควบ 2  ปริญญา 

• จัดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

1.5 สรา้งบัณฑิต

สมรรถนะสูง บ่ม

เพาะความเป็น

ผู้ประกอบการ   

จติอาสา และ

สร้างวิศวกรสังคม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 โครงการพัฒนาทักษะและ

ทดสอบดา้นเทคโนโลยีดิจทัิล และ

ภาษาอังกฤษ 

1.5.1.1 รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทัิล

และภาษาอังกฤษ 

รอ้ยละ 

80 

รอ้ยละ 

80 
• เสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษาด้านเทคโนโลยี

ดจิทัิลและทักษะภาษาอังกฤษ 

• พัฒนาสื่อการเรยีนการสอนดา้นเทคโนโลยีดิจทัิล 

และภาษาอังกฤษ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 

1.5.1.2 รอ้ยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม

ทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทัิล 

และภาษาอังกฤษ 

รอ้ยละ 

90 

- • ทดสอบทักษะดา้นเทคโนโลยีดิจทัิลและทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

- 
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 1.5.2 โครงการพัฒนาทักษะ

นักศึกษาสู่การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 

21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 

1.5.2.1 ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• จัดกิจกรรมการเรยีนรูพ้ัฒนาทักษะที่จำเป็น

ประกอบดว้ย 3 ทักษะ คือ ทักษะชีวิตและการ

ทำงาน ทักษะด้านสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้

และนวตักรรม 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ

วิจัย 

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ 

1.5.2.2 จำนวนโครงการท่ีพัฒนา soft 

skill ให้กับนักศึกษา 

10 

โครงการ 

1 

โครงการ 
•  พัฒนาทักษะ soft skill เช่น การสื่อสาร การเจรจา

ต่อรอง การคิดวิเคราะห์ การตัดสนิใจอย่างมเีหตุผล 

ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา และ

จติอาสา เป็นต้น 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ

วิจัย 

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ 

1.5.3 โครงการเสริมสร้าง

สมรรถนะ ความเป็น

ผู้ประกอบการ  

 

1.5.3.1 รอ้ยละของหลักสูตรท่ีมีการ

เปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนา

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

รอ้ยละ 

80 

รอ้ยละ 

80 
• บ่มเพาะทักษะความเป็นผู้ประกอบการ  

• ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 

• ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 

• ทดลองปฏิบัติตามแผนธุรกิจ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ

วิจัย 

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ 1.5.3.2 ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 

 1.5.4 โครงการเสริมสร้างทักษะ

การเป็นวิศวกรสังคมเพื่อตอบ

โจทย์    การพัฒนาของประเทศ 

 

 

 

 

1.5.4.1 จำนวนโครงการของ

มหาวิทยาลัยท่ี นักศึกษาและบุคลากร

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏบัิติงาน

จริงแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนใน

มติิด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมจนเกิดผลงาน เชิงประจักษ์ 

10 

โครงการ 

1 

โครงการ 
• พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสริมสรา้งทักษะ

การแก้ไขปัญหาชุมชน และสังคม 

• พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาชุมชน และสังคม 

• ลงพืน้ท่ีเพื่อศึกษาปัญหาความต้องการของชุมชน 

• ออกแบบและสรา้งนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

ชุมชน และสังคม 

 

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 

1.5.4.2 ระดับความสำเร็จของการสรา้ง

วิศวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา

ของประเทศ 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

และผู้รายงาน VRU PH 

1.6. พัฒนาชุมชน

แลกเปล่ียนเรียนรู ้

ต่อยอดองค์

ความรู้และสืบ

สานภูมิปัญญา 

 

 

 

1.6.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างเครอืข่ายศิษย์เก่า 

เครอืข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อต่อ

ยอดองค์ความรูแ้ละสบืสานสู่

นักศึกษา คณาจารย์และประชาชน 

 

1.6.1.1 ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนาความร่วมมือระหว่างเครอืข่าย

ศิษย์เก่า เครอืข่ายผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ

ต่อยอดองค์ความรูแ้ละสบืสานสู่

นักศึกษา คณาจารย์และประชาชน 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• สำรวจเครือข่ายศิษย์เก่าเครอืข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อต่อยอดองค์ความรูแ้ละสบืสานสู่นักศึกษา 

คณาจารย์และประชาชน 

• สร้างเครอืข่ายความร่วมมือเครอืข่ายศิษย์เก่า 

เครอืข่ายผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเพื่อต่อยอดองค์ความรู้

และสบืสานสู่นักศึกษา คณาจารย์และประชาชน 

• ดำเนินกิจกรรมแบบมสี่วนร่วมระหว่างนักศึกษา

และเครอืข่ายศิษย์เก่า เครอืข่ายผู้อาวุโสเพื่อพัฒนา

และสบืสานผ่านภูมิปัญญา 

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 

 1.7 พัฒนา

หลักสูตรและ

กระบวนการผลิต

ครูท่ีมุ่งเน้น

สมรรถนะของครู

มอือาชีพ 

1.7.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร

และกระบวนการผลติครูท่ีมุ่งเนน้

สมรรถนะของครูมืออาชีพ 

1.7.1.1 รอ้ยละของบัณฑิตครูท่ีสอบ

ผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 

รอ้ยละ 

70 

รอ้ยละ 

70 
• พัฒนาทักษะเสรมิสรา้งความรูเ้พื่อสอบบรรจุเข้า

ทำงาน 

• กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การบรรจุเข้าทำงาน 

คณะครุศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสรา้งนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก  

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

และผู้รายงาน VRU PH 

2.1 พัฒนาแผน

ผลิตผลงานวิจัย

และนวัตกรรม

ตามโจทย์เชิงพื้นท่ี

และเชิงประเด็น 

2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุน

การสร้างโจทย์   การพัฒนาเชิง

พืน้ท่ีและ   เชิงประเด็น ด้านการ   

จัดการเรยีนรู ้ด้านการบรกิารและ

การท่องเทียว การเกษตรและ

อาหาร ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม 

2.1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดหา

เงินทุนสนับสนุน การวิจัยที่ตอบโจทย์

การพัฒนาเชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็น     

ดา้นการจัดการเรียนรู ้ด้านการ

บรกิารและการท่องเท่ียวดา้น

การเกษตรและอาหาร ดา้นการ

ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มต่อปี 

 

 

 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• การจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมท่ี

เน้นพัฒนาเชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็นดา้นการ

จัดการเรยีนรู ้ด้านการบรกิารและการท่องเทียว  

ดา้นการเกษตรและอาหาร ดา้นการส่งเสรมิ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก 

• การจัดหางบประมาณ สนับสนุนการวิจัยและ

นวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

• การจัดหาทุนเพื่อการพัฒนาพืน้ท่ีแบบบูรณาการ

ตาม Model การพัฒนาเศรษฐกจิแบบ BCG 

Economics พฒันาคนในท้องถิ่นสู่การสร้าง Brand 

เมอืง 

• สร้างเครอืข่ายแหล่งทุนวิจัยและเครอืข่ายนัก

นักวิจัย 

• พัฒนาแผนบรหิารทุนวิจัย 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

 2.1.2 โครงการพัฒนาโจทย์วิจัย

และนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การ

พัฒนาเชิงพืน้ท่ี 

2.1.2.1 ระดับความสำเร็จของ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์

การพัฒนาเชิงพื้นท่ีและ เชิงประเด็น

ดา้นการจัดการเรียนรูด้า้นการบริการ

และการท่องเท่ียว การเกษตรและ

อาหาร การสรา้งเสริมสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
•  วางแผนระบบการบริหารงานวิจัยที่ตอบโจทย์

แหล่งทุน (Research program) 

• บ่มเพาะนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

แบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน 

(Research program) 

• จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ

วิจัย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

และผู้รายงาน VRU PH 

• ส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณา

การข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน (Research 

program) 

 2.1.3 โครงการส่งเสรมิการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.1.3.1. ระดับความสำเร็จของ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นท่ีและเชิง

ประเด็น  

 

 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ท่ีตอบโจทย์การ

พัฒนาเชิงพื้นท่ีในระดับชาติและนานาชาติ 

• ส่งเสริมและจัดทำวารสารวิจัย  

• สนับสนุนเครื่องมือ องค์ความรู้ และบริการท่ีเป็น

ประโยชน์ในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นท่ีใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ

วิจัย 

 2.1.4 โครงการจัดทำวารสารวิจัย 

วารสารวิชาการ 

จำนวนวารสารวิจัย วารสารวิชากา

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ

ฐานข้อมูล TCI 

7 

เล่ม  

1 

เลม่  
• ส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดทำวาสารวิจัย และ

การจัดทำวารวารวชิาการ  

คณะกรรมการจัดทำ

วารสารวิจัยฯ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

และวิจัย 

 

2.1.5 โครงการพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและ

ใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย์ 

2.1.5.1 ระดับความสำเร็จของ     การ

พัฒนาผลงานวิจัยท่ีถูกนำใชป้ระโยชน์ 

ในชุมชนและเชิงพาณชิย์ 

 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีใช้

ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณชิย์ 

• สัมมนา ฝึกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานผู้ให้ทุน 

ภาครัฐและเอกชนในการสร้างผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน และใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

และวิจัย 
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เป้าหมาย 
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• บ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

ในการพัฒนาชุมชน และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ตามระดับความเชี่ยวชาญ (ระดับต้น ระดับกลาง 

ระดับสูง) 

• บรหิารติดตามงานวิจัยสู่การนำไปใชป้ระโยชน์ 

 2.1.6 โครงการพัฒนาผลงานวิจัย

และนวัตกรรมท่ีส่งเสรมิให้เกิดการ

จดทะเบียน 

2.1.6.1 ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี

ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นท่ีไดร้ับ

การจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• พัฒนาศักยภาพนักวิจัยการส่งเสริมการผลติผล

งานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมี

การจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวจิัยผลิต

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนา

เชิงพื้นท่ีไดร้ับการจดทะเบียน 

• จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้กี่ยวกับการนำ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่จดทะเบียนจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

และวิจัย 

 2.1.7 โครงการพัฒนางานบริการ

วิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรม

เชิงพื้นท่ีและ       เชิงประเด็น  

 

 

 

2.1.7.1 จำนวนผลงานวิชาการ วิจัย

และนวัตกรรมเชิงพื้นท่ีและเชิง

ประเด็นท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

20 

 ผลงาน 

2 

 ผลงาน 
• พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารงานบริการ

วิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพืน้ท่ีและเชิง

ประเด็น 

• พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการ

บรกิารวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 

• พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักจัดการงานวิจัยเชิง

พืน้ท่ี และการสรา้งนวัตกรรม 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
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ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

และผู้รายงาน VRU PH 

2.2 พัฒนา

ข้อเสนอแนะ

นโยบายสาธารณะ

โดยใชฐ้านข้อมูล

ขนาดใหญ่ (Big 

Data) เพื่อพัฒนา

พืน้ท่ีแบบบูรณา

การ  

 

 

 

2.2.1 โครงการพัฒนาวิจัยสู่การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรอืองค์

ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน 

2.2.1.1 ระดับความสำเร็จของ     การ

พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ

องค์ความรูต่้อภาครัฐ ภาคเอกชน 

หรอืถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อ

รองรับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาพืน้ท่ีแบบบูรณาการ 

• พัฒนางานวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์

ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย  

2.3 สรา้ง

เครอืข่ายดา้นการ

วิจัยในการ

แก้ปัญหาความ

เหลื่อมลำ้ เสริม

พลังทางสังคม  

 

2.3.1 โครงการเครอืข่ายความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการวจิัยที่เพื่อแก้ไข

ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น  

2.3.1.1 ระดับความสำเร็จของเครือข่าย

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการวิจัยท่ีเพื่อแก้ไขปัญหา

ของชุมชนและท้องถิ่น 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• พัฒนาแผนบรหิารงานวิจัย และแผนการ

ประชาสัมพันธ์องค์กรใน    เชิงรุก 

• สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนในการผลติงานวิจัยและสร้าง

นวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ

วิจัย 

2.3.2 โครงการสรา้งนวัตกรรม

จากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน

ท้องถิ่น 

2.3.2.1 ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนานวัตกรรมท่ีไดจ้ากผลงานวิจัย

เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวจิัยผลิต

นวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน

ท้องถิ่น 

• จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกับเครอืข่ายเกี่ยวกับ

การผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา

ชุมชนท้องถิ่น 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ

วิจัย 
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 2.3.3 โครงการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติร่วมกับ

ภาคีเครือข่าย 

 

2.3.3.1 จำนวนครัง้การจัดประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 

2 ครัง้ 1 ครัง้ • จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายเพื่อระดมทรัพยากรในการแก้ปัญหา

ความเหลื่อมลำ้ เสริมพลังทางสังคม เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของชุมชน และท้องถิ่น ในการ

พัฒนาการพึ่งพาตนเอง และการจัดการตนเอง  

• การเป็นเจา้ภาพร่วมจัดประชุม Thailand Research 

Expo 

• การจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสรา้งเครอืข่ายวิจัย

กับพันธมติรวิจัยท่ัวประเทศ 

 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ

และวิจัย 

2.4 สร้าง

เครอืข่ายงานวิจัย

และพัฒนา

นวัตกรรมการ

จัดการเรยีนรู้ 

2.4.1 โครงการส่งเสริมวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีนรู ้

เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.4.1.1 ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ท่ี

ร่วมมือกับเครือข่ายในการสรา้งผลวิจัย

และนวัตกรรมการ จนไดร้ับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

รอ้ยละ  

15 

- • ส่งเสริมให้อาจารย์คณะครุศาสตร์ตีพิมพ์เผยพร่

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ียกระดับมาตรฐาน

ในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานต่อท้ังในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

คณะครุศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

และผู้รายงาน VRU PH 

3.1 พัฒนางาน

บรกิารวิชาการสู่

การเป็น

มหาวิทยาลัยเชิง

พืน้ท่ีต้นแบบเพื่อ

เร่งผลิตผลงาน

วิชาการรับใช้

สังคม 

3.1.1 โครงการพัฒนางานบรกิาร

วิชาการ   สู่งานวิจัยและนวัตกรรม

เชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็น  

3.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการ

สร้างผลงานของอาจารย์รับใช้สังคม 

ระดับ  

3 

ระดับ  

3 
• สร้างชุมชนต้นแบบจากการบูรณาการทรัพยากร

ท้องถิ่นกับ Innovation 

• พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีตอบสนองต่อการ

พัฒนาเชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็น 

รองคณ บดีฝ่ ายกิจการ

นั ก ศึก ษ าแล ะพั น ธ กิ จ

สัมพันธ ์ 

3.2 พัฒนา

ส่งเสริมการสรา้ง

แบรนด์เมืองแห่ง

อนาคตตาม

รูปแบบการพัฒนา

เศรษฐกจิ (BCG) 

 

3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ท้องถิ่นแบบบูรณาการตามรูปแบบ

การพัฒนาเศรษฐกจิ (BCG) เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน

และทอ้งถิ่นในการจัดการตนเอง  

3.2.1.1ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนาศักยภาพท้องถิ่นแบบบูรณา

การตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ 

(BCG) 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 
• จัดทำแผนบรกิารวิชาการ 

• พัฒนาฐานข้อมูลพืน้ฐาน ปัญหา และความต้องการ

ของชุมชน และท้องถิ่น 

• สำรวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน จัดทำ

แผนท่ี (mapping) ความเชี่ยวชาญของพืน้ท่ี 

บุคลากร เครือข่าย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์

3.2.1.2 จำนวนพืน้ท่ีชุมชนท่ีได้รับการ

พัฒนาในการสร้างแบรนด์เมือง/ชุมชน

แห่งอนาคตหรือถูกกำหนดเป็น

นโยบายสาธารณะ 

3 

พืน้ท่ี 

1 

พืน้ท่ี 
• พัฒนาพืน้ท่ีแบบบูรณาการตามโมเดลการพัฒนา

เศรษฐกจิแบบ BCG 

• จัดทำแผนพัฒนาการสรา้งแบรนด์เมอืง/ชุมชนแห่ง

อนาคต 

• พัฒนาเมอืงสรา้งสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• พัฒนาศักยภาพ Non-degree (Re-skill/Up-skill) 

สำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น 

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 
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3.3 สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับ

หุ้นส่วนทางสังคม 

เพื่อพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น  

 

3.3.1 โครงการประสานงาน

เครอืข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วน

ทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

3.3.1.1 จำนวนผลงานท่ีเกิดจากความ

ร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

15  

ผลงาน 

2 

ผลงาน 
• จัดต้ังเครอืข่ายความร่วมมอืหุ้นส่วนทางสังคม

เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของ

ชุมชนและสังคม  

• สร้างเครอืข่ายในการบูรณาการงานบริการ

วิชาการกับงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน

ท้องถิ่น 

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 

3.4 พัฒนา

กระบวนการ

ห้องปฏบัิติการ

ทางสังคม (Social 

Lab)  

 

3.4.1โครงการเสริมสรา้งการ

เรยีนรูเ้ชิงปฏิบัติการทางสังคม 

(Social Lab) โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

 

 

 

 

3.4.1.1 ระดับความสำเร็จของพื้นท่ี

ต้นแบบเชิงปฏบัิติการทางสังคม 

(Social Lab) 

 

ระดับ 

3  

ระดับ 

3  
• การพัฒนาทักษะบุคคลากร และนักศึกษาในการ

ทำงานเชิงปฏบัิติการโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

• การพัฒนาพืน้ท่ีต้นแบบการเรียนรู้เชิงปฏบัิติการ

ทางสังคม (social lab) โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

• มแีผนพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนผ่าน

การเรยีนรูเ้ชิงปฏบัิติการทางสังคม (Social Lab) 

โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

• สรา้งเครอืข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นท่ี พื้นท่ี

กลาง พื้นท่ีปลอดภัยเพื่อการทดลองปฏบัิติการ

ร่วมกันของผู้นำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือในหลาย

กรณีอาจรวมผู้ท่ีมีความเห็นต่าง คู่ขัดแย้ง ผู้ท่ีไดร้ับ

ผลกระทบ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ร่วมกันเรยีนรู ้ 

• มกีารกำหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดยพื้นท่ีท่ีสรา้ง

ขึน้มา เป็นพืน้ท่ีท่ีเปิดให้ทุกฝ่ายได้มโีอกาสเปดิใจ 

เปิดความคดิ ร่วมเรยีนรู ้รวมถงึการเปิดโอกาสให้

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

และผู้รายงาน VRU PH 

ได้ร่วมออกแบบ สรา้งต้นแบบความร่วมมือ 

ทดลองทำงานร่วมกัน 

• สร้างผลงาน/นวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรยีนรูเ้ชิง

ปฏบัิติการทางสังคม (Social Lab) โดยใชชุ้มชน

เป็นฐาน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันในพื้นท่ี 

• สร้างต้นแบบ (Prototype) เพื่อทดลองวิธีทำงาน

ร่วมกันแบบใหม่ สรา้งวัฒนธรรมความร่วมมือ 

(Collaborative Culture) 

3.5 ทำนุบำรุง  

สบืสานศิลปวัฒน 

ธรรมเพื่อต่อยอดสู่

เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

 

3.5.1 โครงการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟู

มรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่

เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

  

 

 

 

 

 

 

ระดับความสำเร็จทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟู

มรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• ส่งเสรมิการนำเสนอผลงานศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ 

และฟืน้ฟูมรดกวฒันธรรม 

• ยกระดับการพึ่งพาตนเองแปลงทุนวัฒนธรรมสู่สินค้า

และบรกิารเชิงวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สรา้งสรรค์ 

• ประกวดผลงานศิลปวัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 

• สนับสนุนการฟืน้ฟูมรดกทางวัฒนธรรมและ

ประวัตศิาสตร์ (Cultural Heritage) ประกอบดว้ยงาน

ฝีมอืการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ

ประวัตศิาสตร ์ธุรกิจอาหารไทย การแพทยแ์ผนไทย 

• สนับสนุนการสรา้งสรรค์ผลงานศิลปะ (Arts) 

ประกอบดว้ยศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ 

• สนับสนุนการสรา้งสรรค์ผลงงานผลติสื่อ (Media) 

ประกอบดว้ย ภาพยนตร์ส่ิงพิมพ์ กระจายเสยีง เพลง 

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
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และผู้รายงาน VRU PH 

• การพัฒนางานสรา้งสรรค์ตามลักษณะงาน(Functional 

Creation) งานออกแบบ แฟชั่นสถาปัตยกรรม โฆษณา

ซอฟต์แวร ์

  3.5.1.1 จำนวนผลงานทำนุบำรุง สบื

สานศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการฟื้นฟู

หรอืพัฒนาและตพีิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

5 

ผลงา

น 

- - - 

3.6 พัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่

การเป็นขั้วความ

เจริญเศรษฐกิจ

เชิงพื้นท่ี 

(University as a 

Market place  

 

3.6.1 โครงการผลักดัน

มหาวิทยาลัยให้เป็นตลาด 

(University as Market place) เพื่อ

รองรับสินค้าชุมชน 

 

 

3.6.1.1 ระดับความสำเร็จของการเป็น

มหาวิทยาลัยให้เป็นตลาด (University 

as Market place) เพื่อรองรับสินค้า

ชุมชน 

ระดับ     

5 

ระดับ     

5 
• สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น ตลาด เพื่อเป็นพื้นท่ีสรา้ง

รายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชน 

• การอบรม/พัฒนาสมรรถนะชุมชนเครอืข่าย เพื่อ

พัฒนาสินค้าชุมชนท้ังแบบ Onsite และ Online 

• พัฒนาความร่วมมือในการสร้างผลผลติหรอืการ

พัฒนาสินค้า/บรกิารท่ีเกิดจาก  การบริการ

วิชาการ 

• จัดทำแผนการตลาดรองรับผลผลิตท่ีเกิดจากการ

บรกิารวิชาการ 

• พัฒนาระบบกลไกการบรหิารจัดการผลผลิตหรอื

การพัฒนาสินค้า/บรกิารท่ีเกิดจากการบริการ

วิชาการ 

• จัดต้ังหน่วยงาน/เครือข่ายผลักดันให้เกิดการ

กระตุน้และเกิดการยอมรับให้มหาวิทยาลัยเป็น

ตลาดของชุมชน 

รองคณ บดีฝ่ ายกิ จการ

นั ก ศึ ก ษ าแ ล ะ พั น ธ กิ จ

สัมพันธ ์
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3.7 มุ่งพัฒนา

มหาวิทยาลัยเป็น

แหล่งเรยีนรู ้และ

เป็นเวทใีนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3.7.1 โครงการ สรา้งเครือข่าย

ความร่วมมือในการพัฒนาครูและ

ยกระดับโรงเรยีน เพื่อพัฒนาเป็น

โรงเรยีนสาธิตต้นแบบประจำพืน้ท่ี  

 

 

3.7.1.1 จำนวนเครอืข่ายความร่วมมอื        

ในการพัฒนาครูและยกระดับโรงเรยีน

เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรยีนสาธิตต้นแบบ

การปฏิรูปการเรยีนรู้ประจำพืน้ท่ี 

5 

เครอืข่าย 

- • สร้างเครอืข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและ

ยกระดับโรงเรยีน เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรยีนสาธิต

ต้นแบบการปฎริูปการเรยีนรูป้ระจำพืน้ท่ี 

• สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาครูและยกระดับ

โรงเรยีน เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรยีนสาธิตต้นแบบ

การปฎิรูปการเรยีนรู้ประจำพืน้ท่ี 

-    

3.7.1.2 ระดับความสำเร็จของพื้นท่ี

ต้นแบบโรงเรยีนเครือข่ายในการ

ปฏริูปการเรยีนรูป้ระจำพืน้ท่ีใน

จังหวัดปทุมธานแีละจังหวัดสระแก้ว 

5 

ระดับ 

- • สำรวจข้อมูลเพื่อสร้างโรงเรยีนต้นแบบการปฏริูป

การเรยีนรูป้ระจำพืน้ท่ี 

• ออกแบบ/วางแผนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรยีน

ต้นแบบการปฏริูปการเรยีนรูป้ระจำพืน้ท่ี 

• จัดต้ังโรงเรยีนต้นแบบการปฏริูปการเรยีนรูป้ระจำ

พืน้ท่ีท่ีเกิดจากการพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือ 

- 

 3.7.2 โครงการจัดตั้งพัฒนาโรงเรียน

สาธิตในจังหวดัสระแก้วเพื่อเป็นศูนย์

ปฏิบัติการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้

และเป็นพลเมืองแหง่อนาคต 

3.7.2.1 ระดับความสำเร็จของการ

จัดต้ังโรงเรยีนสาธิตในจังหวัดสระแก้ว

เพื่อศูนย์ปฏิบัติการและการวจิัย

โรงเรยีนในท้องถิ่นสู่ระดับสากล 

ระดับ 

2 

- • จัดต้ังโรงเรยีนสาธิตในจังหวัดสระแก้ว / ศูนย์

ปฏบัิติการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนมคีวามรูแ้ละเป็น

พลเมอืงแห่งอนาคต 

• ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นิทรรศการ/open house 

- 

 

3.8 ส่งเสริม

สนับสนุน

โครงการ

พระราชดำริ 

3.8.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

3.8.1.1 ระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ระดับ 

3 

- • การดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 

3.8.2 โครงการตามพระบรมรา

โชบายรัชกาลท่ี 10 

3.8.2.1 ระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย

รัชกาลท่ี 10 

ระดับ 

3 

- • การดำเนินงานตามตามพระบรมราโชบายรัชกาล

ท่ี 10 

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 
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ยุทธศาสตร์ 4  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบายเพิ่มเติม 
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4.1 พัฒนา

มหาวิทยาลัย   

เชิงนิเวศ (Green 

University)  

 

4.1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ 

 

4.1.1.1 รอ้ยละความหนาแน่นการใช้

ท่ีดินรักษาพื้นท่ีสเีขียวของพืน้ท่ี

ท้ังหมด 

รอ้ยละ 

60 

- • เพิ่ม/รักษาความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์จาก

พืน้ท่ีสีเขียว 

• ปรับปรุงภูมิทัศน์ คูคลอง ถนน 

- 

4.1.2 โครงการพัฒนาระบบการ

สัญจร 

4.1.2.1 ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนาระบบสัญจร 

ระดับ 

3 

- • ส่งเสริมการพัฒนาระบบถนนและท่ีจอดรถ ระบบ

ทางจักรยานและทางเดนิเท้า 

- 

4.1.3 โครงการสาธารณูปโภค 

 

4.1.3.1 ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

ระดับ 

3 

- • ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  

• พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสยี 

• บริหารจัดการของเสยี 

• พัฒนาระบบพลังงานทดแทน 

- 

4.1.3.2 รอ้ยละการลดลงของการใช้

พลังงาน/ทรัพยากรภายใน

มหาวิทยาลัย 

ระดับ 

5 

- รองคณบดฝี่ายบรหิาร

และการวางแผน 

4.1.4 โครงการพัฒนาควบคุม

อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง  

4.1.4.1 รอ้ยละการเพิ่มขึน้ของอาคาร

หรอืสิ่งก่อสร้าง 

รอ้ยละ 

20 

 

- • ปรับปรุงพืน้ท่ีเพื่อส่งเสรมิต่อการจัดการเรียนรู ้

แบบ Productive Learning (Learning Space) 

- 

 4.1.5 โครงการพัฒนาการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน  

 

4.1.5.1 ระดับความสำเร็จของการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน 

ระดับ 

3 

- • จัดสรรพื้นท่ีกจิกรรมประเภทเดยีวกันให้อยู่ใน

พืน้ท่ีเดียวกัน 

• จัดพืน้ท่ีกจิกรรมเป็นระบบล็อคย่อย (Sub-block 

System) 

• จัดพืน้ท่ีกจิกรรมประเภทเดยีวกันให้อยู่ในพื้นท่ี

เดยีวกันหรือต่อเนื่องกัน 

 

- 
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4.2. พัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่

การเป็น

มหาวิทยาลัย

ดจิทัิล (Digital 

University)  

 

4.2.1. โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยดจิิทัล (Digital 

University) 

 

4.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการ

ปรับปรุงโครงสรา้ง Digital 

Infrastructure 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 
• เพิ่มความเร็วสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านเครอืข่าย 

Wi-Fi ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในมหาวิทยาลัย 

• รวบรวมข้อมูล BCG ประมวลผลข้อมูล เพื่อ

วิเคราะห์ Big Data /Data scientist unit /Data 

warehouse/ศูนย์ Ecological system  

เชิงพาณชิย์ 

• พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัย (Digital Administration) , 

VRU Application 

รองคณบดฝี่ายบรหิารและ

การวางแผน 

 

4.3. พัฒนา

มหาวิทยาลัยให้

เป็นมหาวิทยาลัย

แห่งการพัฒนา

ผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial 

University)  

4.3.1 โครงการจัดต้ังกองทุน

เริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre-Seed 

Fund) 

4.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการ

จัดต้ังกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ 

(Pre-Seed Fund) 

ระดับ 

2 

- • มกีารจัดต้ังกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre 

Seed Fund) 

-  

4.4. พัฒนา

มหาวิทยาลัย 

พืน้ท่ีนวัตกรรม 

(Innovative 

University)  

4.4.1. โครงการจัดการความรู้ เพื่อ

สร้างนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้

โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์  

 

4.4.1.1. จำนวนนวัตกรรมผลติภัณฑ์/

บรกิาร/หลักสูตร/กระบวนการทำงานใหม่ 

หรอืเทคโนโลยี ท่ีเกิดจากการบูรณาการ

ระหว่างศาสตร์มาช่วยเพิ่มความสามารถ

ในการทำงานให้กับอาจารย์บุคลากร และ

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 

5 

ผลงาน 

1 

ผลงาน 
• ปรับระบบการทำงาน  

• โครงการพัฒนา ความรู้ความสามารถ และ

สมรรถนะในการจัดการความรูภ้ายในองค์กรและ

ผู้มสี่วนได้เสีย 

• ปรับจาก analog เป็น digital/พัฒนาplatform 

• โครงการ 1 นวัตกรรม 1 คณะ/หน่วยงาน  

รองคณบดฝี่ายบรหิารและ

การวางแผน 
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4.4.2. โครงการสร้างเครอืข่าย

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการสรา้งนวัตกรรม  

4.4.2.1 จำนวนเครอืข่ายชุมชนนัก

ปฏบัิติ (CoP) 

5 

เครอืข่าย 

5 

เครอืข่าย 
• โครงการ 1 ชุมชนนักปฏิบัติ 1 เครือข่ายพันธมติร/

ชุมชนท้องถิ่น 

• บูรณาการศาสตร์ความรูข้องอาจารย์กับ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการสรา้ง

นวัตกรรม 

รองคณบดฝี่ายบรหิารและ

การวางแผน 

 4.4.3. โครงการพัฒนาองค์กรสู่

องค์กรแห่งการเรยีนรู ้ 

4.4.3.1 ระดับความสำเร็จขององค์กร

แห่งการเรยีนรู ้ 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• จัดการความรู้ 

• จัดหาเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู้ 

• พัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่มาตรฐานสากล 

KM ISO30401:2018 

รองคณบดฝี่ายบรหิารและ

การวางแผน 

4.4.4. โครงการพัฒนาพืน้ท่ี

นวัตกรรมของ  คณะ/วิทยาลัยท่ีมี

การดำเนินการสำเร็จตามแผนการ

จัดต้ังพื้นท่ีนวัตกรรม  

4.4.4.1 รอ้ยละของโครงการพัฒนา

พืน้ท่ีนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยท่ีมี

การดำเนินการสำเร็จตามแผนการ

จัดต้ังพื้นท่ีนวัตกรรม 

รอ้ยละ 

80 

รอ้ยละ 

80 
• ปรับปรุง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้ทันสมัย  

• พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

• จัดซือ้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์การบรหิารและการ

ปฏบัิติงาน 

• จัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย

เป็นศูนย์การเรยีนรู้ดา้นไอทีท่ีทันสมัย 

• จัดต้ังศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อให้บรกิาร

อบรมทักษะ ความสามมรถคอมพิวเตอร์ให้แก่

บุคลากร นักศึกษาด้วยระบบสอนออนไลน์ตาม

มาตรฐานสากล 

•  ปรับปรุง Infrastructure ให้เป็นรูปแบบเดยีวกัน 

• บรกิารนโยบายเซอร์วสิรวมทุกบริการของ

รองคณบดฝี่ายบรหิารและ

การวางแผน 
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มหาวิทยาลัยผ่าน App 

• สร้างพืน้ท่ีเรียนรู้ร่วมกัน innovation Learning 

Space ทุกคณะ 

4.5. พัฒนา

มหาวิทยาลัยท่ีมี

การบริหารงาน

โดยยึดหลักธรร

มาภบิาล (Good 

Governance 

University)  

 

4.5.1 โครงพัฒนาและส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและความ

โปร่งใสในการทำงาน  

 

4.5.1.1 ระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการทำงาน 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• กิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และความ

โปร่งใสในการทำงานผ่านค่านิยม VALALA  

• จัดทำคู่มอืคุณธรรม ความโปร่งใส ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ 5 ด้านของ ITA  

• กำหนดมาตรฐานและคู่มือการปฎิบัติงาน 

• กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บรกิาร

นักศึกษา 

• ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณะและเจตจำนงสุจริตการบรหิารงาน  

รองคณบดฝี่ายบรหิารและ

การวางแผน 

 4.5.2 โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงกฎหมาย 

4.5.2.1. ร้อยละของกฎหมายระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง

ตามแผน 

รอ้ยละ   

80 

- • พัฒนา ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  

• บริหารจัดการงานนิติการ 

- 

4.5.3 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบรหิารสำนักงาน 

4.5.3.1. ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณตามแผนท่ีกำหนด 

รอ้ยละ 

 80 

รอ้ยละ 

 80 
• การประเมินผลการดำเนินงานของคณะ ศูนย์ สำนัก 

ร.ร.สาธิต และมหาวิทยาลัย  

• บริหารจัดการสำนักงาน (เชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน 

วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม สาธารณูปโภค 

ค่าจา้งเหมาบริการ) 

• ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานท่ี 

•  จ่ายเบีย้ประกันชีวิตของนักศึกษา 

รองคณบดฝี่ายบรหิารและ

การวางแผน 
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• บริหารจัดการความเสี่ยง 

• ตรวจสอบภายใน  

 4.5.4 โครงการจัดประชุมเพื่อ

พัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4.5.4.1 รอ้ยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณตามแผนการจัดประชุม 

รอ้ยละ 

100 

 

รอ้ยละ 

100 

 

• ประชุมคณะกรรมการภายในหน่วยงาน 

• ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

• ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

• ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการประเมิน

มหาวิทยาลัย 

• ประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

• คณะกรรมการอ่ืนๆ 

รองคณบดฝี่ายบรหิารและ

การวางแผน 

4.6.พัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่

การเป็น

มหาวิทยาลัย  ท่ี

เป็นเลศิ 

(Excellence 

University)  

4.6.1. โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลศิ 

(Excellence University)  

 

4.6.1.1 ระดับความสำเร็จของ การ

พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellence 

University) 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 
• จัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน  

• บริหารจดัการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

IQA  

• บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการตรวจ

ประเมินภายนอก  

• พัฒนาระบบการทำงานเพื่อปิดช่องว่างของการ

พัฒนาตามเกณฑ์ EdPEx 

• พัฒนาระบบการถ่ายทอดวิธีการดำเนินการตาม

เกณฑ์ EdPEx เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

• รายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx 

• ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 

รองคณบดฝี่ายบรหิารและ

การวางแผน 
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4.6.2. โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเพื่อรับการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยสู่สากล U - Multi 

rank  

4.6.2.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

สู่สากล 

 

อันดับท่ี 

50 

- • จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น

นานาชาติ  

• รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดอันดับตาม

ระบบที่กำหนด 

- 

4.7. พัฒนา

มหาวิทยาลัยแห่ง

ความสุข (Happy 

University) 

4.7.1 โครงการมหาวิทยาลัยแห่ง

ความสุข 

4.7.1.1 ระดับความสำเร็จการ

ดำเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

ระดับ 

3 

- • สำรวจความต้องการของเครือข่าย/ทบทวน

สวัสดกิารทดแทนให้เท่าเท่ียมกันและทั่วถงึ 

• จัดกิจกรรมสร้างสุข ได้แก่ 

1.Happy Heart 

2.Happy body 

3.Happy Relax 

4.Happy society 

5.Happy Money  

• ติดตามประเมินผลการจัดการความสุข 

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี 

 

 4.7.2 โครงการพัฒนาคุณวุฒิ

อาจารย์ที่สูงขึน้ 

4.7.2.1 ระดับความสำเร็จของอาจารย์

คุณวุฒิปริญญาเอก 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 

• จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก  

• มกีารติดตามประเมนิผลการดำเนินงาน  

รองคณบดฝี่ายบรหิารและ

การวางแผน 

4.7.3 โครงการพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

4.7.3.1 ระดับความสำเร็จ 

อาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าสู่

ตำแหน่งท่ีสูงขึน้ 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• การเตรยีมความพรอ้มและการสร้างแรงบันดาล

ใจในการเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูง 

• ส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ และบุคลาการ 

รองคณบดฝี่ายบรหิารและ

การวางแผน 
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ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

และผู้รายงาน VRU PH 

4.7.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 

4.7.4.1 ระดับความสำเร็จของอาจารย์

และบุคลากรท่ีไดร้ับการพัฒนาแบบ

มอือาชีพ 

ระดับ 

3 

ระดับ 

3 
• พัฒนามาตรฐานอาจารย์และบุคลากรมอือาชีพ  

• พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรยีน

การสอน การวจิัย การบริการวิชาการ และการ

บรหิารจัดการ  

• พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทักษะในการทำงาน

และทักษะการบรหิารจัดการ 

• พัฒนาสมรรถนะผู้บรหิารระดับต้น ระดับกลาง 

และระดับสูง 

รองคณบดฝี่ายบรหิารและ

การวางแผน 

 4.7.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

สมรรถนะครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 

4.7.5.1 รอ้ยละของอาจารย์ ครุศาสตร์

ท่ีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือได้รับ

รางวัลด้าน การจัดการเรียนรู้และ          

การฝึกหัดครู 

รอ้ยละ 

10 

- • การพัฒนามาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 

• โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

มอือาชีพ 

- 

 4.7.6 โครงการบรหิารงานบุคคล 4.7.6.1 รอ้ยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณดา้นบุคคล 

 

 

 

 

รอ้ยละ 

90 

- • การบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินประจำ

ตำแหน่ง ค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนการ

ปฏบัิติงานเสาร์ - อาทิตย์ 

• บรหิารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

• บรหิารการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

• บรหิารระบบการประเมนิผลบุคลากร 

 

 

 

 

รองคณบดฝี่ายบรหิารและ

การวางแผน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

แนวทางการดำเนินงาน/คำอธิบายเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

และผู้รายงาน VRU PH 

4.8. ปรับ

ภาพลักษณ์

องค์กร 

(rebranding)  

4.8.1 โครงการปรับภาพลักษณ์

องค์กรและส่งเสริมการตลาด 

 

4.8.1.1 ระดับความสำเร็จการปรับ

ภาพลักษณ์องค์กร 

ระดับ 

2 

ระดับ 

2 
• จัดทำแผนปรับภาพลักษณ์องค์กร 

• พัฒนาบุคลากรอาคารสถานท่ี ท่ีส่งเสริม

ภาพลักษณ์ 

• จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

• จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้เรยีน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

รองคณบดฝี่ายบรหิาร

และการวางแผน 

4.8.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนไดเ้สยีในทุกมิติท่ีมต่ีอ

มหาวิทยาลัย 

มากกว่า 

4.00 

มากกว่า 

4.00 

4.9 บรหิารจัดการ

รายได้จาก

สนิทรัพย์ 

4.9.1 โครงการบริหารจัดการ

รายได้จากสินทรัพย์ 

4.9.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการ

บรหิารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

ระดับ  

5 

- • จัดหารายได้จากสินทรัพย์ 

พัฒนาธุรกจิเพื่อสรา้งรายไดใ้ห้กับมหาวิทยาลัย 

- 

4.10 พัฒนา

ประสิทธิผล    

การบริหาร

โรงเรยีนสาธิต 

4.10.1 โครงพัฒนาประสิทธิผลการ

บรหิารโรงเรยีนสาธิต 

4.10.1.1 รอ้ยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณตามแผนท่ีกำหนด 

รอ้ยละ 

90 

- • จัดสวัสดกิารสำหรับนักเรยีน 

• บรหิารจัดการสำนักงาน 

• สานสัมพันธ์โรงเรยีน ชุมชน และผู้ปกครอง  

• ซ่อมบำรุง และพัฒนาอาคารสถานท่ีบรหิาร

ห้องปฏบัิติการ  

- 

   4.10.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้

มสี่วนได้ส่วนเสยีในทุกมติิ 

มากกว่า 

4.00 

- • ประเมนิการสอนและพัฒนาสมรรถนะ  การสอน 

• พัฒนาสมรรถนะและจรรยาบรรณครูมืออาชีพ 

• บรหิารงานบุคคล 

• ประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักเรยีน  

• จัดซือ้ครุภัณฑ์ประกอบการศึกษา 

• ค่าหนังสือเรยีนค่าเครื่องแบบนักเรยีน ค่าอุปกรณ์

การเรยีน 

- 
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งบประมาณแผนงานโครงการ/กิจกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มมีาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปน็ผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม  

แผนงาน  การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มมีาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มสีมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม  

โครงการ 1.1.2 โครงการสนบัสนุนการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิตและออกแบบหลักสูตรที่สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1 กิจกรรม 1 การ

พัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรที่มกีาร

เรียนการสอนแบบ

สะสมหน่วยกิจ

(สัมฤทธิบตัร) 

1) เพื่อสรา้งความร่วมมือระหว่างหนว่ยภาครัฐ

และเอกชนด้านการเรียนการสอนแบบ 

สะสมหน่วยกิจ(สัมฤทธิบัตร) 

2) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนการ

เรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิจ(สมัฤทธิบัตร) 

เชิงปริมาณ 

 1.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ

สาธารณสุขศาสตร์กับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนด้านการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิจ

(สัมฤทธิบตัร) 4 เครือข่าย 

2. ฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนการเรียนการสอน

แบบสะสมหน่วยกิจ(สมัฤทธิบัตร)ของแต่ละเครือข่าย 

เชิงคุณภาพ 

1. บันทึกรายงานข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) 

ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์กับเครือข่ายหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

30,575 - 30,575 ต.ค.-ธ.ค.

64 

อ.เจียระไน 

ปฐมโรจน์สกุล 

ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตร 

โครงการ 1.2.1 โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

2 กิจกรรม 1 พัฒนา

หลักสูตร Reskill 

Upskill Lifelong 

learning 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Reskill Upskill 

Lifelong learning 

 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ใน

รูปแบบของ Reskill Upskill lifelong learning 

เชิงปริมาณ 

 1.มีหลกัสูตรระยะสั้น Reskill Upskill Lifelong learning 

อย่างน้อย 2 หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ     

1. มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาหลกัสูตร Reskill Upskill 

Lifelong learning 

2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้/ทักษะ เพิม่มากขึน้ 

- 120,000.00 120,000.00 มิ.ย. 65 อ.เจยีระไน  

ปฐมโรจน์สกุล 

ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตร 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

โครงการ 1.3.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนตามปรชัญาการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพดว้ยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

3 กิจกรรมท่ี 1 การ

สัมมนางานวิจัย

ทางด้านสาธารณสุข

ศาสตร์ของนักศกึษา

สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์

และการจัดการ

สถานพยาบาล และ

หาแนวทางปฏบิัติที่ดี

ในการจัดการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ 

1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ องค์ความรูจ้ากการ

ปฏิบัติการวิจัยระหว่างอาจารย์ บุคลากร 

นักศึกษาและบคุคลทั่วไปในการแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึน้ร่วมกนั 

2) เพื่อให้นักศึกษาสอบป้องกันวิจัยทาง

สาธารณสุขชุมชน สขุศึกษาและสง่เสริมสุขภาพ 

และสอบป้องกันวิจัยการจัดการสถานพยาบาล

อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับด ี

3) คัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นระดับหลกัสูตรและ

ระดับคณะ 

4) เพื่อให้ได้รายงานแนวทางปฏิบัติทีด่ีในการ

จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของผลงานวิจัยนักศึกษามีการนำเสนอ

สอบป้องกันวิจัยทางสาธารณสุขชมุชน สุขศึกษาและ

ส่งเสรมิสุขภาพ และวิจัยทางด้านการจัดการ

สถานพยาบาล 

2. ร้อยละ 70 ของผลงานวิจัยของนักศึกษานำเสนอ

สอบป้องกันรายงานการวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน สุข

ศึกษาและส่งเสรมิสุขภาพ และผลงานวิจัยทางด้านการ

จัดการสถานพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับดี 

3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพงึพอใจอยู่ใน

ระดับดีขึน้ไป 

เชิงคุณภาพ 

1. รายงานแนวทางปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ จำนวน 1 ฉบับ 

- 21,075.00 21,075.00 ต.ค.-ธ.ค. 
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อ.สุทธิดา  

แก้วมงุคุณ 

ผศ.ดร.ทัศพร  

ชูศักดิ ์

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

4 กิจกรรมท่ี 2 การ

สัมมนา การนําเสนอ

ผลงานสหกิจ ศกึษา

ของนักศกึษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

ประจำปีการศึกษา 

2564 

1.เพื่อเป็นการนําเสนอแลกเปลี่ยน ประสบการณ์

การเรียนรู้เชิง วิชาการ ผลงานและกจิกรรม 

ดําเนินในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ในชุมชน

ระหว่างกลุม่นักศกึษา และอาจารย์นิเทศงานสห

กิจศกึษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต      

2. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต ไดแ้สดงผลงานเชงิผลิตภาพ 3. เพื่อคัด

ลือกผลงานโครงการเชิงผลิต ภาพดเีด่นระดับ

หลักสูตรและคณะ 

เชิงปริมาณ  

1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาทุกกลุ่มมีการนําเสนอ

ผลงาน/กิจกรรมดําเนินในการแก้ไขปญัหา สขุภาพใน

ชุมชน2. ร้อยละ 90 ของนักศกึษาเขา้ร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

1. จํานวนผลงานโครงการเชิงผลิตภาพดีเด่นระดับ

หลักสูตรและคณะ จํานวน 6 รางวัลตอบสมรรถนะชั้น

ปี 

- 48,180.00 48,180.00 มี.ค. 65 อ. นโิรบล มาอุ่น ผศ. 

นัชชา ยันติ 

อ.เจยีระไน 

ปฐมโรจน์สกุล 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

5 กิจกรรมท่ี 3 การ

ทวนสอบผลการ

เรียนของนักศึกษา

คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ประจำปี 

2564 

เพื่อทวนสอบผลการเรียนของนักศกึษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 

เชิงปริมาณ 

1.ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

2564 ไดรั้บการทวนสอบผลการเรียน 

เชิงคุณภาพ                           

1.ผลการเรียนของนักศึกษาไม่เกิดความผิดพลาด รอ้ย

ละ 100 

- 21,060.00 21,060.00 มี.ค. 65 อ.เจยีระไน    

ปฐมโรจน์สกุล 

ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตร  

6 กิจกรรมท่ี 4 การ

พัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาด้านการ

บรหิารจัดการและ

การพัฒนาคุณภาพ

สถานพยาบาล  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้ ความเข้าใจและ

ทักษะเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการสถานพยาบาล

และการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล 

2) เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์

จากการอบรมและศกึษาดงูานมาใช้บรูณาการ

กับการเรียน 

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามคีวามรู้ทางด้านการ

บรหิารจัดการสถานพยาบาลอยู่ในระดับด ี

เชิงคุณภาพ   

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปความรูเ้รื่องการบรหิาร

จัดการสถานพยาบาลที่ไดจ้ากการศกึษาดูงาน คนละ 1 

เรื่อง 

 

-  28,200.00 28,200.00 ธ.ค.64 ผศ.ดร.ทัศพร  

ชูศักดิ ์

โครงการ 1.3.2 โครงการจัดหาทรพัยากรเพือ่สนับสนุนการเรียนการสอน 

7 กิจกรรม 1 วัสดุ

สำหรับห้องปฐม

พยาบาล  

1. เพื่อสนับสนุนการเรียนรายวิชาความรู้ใน

รายวิชาการตรวจประเมินและบำบัดโรคทาง

สาธารณสุข และรายวิชาปฐมพยาบาลและ

บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 

1. งบประมาณที่ใชด้ำเนนิโครงการจริงไม่เกินกวา่ที่ขอ

อนุมัติไว้ และใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

1. วัสดุที่จัดซือ้ได้ตามคุณลกัษณะที่กำหนดสำหรับการ

ฝึกปฏิบัติในรายวิชาการตรวจประเมินและบำบดัโรค

ทางสาธารณสุข และรายวิชาปฐมพยาบาลและบรรเทา

สาธารณภัย 

- 268,321.57 268,321.57 พ.ย-ธ.ค 

64 

อ.ศศธิร  

ตันติเอกรัตน์ 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

8 กิจกรรม 2 

ครุภัณฑ์สำหรับห้อง

ปฐมพยาบาล  

1. เพื่อสนับสนุนการเรียนรายวิชาความรู้ใน

รายวิชาการตรวจประเมินและบำบัดโรคทาง

สาธารณสุข และรายวิชาปฐมพยาบาลและ

บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 

1. งบประมาณที่ใชด้ำเนนิโครงการจริงไม่เกินกวา่ที่ขอ

อนุมัติไว้ และใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

1. ครุภัณฑ์ที่จัดซือ้ได้ตามคุณลกัษณะที่กำหนดสำหรับ

การฝึกปฏิบัติในรายวิชาการตรวจประเมินและบำบัด

โรคทางสาธารณสุข และรายวิชาปฐมพยาบาลและ

บรรเทาสาธารณภัย 

- 282,309.00 282,309.00 พ.ย-ธ.ค 
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อ.ศศธิร  

ตันติเอกรัตน์ 

9 กิจกรรม 3 

สนับสนุนอุปกรณ์

การเรียนการสอน

หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต

(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึก

ปฏิบัติให้กบันักศึกษาสาขาวิชาอนามยั

สิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อส่งเสรมิกระบวนการจัดกิจกรรมในการ

สอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเตม็ศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 

1. นักศึกษาทุกคนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและการ

ฝึกปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 

1. อาจารย์มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการสอน

และนักศกึษามคีวามสนใจในการเรียนเพิ่มขึน้ 

- 54,760.00 54,760.00 ม.ค.-มี.ค.
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ประธานหลักสูตร 

10 กิจกรรม 4 

สนับสนุนอุปกรณ์

การเรียนการสอน

หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต

(สุขภาพและความ

งาม) 

1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึก

ปฏิบัติให้กบันักศึกษาสาขาสุขภาพและความ

งาม 

2. เพื่อส่งเสรมิกระบวนการจัดกิจกรรมในการ

สอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้3. 

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับสือ่และอุปกรณ์การเรียนรู้

ด้านสุขภาพและความงามอย่างเต็มศกัยภาพ 

 

 

เชิงปริมาณ 

1. นักศึกษาทุกคนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและการ

ฝึกปฏิบัติด้านสขุภาพและความงาม ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 

1. อาจารย์มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการสอน

และนักศกึษามคีวามสนใจในการเรียนเพิ่มขึน้ 

 

- 40,000.00 40,000.00 ธ.ค. 64 อ.ดร.นภัสรัญชน์ 

ฤกษ์เรืองฤทธิ์

ประธานหลักสูตร

สุขภาพและความงาม 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

11 กิจกรรม 5 

สนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์สหกิจศกึษา 

ปีการศึกษา 2564 

1. เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่นักศึกษา

จำเป็นต้องใชใ้นการจัดทำโครงการเพื่อ

แก้ปญัหาสขุภาพชุมชนในการฝึกสหกิจศกึษา 

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 นักศึกษาทุกกลุ่มไดรั้บการสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ์  

เชิงคุณภาพ 

1. อาจารย์มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการสอน

และนักศกึษามคีวามสนใจในการเรียนเพิ่มขึน้ 

- 66,316.00 66,316.00 ต.ค.-ธ.ค.
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อ. เจียระไน  

ปฐมโรจน์สกลุ 

อ. นิโรบล มาอุ่นน.ส.

พัชรพร เรียงวงษ ์

น.ส.มณทิชา ลี่ผาสขุน.ส.

วชลทิชา พงษ์ทว ี

น.ส.ปิยะเนตร แตง่งาม 

โครงการ 1.3.3 พัฒนาการจัดการเรียน 

12 กิจกรรม1 การ

พัฒนาหลกัสูตรการ

เรียนการสอน

ออนไลน์ 

1. เพิอพัฒนารายวิชาภายในหลักสูตรให้มี

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบ online 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวชิาการให้มีความรู้

ด้านการจัดการเรียนการสอน online 

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 90 ของรายวิชาภายในหลกัสูตรที่มีการเรียน

การสอนสามารถสอนในรูปแบบ online ได ้

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพงึพอใจต่อการ

จัดการเรียนการสอนแบบ online  

เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 90 ของอาจารย์ผู้สอนมีทักษะในการจัดการ

เรียนการสอน online 

10,800.00 - 10,800.00 ม.ค.- มี.ค. 

65 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตร 

13 กิจกรรม 1 การสรา้ง

เครือข่ายพี่เลี้ยง

นักศึกษาสหกิจ

ศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2564 

1.  เพื่อให้อาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงนกัศึกษาสห

กิจศกึษามคีวามรู้เกี่ยวกบัขอบเขตการ

ปฏิบัติงานทางดา้นสาธารณสุขในโรงพยาบาล

ส่งเสรมิสุขภาพ 

2.  เพื่อให้อาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงนกัศึกษาสห

กิจศกึษามทีักษะในการประเมินสถานการณ์

สุขภาพชุมชนและศกึษาบริบทของชุมชนในพื้นที่

จริง 

เชิงปริมาณ 

1.ร้อยละ 80 ของอาจารย์นิเทศและพีเ่ลี้ยงนักศึกษาสห

กิจศกึษาความรู้เกี่ยวกับขอบเขตของการปฏิบัติงาน

ทางด้านสาธารณสุขอยู่ในระดับดี 

2.ร้อยละ 80 ของอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงนักศึกษา

สหกิจศกึษามีทกัษะในการประเมินสถานการณ์สุขภาพ

ชุมชนอยู่ในระดับดี 

 

- 26,865.64 26,865.64 พ.ย. 64 อ.เจยีระไน   

ปฐมโรจน์สกุล 

นิโรบล 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

เชิงคุณภาพ 

 1. ร้อยละ 80 ของอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงนักศึกษา

สหกิจศกึษาสามารถทำงานร่วมกับชมุชนและทำงาน

เป็นทีมได ้

14 กิจกรรม 2 การ

ติดตามการสรา้ง

เครือข่ายสหกิจ

ศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2564 

1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์เชิง

วิชาชีพและประสบการณ์การเรียนรู้จากชุมชน

ระหว่างกลุม่นักศกึษา อาจารย์นิเทศสหกิจ

ศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์และ

สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล และพี่เลี้ยง

ในสถานประกอบการของนักศกึษา 2) เพื่อ

ร่วมกันอภิปรายกระบวนการและผลจากการ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาสขุภาพของชมุชน และ

วิพากษ์ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานการ

ฝึกสหกิจศกึษา 

3) เพื่อส่งเสรมิให้นกัศึกษามีความรูแ้ละ

ประสบการณ์ด้านสาธารณสุข การตรวจ

ประเมินและบำบัดโรคเบือ้งตน้ และกลวิธีในการ

ดำเนินงานร่วมกับคนในชมุชนจากผู้เชี่ยวชาญ

และมีประสบการณ์จริงจากชุมชน 

เชิงปริมาณ  

1) ร้อยละ 100 ของจำนวนของนักศึกษาสหกิจศกึษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล อาจารย์นิเทศสหกิจศกึษา เจ้าหนา้ที่ที่

เกี่ยวข้อง และพี่เลี้ยงนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิา

สาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ   

2) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาสหกิจศกึษาสาขาวชิา

สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล สง่เล่มรายงานสหกิจศึกษา โดยจะต้อง

มีส่วนประกอบของแผนงาน/โครงการ/นวัตกรรมการ

แก้ไขปญัหาสขุภาพชมุชน ที่ไดป้รับแก้แล้วตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการ 

3) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาสหกิจศกึษาสาขาวชิา

สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาลไดรั้บความรูจ้ากผู้มีประสบการณ์ตรง

จากพืน้ที่  

4) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาสหกิจศกึษาสาขาวชิา

สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล สามารถนำความรูท้ี่ไดไ้ปใช้ในการ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาสขุภาพของชมุชน 

- 134,594 134,594 มี.ค. 65 อ.ศศวิิมล จันทร์มาลี

น.ส.พัชราพร เรียง

วงศ์ 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

เชิงคุณภาพ  

1) มีการรายงานผลกระบวนการการอภิปราย     

2) มีการรายงานผลจากการดำเนินการแก้ไขปัญหา

สุขภาพของชุมชน และวิพากษ์ปัญหา/อุปสรรคในการ

ดำเนินงานการฝึกสหกิจศกึษาร่วมกนัระหว่างนักศกึษา

สหกิจศกึษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ

สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล อาจารย์นิเทศสห

กิจศกึษา และพี่เลี้ยงนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

15 กิจกรรมที่ 3  การจัด

ประชุมวิชาการเพื่อ

รวมกลุ่มพันธมิตรของ

เครือข่ายงานกลุม่ราช

ภัฏภาคกลางที่มีการ

จัดการเรียนการสอน

ด้านสาธารณสุข

ศาสตร์ 

1. เพื่อสรา้งเครือข่ายความสัมพันธ์และสาน

ภารกิจงานด้านความร่วมมือ (MOU) ในการ

ทำงานด้านการส่งเสรมิวิชาการ งานกิจการ

นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพระหว่างสถาบนัในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางที่มกีารจัดการ

เรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์2. เพื่อจัด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสาธารณสุขและ

กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง3. เพือ่จัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และนำเสนอผลงาน/

นวัตกรรมทางสุขภาพดีเด่นของนกัศกึษาระดับ

ปรญิญาตรรีะหว่างกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏ

ภาคกลาง 

 

 

เชิงปริมาณ1. ร้อยละ 70 ของสาขาวชิาสาธารณสุข

ศาสตร์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางลงนาม

เพื่อเป็นเครือข่ายงานสาธารณสุขกลุม่ราชภัฏภาค

กลางเชิงคุณภาพ1. ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบัน

ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง2. แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมทางสขุภาพดีเดน่

ของนักศกึษาระดับปริญญาตรรีะหว่างกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง 

- 115,100.00 115,100.00 ม.ค.-มี.ค.
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อ.ปัณณทัต ตันธน

ปัญญากรอ.นลพรรณ 

ขันติกุลานนท์อ.

ศศิวมิล จันทร์มาล ี
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

โครงการ 1.4.2 โครงการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพือ่ร่วมจัดการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 

16 กิจกรรมที่ 1 การ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

งานด้านสาธารณสุข

ระหว่างหลกัสูตรกับ

สถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อ

พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน การ

แลกเปลี่ยนหลักสูตร 

และการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

การสาธารณสุข 

1. เพื่อให้คณาจารย์ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย ด้านสาธารณสุข

ในต่างประเทศ  

2. เพื่อให้คณาจารย์ไดพ้ัฒนาหลักสูตร และแลก

เลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการบริหาร

จัดการหลักสูตร ตลอดจนการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพสาธารณสุขในระหว่างประเทศ 

3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

กับมหาวทิยาลัย และหน่วยงานด้านสาธารณสุข

ในต่างประเทศ 

4. พัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสหวิชาการร่มกับ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศประสานความ

ร่วมมือและทำ MOU 

เชิงปริมาณ 

1.. มีเครือข่ายทางวิชาการที่ดำเนินงานระหว่าง

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อย่างน้อย 1 

หน่วยงาน 

2. มีสรปุการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้งานดานสาธารณสุข

ระหว่างหลกัสูตรกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 1 

เล่ม 

เชิงคุณภาพ 

1.ทุกหลักสูตรมกีารดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนทาง

การศึกษา 

- 219,000.00 219,000.00 เม.ย.-มิ.ย. 
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อ.ปัณณทัต ตันธน

ปัญญากร 

อ.นลพรรณ ขันติกุลา

นนท์ 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและงานวิจัย 

โครงการ 1.5.1 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดจิทัิลและภาษาอังกฤษ 

17 กิจกรรม 1 โครงการ

อบรมเตรียมความ

พร้อมภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาชั้น

ปีที่ 3 รหัสนักศกึษา 

63 

1) เพื่อให้นักศกึษาได้มคีวามรู้และเตรียมความ

พร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ   

2) เพื่อให้นักศึกษาไดม้ีความรู้และเขา้ใจรูปแบบ

ของแบบทดสอบวดัระดับภาษาองักฤษตาม

กรอบ CEFR  

3) เพื่อให้นักศึกษาได้ทดสอบชุดข้อสอบวัดระดับ

มาตรฐานเทียบเท่า CEFR 

เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของนักศกึษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 4 รหัสนักศกึษา 62 ที่ไดรั้บการพัฒนาทักษะ

ด้านเทคโนโลยดีิจิทัลและภาษาองักฤษ 

 2) ร้อยละ 20 หรือตามเกณฑ์ที่กำหนด ของนกัศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหสันักศึกษา 62 มี

ผลการสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 ขึน้ไป  

เชิงคุณภาพ   

1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัอบรมการใช้

- 153,206.00 153,206.00 ก.ค. 65 อ.ศศวิิมล 

จันทร์มาลี 

อ.นลพรรณ  

ขันติกุลานนท ์

อ.ปัณณทัต  

ตันธนปัญญากร 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษมากขึน้ 

โครงการ 1.5.2 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 

18 กิจกรรมท่ี 1 การ

ฝกึประสบการณ์

วชิาชีพทาง

สาธารณสุขภาค

ฤดูร้อน 

1. เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้ในขอบเขตของการ

ปฏิบัติงานทางดา้นสาธารณสุขพืน้ฐาน 

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการรักษาพยาบาล

เบือ้งต้น (หัตถการ) 

เชิงปริมาณ 

1.ร้อยละ 100.0 ของนักศึกษาชั้นปทีี่ 3 คณะ

สาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม  

2. ร้อยละ 80.0 ของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรมมีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก 

เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 90.0 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ในขอบเขตของการปฏิบัตงิานทางด้าน

สาธารณสุขพืน้ฐานเพิ่มมากขึน้ 

2. ร้อยละ 90.0 ของนักศึกษามีทกัษะในการ

รักษาพยาบาลเบือ้งต้น (หัตถการ) 

 

- 22,940.00 22,940.00 เม.ย.-มิ.ย. 
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อ. นโิรบล มาอุ่น 

อ.ปัณณทัต  

ตันธนปัญญกร 

ประธานหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร์ 

19 กิจกรรมท่ี 2 

การศึกษาดูงาน

ด้านสาธารณสุช 

1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไดรั้บประสบการณ์

จริงจากการศึกษาดูงานดา้นการบรหิารจัดการ

เงินกองทุนหลกัประกันสขุภาพแหง่ชาติ  

2. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องดา้นการบรหิารจัดการ

เงินกองทุนหลกัประกันสขุภาพแหง่ชาติได้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคดิเห็น 

เชิงปริมาณ 

1.ร้อยละ 90.0 ของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

2.ร้อยละ 80.0 ของนักศึกษาที่เขา้ร่วมกิจกรรมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษา อาจารย์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ด้านการบรหิารจัดการเงินกองทนุหลกัประกันสุขภาพ

แห่งชาติได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น 

- 45,870.00 45,870.00 ม.ค.- ก.พ. 
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อ. นโิรบล มาอุ่น 

อ. ศศวิิมล  

จันทร์มาลี 

อ.กรชิ เรอืงไชย 

ประธานหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร์ 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

20 กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรมศึกษาดงูาน 

เสรมิสร้างทักษะ

ทางด้านวิชากาย

วิภาคศาสตร์และ

สรรีวิทยา 

1.เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์และ

สรรีวิทยาของมนุษย์ 

2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกลไกการ

ทำงานของร่างกายมนษุย์ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศกึษาต่อการ

เข้าร่วมกิจกรรมเสรมิสร้างทักษะทางด้านวิชา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏบิัติการทางกายวิภาค

ศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย ์

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับ

กลไกการทำงานของร่างกายมนุษย ์

3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจ

ต่อกิจกรรมเสรมิสร้างทักษะทางด้านวิชากายวิภาค

ศาสตร์และสรีรวิทยา 

เชิงคุณภาพ   

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้ ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการปฏิบตัิการทางกายวิภาคศาสตร์และ

สรรีวิทยาของมนุษย์เพิ่มขึน้2. ผู้เข้ารว่มโครงการมี

ความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของร่างกายมนุษย์

เพิ่มขึน้ 

- 26,400.00 26,400.00 ต.ค. – พ.ย. 
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อ.นาตยา  

ดวงประทุม 

21 กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดู

งานนอกสถานที่เพื่อ

พัฒนาองคค์วามรู้

ด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อให้คณาจารย์ และนักศกึษา สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดล้อม มคีวามรู้ และประสบการณ์

จริงในการดำเนินงานดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อนำนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และสามารถใชส้ถานที่

ศึกษาดูงานเป็นกรณีศกึษาในการค้นคว้าหา

ความรู้ 

เชิงปริมาณ 

1. จำนวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 

สาขาวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2. ความพึงพอใจภาพรวมของกิจกรรมในระดับมาก ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ  

1. นักศึกษาสามารถสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาดู

งานนอกสถานที ่

 

- 34,280.00 34,280.00 ม.ค.-ม.ีค. 

65 

ประธานหลักสูตร 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

22 กิจกรรมที่ 5 

โครงการศึกษาดงูาน

ในสถาน

ประกอบการเพื่อ

สุขภาพและความ

งาม 

1) เพื่อให้นักศกึษาเข้าใจเกี่ยวกับสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพและความงาม 

2) เพื่อให้นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับการ

บรหิารงานสถานประกอบการเพื่อสขุภาพและ

ความงาม 

เชิงปริมาณ 

1. จำนวนนักศกึษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของจำนวนนกัศึกษากลุ่มเป้าหมาย   

2. ร้อยละ 80 -ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

ในระดับดี  

เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจเกี่ยวกับ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและความงาม 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับ

การบรหิารสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและความ

งาม 

- 8,100.00 8,100.00 ก.ค.65 อ.ดร.นภัสรัญชน์  

ฤกษ์เรืองฤทธิ ์

23 กิจกรรมที่ 6 การ

ส่งเสรมิจิตอาสาของ

นักศึกษาหลักสตูร

สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาการ

จัดการ

สถานพยาบาล 

1. เพื่อส่งเสรมิคุณลักษณะจิตอาสาให้กับ

นักศึกษา 

2. เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาด้านสง่เสริมสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายที่เขา้ร่วมกิจกรรม

พัฒนาจิตอาสา  

2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมคีวามพึงพอใจอยู่ใน

ระดับดี 

เชิงคุณภาพ 

1.  ร้อยละ 90 ของกลุม่ตัวอย่างไดรั้บการพัฒนาด้าน

จิตอาสาโดยการจัดทำกิจกรรมบริการวิชาการด้าน

สุขภาพและการพัฒนาสิง่แวดล้อม 

 

 

 

- 18,600.00 18,600.00 ก.พ.65 ผศ.นัชชา ยันติ 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

24 กิจกรรมที่ 7 การ

เตรยีมความพร้อมใน

การสอบใบประกอบ

วิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน 

1. เพื่อเตรยีมความพร้อมให้นักศกึษาสำหรับการ

สอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

เชิงปริมาณ1. ร้อยละ 80 ของนกัศึกษามีความพงึ

พอใจอยู่ในระดับมาก2. ร้อยละ 60 ของนักศึกษามี

ระดับความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอยู่

ในระดับมาก 

- 21,240.00 21,240.00 มิ.ย.65 อ.นโิรบล มาอุ่นผศ.

นัชชา ยันติ 

25 กิจกรรม 8 ส่งเสรมิ

ความรู้ ทัศนคติ และ

การปฏิบัติ ด้าน

ระบบสารสนเทศใน

สถานพยาบาล 

1.เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มี

ศักยภาพองคค์วามรอบรู้ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในสถานพยาบาล ในยุคศตวรรษที่ 

21  

เชิงปริมาณ 

1) นักศึกษาสาขาวชิาการจัดการสถานพยาบาล คณะ

สาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของจำนวนนกัศึกษากลุ่มเปา้หมาย 

เชิงคุณภาพ 

1)  ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีการส่งเสรมิความรู้  

ทัศนคติ และการปฏิบตัิ ด้านระบบสารสนเทศใน

สถานพยาบาล และความพึงพอใจตอ่กิจกรรมอยู่ใน

ระดับดี  

- 13,080.00 13,080.00 ธ.ค.64 อ.ว่าที่ ร.ต.ศริิชัย จัน

พุ่ม 

26 กิจกรรม 9 

สาธารณสุขสัมพันธ์ 

คร้ังที่ 9 

1.เพื่อส่งเสรมิการมีสุขภาพพลามัยทีด่ีจากการ

เล่นกีฬา   

2. เพื่อสรา้งความสามัคคีและสายสัมพันธ์อันดี

ระหว่างนักศกึษา ชั้นปทีี่ 1 - 4 คณาจารย์ และ

บุคลากรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

3.เพื่อส่งเสรมิการทำงานร่วมกันเป็นทีมของ

นักศึกษาในการดำเนินกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 

1) นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของจำนวนนกัศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

2) คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมไมน่้อยกว่า ร้อยละ 

90 ของจำนวนคณาจารย์และบุคลากรทั้งหมด 

3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม

สาธารณสุขสัมพันธ์ คร้ังที่ 9 เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ไม่

น้อยกว่า 3.51 คะแนน 

4) มีศิษย์เก่าเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 คน 

- 60,700.00 60,700.00 ส.ค.65 อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ

ผศ.นัชชา ยันติ 

อ.นาตยา ดวงประทุม 

นายกิตติวุฒิ ไชยการ 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

เชิงคุณภาพ 

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจกฎกตกิา มารยาทในการ

เล่นกีฬา เกดิความรักสามคัคีในหมู่คณะ คะแนนเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน 

27 กิจกรรม 10 การ

แข่งขันกีฬาภายใน

คร้ังที่ 18 กีฬาเจ้าฟา้

เกมส ์

1.เสรมิสร้างภาวะสุขภาพทีส่มบูรณ์ทัง้ด้าน

ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา2.เพื่อแสดง

ศักยภาพและความสามารถด้านกีฬา การแสดง

ขบวนพาเหรด และสแตนเชียร์ 

เชิงปริมาณ 

1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

2) คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  

3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อความสวยงาม

ของขบวนพาเหรดและแสตนเชียร์อยู่ในระดับมาก 

4) มีศิษย์เก่าเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 คน 

เชิงคุณภาพ 

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจกฎกตกิา มารยาทในการ

เล่นกีฬา เกดิความรักสามคัคีในหมู่คณะ คะแนนเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน 

2) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

- 56,000.00 56,000.00 มี.ค.65 อ.ธธิธา เวียงปฏินาย

กิตติวุฒิ ไชยการ 

28 กิจกรรม 11 ปัจฉิม

นิเทศนักศึกษาและ

กิจกรรมศิษย์เก่า

สัมพันธ์ ปีการศึกษา 

2564 

1.เพื่อเตรยีมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

2.เพื่อส่งเสรมิความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

3. เพื่อสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหวา่งนักศึกษา  

ศิษย์เก่า คณาจารย์และบุคลากรคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 

1) จำนวนนักศกึษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของจำนวนนกัศึกษาชั้นปีที่ 4 

4) มีศิษย์เก่าเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 คน 

เชิงคุณภาพ 

1) นักศึกษามีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในระดับดี  

2) นักศึกษาทราบแนวทางในการประกอบอาชีพทางด้าน

สาธารณสุขศาสตร์ 

- 40,000.00 40,000.00 มี.ค.65 ผศ.นัชชา ยันติ 

อ.นาตยา  

ดวงประทุม 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

29 กิจกรรม 12 แสดง

ความยินดีกับบัณฑิต

คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

1.เพื่อสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่น

น้อง อาจารย์และบุคลากร คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

2.เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทราบถึงวธิีการ

ลงทะเบียนเรยีน กฎระเบียบ การแต่งกาย และ

ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการใชช้ีวติใน

มหาวิทยาลัย 

3.เพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 

4. เพื่อเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพสาธารณสุข 

เชิงปริมาณ 

1) จำนวนนักศกึษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของจำนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

เชิงคุณภาพ   

1) บัณฑิตมคีวามพงึพอใจต่อโครงการ คะแนนเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 

- 59,814.00 59,814.00 ก.ย.65 อ.อภิญญา  

อุตระชัย 

อ.เฟื่องฟ้า  

รัตนาคณหุตานนท ์

30 กิจกรรม 13 

ปฐมนิเทศและ

เตรยีมความพร้อม

นักศึกษาใหม่ คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2565 

1.เพื่อส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ

ระเบียบของคณะสาธารณสุขศาสตร์และ

มหาวิทยาลัยฯ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

2.เพื่อเตรยีมความพร้อมในการเรียนในคณะ

สาธารณสุขศาสตร์และใช้ชีวติในร้ัว

มหาวิทยาลัย 

3.เพื่อเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 

4.เพื่อสรา้งความสัมพนัธ์อันดีระหว่างนักศึกษา

ใหม่ รุ่นพี่ คณาจารย์และบุคลากรคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

เชิงปริมาณ  

1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 85 

2) ร้อยละ 85 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน

การร่วมกิจกรรมในระดับดีมาก 

เชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละ 85 ของผู้ข้าร่วมกิจกรรมมคีวามรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบของคณะสาธารณสุขศาสตร์

และมหาวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับดี 

2) ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจการ

ใชช้ีวติในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม 

3) ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจแนว

ทางการประกอบอาชีพทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

- 42,150.00 42,150.00 มิ.ย.65 อ.นัชชา ยันต ิ

อ.นาตยา  

ดวงประทุม 

นายกิตติวุฒิ  

ไชยการ 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

31 กิจกรรม 14 วิศวกร

สังคม "เพื่อพฒันา

เยาวชนไทยสู่ผู้นำ

ศตวรรษที่ 21" 

1.เพื่อสำรวจปัญหาในชุมชน วัด และโรงเรียน 

จังหวัดปทุมธาน ี

2.เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาในชมุชน 

3.เพื่อสรา้งวิศวกรสังคม "เพื่อพัฒนาเยาวชน

ไทยสู่ผูน้ำศตวรรษที่ 21 

เชิงปริมาณ 

1) จำนวนนักศกึษาและอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่

น้อยกว่า 25 คน 

2) จำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 คน 

เชิงคุณภาพ 

1) วิศวกรสังคม "เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยสู่ผู้นำศตวรรษ

ที่ 21" จำนวน 1 กลุ่ม 

2) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

3) นักศึกษามีจิตอาสาร่วมแก้ไขปญัหาของชมุชน 

 

 

 

- 18,600.00 18,600.00 มี.ค.65 อ.ศศธิร ตันติเอกรัตน์

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ

32 กิจกรรมที่15 การ

บ่มเพาะการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพให้กบั

ผู้ประกอบการรุ่น

ใหม่ (Startup) 

 

 

 

 

1.เพื่อสรา้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

2.เพื่อประกอบกิจการที่มุง่เน้นการผลิต 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายสามารถผลิต 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได ้

- 18,000.00 18,000.00 เม.ย.-มิ.ย.

65 

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ

อ.จันทรรัตน์ จาริก

สกุลชัย 

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 41,375.00 2,084,761.21 2,126,136.21  
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวจิัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกจิ และสังคมฐานราก 

แผนงาน  แผนงานการวจิัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

โครงการ 2.1.1 โครงการจัดหาทุนและพัฒนาโจทย์วจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ที่และเชิงประเด็น 

33 กิจกรรม 1 ประชุม

เชิงปฏิบัตกิารสรา้ง

เครือข่ายความ

ร่วมมือในการทำ

วิจัยและแหล่งทุน

ร่วมกับหน่วยงาน

และพืน้ที ่

 1.เพื่อสรา้งเครือข่ายแหลง่ทุนวิจัยและเครือข่าย

นักวิจัย  

 2.เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัติกรรม

จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 1. มีเงินทุนวิจัย ไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท 

2. มีสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ไดรั้บการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 1 สัญญา/

โครงการ 

 3.มีระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมืออยู่ใน

ระดับ 3 

21,000.00 - 21,000.00 ม.ค.-มี.ค.

65 

อ.สุทธิดา  

แก้วมงุคุณ 

34 กิจกรรม 2 ประชุม

เพื่อการพัฒนาหัวข้อ

งานวิจัย และ

นวัตกรรมเชิงพืน้ที่

และเชิงประเด็น  

 1.เพื่อส่งเสรมิการผลิตนวัตกรรมที่ได้จาก

ผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปญัหาชมุชนท้องถิ่น  

 2.เพื่อฝึกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานผู้ให้ทุน 

ภาครัฐและเอกชน เชิงพืน้ที่และเชิงประเด็น 

มีจำนวนผลงานวิจัยเพื่อแก้ไจปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

อย่างน้อย ร้อยละ 40 

 8,500.00 8,500.00 ม.ค.-มี.ค.

65 

อ.นลพรรณ 

 ขันติกุลานนท ์

35 กิจกรรม 3 อบรม

เชิงปฏิบัตกิารเพื่อ

พัฒนาข้อเสนอการ

วิจัยเพื่อขอรับทุน

สนับสนุน 

 - เพื่อพฒันาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปญัหาชมุชนท้องถิน่  

 - เพื่อบม่เพาะนักวิจัยในการเขียนขอ้เสนอเพื่อ

สร้างงานวิจัยและนวัตกิรรมที่ตอบโจทย์การพฒันา

เขงิพืน้ทีแ่ละประเด็น 

   - เพือ่สง่เสิรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิขัยแบบ

บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทนุ 

 - เพื่อวางระบบการบริหารงานวิจัยทีต่อบโจทย์

แหลง่ทุน 

 - มีผลงานวิจัยและนวัติกรรมเชิงพืน้ที่และเชงิประเด็น

ที่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ2 

ผลงาน 

 - มีระดับความสำเร็จของผลงานวิจยัและนวัติกรรมที่

ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์

การพัฒนาเชิงพืน้ที่และเชิงประเด็น ในระดับ 3 

- 8,000.00 8,000.00 ม.ค.-มี.ค.

65 

อ.นลพรรณ  

ขันติกุลานนท ์
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

โครงการ 2.1.2 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาชุมชนและใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชย์ 

36 กิจกรรม 1 อบรม

การเขียน

โครงการวิจัยเพื่อขอ

จริยธรรมในมนุษย์ 

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพนกัวิจัยผลิตผลงานวิจัย

และนวัตกรรมสู่การนำไปใชป้ระโยชน์ 

 -มีจำนวนผลงานวิจัยทีถู่กนำไปใชป้ระโยชน์ในชุมชน

และเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ผลงาน  

 - มีจำนวนผลงานวิจัยที่ไดรั้บการรับรองจาก

คณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์เพื่อการพัฒนาชุมชน 

จำนวน 2 ผลงาน 

- 7,400.00 7,400.00 ม.ค.-มี.ค.

65 

ผศ. ดร.ทัศพร  

ชูศักดิ ์

37 กิจกรรม 2 อบรม

เชิงปฏิบัตกิารเพื่อ

ผลิตผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม การ

พัฒนาชุมชนเพื่อใช้

ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ และ

เผยแพร่ระดับชาติ

และนานาชาต ิ

 1.เพื่อขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ในการแก้ไขปญัหาความเหลื่อมล้ำ 

เสรมิสร้างพลังทางสงัคม เพิ่มขดีความสามารถ

ของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและ

จัดการตนเอง 

2.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัย

ผลิตผลงานวิจัยและนวัติกรรมที่ตอบโจทย์เชิง

พาณิชย์และได้รับการจดทะเบียน 

3..เพื่อส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิขัย

แบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่ง

ทุน 

 1.จำนวนผลงานวิจัยที่มกีารจดทะเบยีนจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ผลงาน 

 2.มีร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ไข

ปัญหาความเหลื่อมล้ำเสรมิสร้างพลงัทางสงัคม เพิ่ม

ขีดความสามารถของชุมชน ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ จำนวน รอ้ยละ 40  

 3.มีจำนวนงานวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบ

โจทย์แหล่งทุนอย่างน้อย 2 ผลงาน 

- 10,500.00 10,500.00 เม.ย.-มิ.ย.

65 

อ.สุทธิดา  

แก้วมงุคุณ 

โครงการ 2.1.3 โครงการจัดทำวารสารวจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

38 กิจกรรม 1 การ

จัดทำวารสารวิจัย

ด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

 - เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและน

วัติกรรมของนักศกึษาในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

- จำนวนวารสารวจิัย/วารสารวชิาการเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 1 เล่ม 

- มีจำนวนผลงานวชิาการวิจัยและนวัตกรรมของ

นักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 

10 ผลงาน 

217,800.0

0 

- 217,800.00 ม.ค.-มี.ค.

65 

เม.ย.-มิ.ย.

65 

ก.ค.-ก.ย.

65 

อ.สุทธิดา แก้วมงุคุณ  

อ.นลพรรณ  

ขันติกลุานนท ์

อ.ดร.กล้าณรงค์  

วงศ์พิทกัษ ์

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

อ.กริช เรืองไชย 

โครงการ 2.2.1 โครงการจัดประชมุวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติร่วมกับภาคเีครือข่าย 

39 กิจกรรม 1 การจัด

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติและ

นานาชาตร่ิวมกับ

ภาคีเครือข่าย 

1. เพื่อสรา้งความร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัยและ

สรา้งนวัตกรรมในการแก้ปญัหาชุมชน  

2.เพื่อสรา้งเครือข่ายวิจัยกับพันธมิตรวิจัย 

3.เพื่อให้ระดมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล้ำ เสริมพลังทางสงัคม เพิ่มขีด

ความสามารถของชมุชน ภายใตก้ารจัดการ

ประชุมวิชาการ 

4.เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวจิัยและนวัติ

กรรมของนักศกึษาในระดับชาตแิละนานาชาติ 

 1.จำนวนผลงานวิจัยนักศกึษาที่ได้รับรางวัลหรือการ

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 40 

 2.จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ไดรั้บ การเผยแพร่

ในระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 4 

  

43,800.00 - 43,800.00 เม.ย.-ม.ิย.

65 

 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและการวิจัย 

อ.ว่าที่ร.ต.ศริิชัย จัน

พุ่ม 

อ.ดร.กล้าณรงค์ วงศ์

พิทักษ ์

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์

อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 

40 กิจกรรม 2 การ

สนับสนุนเคร่ืองมือ

องค์ความรูแ้ละ

บรกิารที่เป็น

ประโยชน์ในการ

ตีพมิพ์เผยแพร่

งานวิจัย 

 

 

 

เพื่อสนับสนุนเคร่ืองมือ องค์ความรู้ และบริการ

ที่เป็นประโยชน์ในการตีพมิพ์เผยแพร่งานวิจัย

และงานสรา้งสรรค์ที่ตอบโจทย์การพฒันาเชิง

พืน้ที่ในระดับชาติและนานาชาต ิ

 

มีระดับความสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัติกรรมที่

ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์

การพัฒนาเชิงพืน้ที่และเชิงประเด็น ในระดับ 3 

130,730.0

0 

 130,730.00  ต.ค.-ธ.ค.

64  

อ.กริช เรืองไชย 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 413,330 34,400 447,730  
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคเีครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเปน็องค์กรเพือ่การพัฒนาเชิงพื้นท่ี รวมท้ังสืบสานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

ต่อยอดสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค ์

แผนงานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

โครงการ 3.5.1 โครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟมูรดกวัฒนธรรม  ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

41 กิจกรรม 1 ทำบญุปี

ใหม่ คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

ประจำปี พ.ศ.2565 

1.เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ไดร่้วมกันทำบญุส่งท้ายปีเก่า

และต้อนรับปีใหม่ อันจะก่อให้เกดิความเป็นสิริ

มงคล มีความสุข 

เชิงปริมาณ 

1) นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

2) คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของจำนวนคณาจารย์และบุคลากรทั้งหมด 

เชิงคุณภาพ 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจต่อกิจกรรมอยู่ใน

ระดับดี 

- 42,720.00 42,720.00 ธ.ค.64 อ.ศศธิร  

ตันติเอกรัตน์ 

42 กิจกรรม 2 วันทา

คณาจารย์ 

1.เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรัก ศรัทธา กตัญญู

กตเวทีต่อคณาจารย์ 

2.เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถงึความสำคัญและ

เป็นส่วนหนึง่ในการจัดกิจกรรมวันทาคณาจารย์

เป็นการส่งเสรมิให้นักศึกษาเกิดคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีและเป็นคนดีในสงัคม 

เชิงปริมาณ 

1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

เชิงคุณภาพ 

1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญู

กตเวทิตาต่อครูอาจารย์ 

2) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเขา้ใจขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทยที่ดีงามและถูกต้อง 

 

 

 

- 7,140.00 7,140.00 ก.ค.65 อ.อภิญญา  

อุตระชัย 

อ.นาตยา  

ดวงประทุม 

องค์การนักศกึษา

คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

43 กิจกรรม 3 ประกวด

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีของไทย 

1.เพื่อส่งนกัศึกษาประกวดกระทงและนางนพ

มาศและอนุรักษป์ระเพณีลอยกระทง 

2.เพื่อส่งนักศึกษาประกวดมารยาทไทยและ

กิจกรรมด้านการส่งเสรมิศิลปะและวฒันธรรม

ไทย 

เชิงปริมาณ 

1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

2) จำนวนการส่งผลงานด้านศิลปวฒันธรรมเข้า

ประกวดไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน 

เชิงคุณภาพ 

1) มีนักศกึษาที่ได้รับการคดัเลือกเข้ารอบ การประกวด

มารยาทไทยและกิจกรรมด้านการสง่เสรมิศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

- 29,160.00 29,160.00 ธ.ค.64-

ก.ค.65 

อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณ

หุตานนท์  

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ

นายกิตติวุฒิ ไชยการ 

44 กิจกรรม 4 รำลึก

คุณสมเด็จพระราช

บิดา พระบิดาแห่ง

การสาธารณสุขไทย 

1.เพื่อถวายสักการะ เทิดพระเกียรติและรำลึกถึง

พระคุณของสมเด็จพระมหิตลาธเิบศร อดุลย

เดชวิกรม พระบรมราชชนก 

2.เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพและสาธารณสุขเกิดความตระหนักต่อ

งานด้านสขุภาพและแสดงบทบาทด้านวิชาชีพ 

3.เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษา อาจารย์ บุคลากร

และประชาชนทั่วไป ไดบ้ำเพญ็ประโยชน์โดยการ

บรจิาคเลือด 

เชิงปริมาณ 

1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มากกวา่ร้อยละ 90 

2) คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม มากกว่าร้อยละ 80   

เชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละ 80 นักศึกษาที่ร่วมโครงการเห็นความสำคัญ

ของวันมหิดล และรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระ

มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

2) ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก ภาคภูมิใจ

ในบทบาททางวชิาชีพนักสาธารณสุขและกลุม่ 

                           

-    

                  

17,400.00  

                  

17,400.00  

ก.ย.65 อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณ

หุตานนท ์

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ

โครงการ 3.8.2 โครงการตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 

45 กิจกรรม 5 

การศึกษาดูงาน

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

1.เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

2.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์

พระราชา 

เชิงปริมาณ 

1) องคก์ารนักศึกษาและอาจารย์คณะสาธารณสุข

ศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน 

2) นักศึกษามคีวามรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์พระราชา 

                           

-    

                  

27,200.00  

                  

27,200.00  

ม.ค.-มี.ค.

65 

อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณ

หุตานนท ์

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ

อ.นาตยา ดวงประทุม 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

อยู่ในระดับดีขึน้ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

เชิงคุณภาพ 

1) นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรูใ้นศาสตร์

พระราชาได้ 

2) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 123,620.00 123,620.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ 

แผนงาน บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ 4.1.3 โครงการสาธารณูปโภค 

46 กิจกรรม 1 กิจกรรม 

การลดใชพ้ลังงาน/

ทรัพยากรของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

1.เพื่อลดการใชพ้ลังงาน/ทรัพยากรภายนคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

1. การใชพ้ลังงาน/ทรัพยากรของคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ลดลงร้อยละ 5 

 43,000.00 43,000.00 ต.ค.-ธ.ค.

64 

อ. เจยีระไน 

 ปฐมโรจน์สกุล 

อ.ดร.รัฐพล 

ศิลปรัศมี 

หลักสูตรอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

โครงการ 4.2.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดจิิทัล (Digital University) 

47 กิจกรรม 1 การ

พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการ

บรหิารฐานข้อมูล

คณะ 

1.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการบรหิาร

จัดการฐานข้อมูลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 

1) จำนวนฐานข้อมลูอย่างน้อย 2 ฐานข้อมูลที่ถกู

รวบรวม 

เชิงคุณภาพ 

1) มีการนำข้อมูลมาใชป้ระโยชน์อย่างน้อยร้อยละ 50 

ของจำนวนฐานข้อมูลที่รวบรวมได ้

 

12,470.00 - 12,470.00 ต.ค.-ธ.ค.

64 

อ.ดร.รัฐพล 

ศิลปรัศมี  
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

โครงการ 4.4.1 โครงการจัดการความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้โดย การบูรณาการระหว่างศาสตร์ 

48 กิจกรรม 1 โครงการ 

1 นวัตกรรม 1 คณะ 

เพื่อสรา้งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการบูร

ณาการระหว่างศาสตร์เพื่อเพิ่มความสามารถ

ของชุมชน 

เชิงปริมาณ  

จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยทีี่เกดิจากการบูรณา

การระหว่างศาสตร์ 1 นวตักรรม 

เชิงคุณภาพ 

เกิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม

ที่มีคุณภาพ 

30,000.00 - 30,000.00 ต.ค.64-

มิ.ย.65 

อ.จันทรรัตน์  จาริก

สกุลชัย 

อ.ดร.รัฐพล  

ศิลปรัศมี 

โครงการ 4.4.2 โครงการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างนวัตกรรม 

49 กิจกรรม 1 โครงการ 

1 ชุมชนนกัปฏิบัติ 1 

เครือข่ายพันธมิตร/

ชุมชนท้องถิ่น 

เพื่อสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ

และภาคเอกชนในการสรา้งนวัตกรรม 

เชิงปริมาณ  

จำนวนเครือข่ายชุมชนนกัปฏิบัติ 5 เครือข่ายในการ

สรา้งนวัตกรรม 

เชิงคุณภาพ 

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเครือข่าย และคณะ 

20,000.00 - 20,000.00 ม.ค.-มี.ค.

65 

เม.ย.-มิ.ย.

65 

รองคณบดีฝ่าย

บรกิารวิชาการและ

พันธกิจสัมพันธ ์

อ.ดร.รัฐพล  

ศิลปรัศมี 

อ.จันทรรัตน์  

จาริกสกุลชัย 

 

โครงการ 4.4.3 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์แห่งการเรียนรู้ 

50 กิจกรรมที่ 1 การ

พัฒนาระบบการ

จัดการความรู้สู่

มาตรฐานสากล 

เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุเพิ่มความรู้การพัฒนา

ระบบการจัดการความรู้สู่มาตรฐาน 

เชิงปริมาณ  

ระดับความสำเร็จขององค์กรแห่งการเรียนรู้เชิง

คุณภาพ 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้นำไปสู่การปฏิบัติ      

 

     

10,600.00 - 10,600.00 ม.ค.-มี.ค.

65 

อ.จันทรรัตน์  จาริก

สกุลชัย 



แผนปฏิบัตกิารคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565  II 67 
 

ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

โครงการ 4.4.4 โครงการพัฒนาพืน้ที่นวัตกรรมของคณะ/วทิยาลัยท่ีมีการดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม 

51 กิจกรรม 1 สรา้ง

พืน้ที่เรียนรู้การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

สุขภาพ (Health 

Product Learning 

Space) 

1.เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์มีพืน้ที่เรียนรู้ในการสรา้งและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

เชิงปริมาณ 

1) ความสำเร็จในการใชง้บประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 

2) เกิดผลิตภัณฑ์ที่มาจากบคุลากรและนักศึกษา

อย่างน้อบ 2 ผลิตภัณฑ์ 

เชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนักศกึษามีความพึง

พอใจในระดับดี 

- 50,000.00 50,000.00 ต.ค.64- 

มี.ค. 65 

อ.ดร.รัฐพล  

ศิลปรัศมี  

52 กิจกรรม 2 การ

จัดซือ้ซอฟตแ์วร์

สำหรับการจัด

ประชุม สัมมนา การ

เรียนทางออนไลน์ 

(zoom) 

1.เพื่อจัดซือ้ซอฟตแ์วร์สำหรับการจัดประชุม 

สัมมนา ทางออนไลน ์

เชิงปริมาณ 

1) ความสำเร็จในการใชง้บประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 

เชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละ 80 ของคณาจารย์และบคุลากรมีความพงึ

พอใจต่อการใชง้านในระดับดี 

- 80,000.00 80,000.00 ต.ค.-ธ.ค.

64 

อ.ดร.รัฐพล  

ศิลปรัศมี  

53 กิจกรรม 3 การซือ้

ครุภัณฑ์การศึกษา

คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

1.เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑก์ารศึกษาคณะสาธารณสุ

ศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 

1) จำนวนครุภัณฑก์ารศึกษา 10 รายการ 

2) ร้อยละการใชง้บประมาณจัดซือ้ครุภัณฑ์ รอ้ยละ 

100 

เชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายวชิาการมีความพึง

พอใจในระดับดี 

 

6,108,800

.00 

- 6,108,800.00 ต.ค.-ธ.ค.

64 

ม.ค.-มี.ค.

65 

อ.ดร.รัฐพล  

ศิลปรัศมี  
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

โครงการ 4.5.1 โครงการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน 

54 กิจกรรม 1 กิจกรรม

ส่งเสรมิคุณธรรม

จริยธรรม และความ

โปร่งใสในการ

ทำงานผ่านค่านิยม 

VALAYA 

1.เพื่อปลูกจิตสำนึกของการมคีุณธรรม

จริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน  

2.เพื่อแสดงเจตนารมณืตัง้มั่นต่อกรทำงานอย่าง

สื่อสัตย์สุจรติ 

เชิงปริมาณ 

1) จำนวนบุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม

จริยธรรม ไม่น้อย 

กว่าร้อยละ 80  

2. ผู้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

1) ไม่พบการทุจรติจากการตรวจสอบภายใน 

- 10,835.00 10,835.00 ม.ค.-มี.ค.

65 

รศ.ดร.พรรณี บัญชร

หัตถกิจ 

โครงการ 4.5.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน 

55 กิจกรรมที่ 1 การ

บรหิารสำนักงาน 

(วัสดุสำนักงาร 

ครุภัณฑ์และวัสดุ

การศึกษา เชื่อเพลงิ 

สาธารณูปโภค 

ค่าจ้างเหมาบรกิาร) 

(แผ่นดิน) 

เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุการ 

ดำเนินกิจกรรมของคณะ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

เชิงปริมาณ  

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 

156,030.0

0 

- 156,030.00 ต.ค.64-

ก.ย.65 

นางพรทิพย์   

กุศลสิริสถาพร 

56 กิจกรรมที่ 2 การ

บริหารสำนักงาน (วัสดุ

สำนักงาร ครุภัณฑ์และ

วัสดุการศึกษา เชื่อ

เพลิง สาธารณูปโภค 

ค่าจ้างเหมาบริการ)  

(รายได้) 

เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุการ 

ดำเนินกิจกรรมของคณะ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

เชิงปริมาณ  

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 

- 1,350,748.79 1,350,748.79 ต.ค.64-

ก.ย.65 

นางพรทิพย์   

กุศลสิริสถาพร 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

โครงการ 4.5.4 โครงการจัดประชเุพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

57 กิจกรรมที่ 1 

โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อจัดทำ

แผนปฏิบัติการคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 

เพื่อจัดทำแผนปฏิบัตกิารคณะ 

สาธารณสุขศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมและมี

ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ  

1.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่

กำหนด 

2.จำนวนบุคลากรเข้าร่วมรอ้ยละ 80 

- 166,160.00 166,160.00 เม.ย.-มิ.ย.

65 

รศ.ดร.พรรณี บัญชร

หัตถกิจ 

อ.ดร.ทิวากร   

พระไชยบุญ 

โครงการ 4.6.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (Excellence University) 

58 กิจกรรม 1 โครงการ

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร 

(แผ่นดิน) 

เพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร ประจำปี

การศึกษา 2564 

เชิงปริมาณ  

จำนวนผูท้ี่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

34,800.00 - 34,800.00 มิ.ย.-ก.ค.

65 

อ.ดร.ธรรมศักดิ์ สาย

แก้ว 

59 กิจกรรม 2 โครงการ

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร 

(รายได)้ 

 

เพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร ประจำปี

การศึกษา 2564 

เชิงปริมาณ  

จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

- 42,500.00 42,500.00 มิ.ย.-ก.ค.

65 

อ.ดร.ธรรมศักดิ์ สาย

แก้ว 



แผนปฏิบัตกิารคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565  II 70 
 

ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

60 กิจกรรม 3 โครงกา

การพัฒนาระบบการ

ทำงานเพื่อปิด

ช่องว่างของการ

พัฒนาตามเกณฑ์ 

EdPEx 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานจากผลการ

ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ในปีที่ผ่านมา 

เชิงปริมาณ  

1.จำนวนระบบงานที่ไดรั้บการพัฒนาปรังปรุง อย่าง

น้อย 2 ระบบงาน 

เชิงคุณภาพ 

1.ระดับความสำเร็จของโครงการ 

19,020.00 - 19,020.00 ต.ค. -ธ.ค. 

64 

รศ.ดร.พรรณี บัญชร

หัตถกิจ 

อ.ดร.ทิวากร   

พระไชยบุญ 

61 กิจกรรม 4 โครงการ

พัฒนาระบบการ

ถ่ายทอดวิธีการ

ดำเนินการตาม

เกณฑ์ EdPEx เพื่อสู่

ความเป็นเลิศ 

เพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดระบบงานที่ได้

พัฒนาสู่การปฏิบตัิทุกระดับ 

เชิงปริมาณ  

1.ระดับความพงึพอใจต่อรูปแบบการถ่ายทอด

ระบบงาน  ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.5   

2.จำนวนระบบงานที่พัฒนานำไปปฏบิัติได้ผล อย่าง

น้อย 1 ระบบงาน 

เชิงคุณภาพ 

1.ระดับความสำเร็จของโครงการ 

14,685.00 - 14,685.00 ต.ค.-ธ.ค.

64 

รศ.ดร.พรรณี บัญชร

หัตถกิจ 

อ.ดร.ทิวากร   

พระไชยบุญ 

62 กิจกรรม 5 โครงการ

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการการ

รายงานผล และการ

ประเมินการ

ดำเนินการตาม

เกณฑ์ EdPEx 

(รายได)้ 

 

 

 

1.เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองตาม

เกณฑ์ EdPEx  

2.เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 

EdPEx   

เชิงปริมาณ  

1.จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการประเมินตามเกณฑ์ 

EdPEx  ร้อยละ 80  

2.ผลการประเมิน EdPEx 200 คะแนน 

เชิงคุณภาพ 

1.ระดับความสำเร็จของโครงการ 

- 30,000.00 30,000.00 ก.ค.-ก.ย.

65 

รศ.ดร.พรรณี บัญชร

หัตถกิจ 

อ.ดร.ทิวากร   

พระไชยบุญ 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

63 กิจกรรม 6 โครงการ

ประชุมเชิงปฏบิัติการ

การรายงานผล และ

การประเมินการ

ดำเนินการตามเกณฑ์ 

EdPEx (แผ่นดิน) 

1.เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองตาม

เกณฑ์ EdPEx  

2.เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 

EdPEx   

เชิงปริมาณ  

1.จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการประเมินตามเกณฑ์ 

EdPEx  ร้อยละ 80  

2.ผลการประเมิน EdPEx 200 คะแนน 

16,190.00 - 16,190.00 ก.ค.-ก.ย.

65 

รศ.ดร.พรรณี บัญชร

หัตถกิจ 

 อ.ดร.ทิวากร  พระ

ไชยบุญ 

โครงการ 4.7.1 โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

64 กิจกรรม 1 Happy 

Heart 

1.เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่อาจารย์ และ

บุคคลากร 

เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย

ความสุขเพิ่มขึน้อย่างน้อยร้อยละ 10 ทุกเดือน (ใช้ดัชนี

วัดความสขุของคนไทย 15 ข้อ) 

2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

3. จัดกิจกรรมสร้างสขุในเดือนเกิดไดเ้ป็นประจำทุก

เดือน 

เชิงคุณภาพ 

ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ และบุคคลากรอยู่ใน

ระดับดี                                                

- 61,660.00 61,660.00 ต.ค.64-

ก.ย.65 

รองคณบดีฝ่าย

บรกิารวิชาการและ

พันธกิจสัมพันธ์  

นางพรทิพย์  

กุศลสิริสถาพร 

โครงการ 4.7.2 โครงการการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ท่ีสูงขึ้น 

65 กิจกรรม 1 โครงการ

การเตรยีมความ

พร้อมการจัดทำ

แผนพัฒนาอาจารย์

คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.เพื่อส่งเสรมิให้อาจารย์มีการพัฒนาตัวเองใน

การศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก/วางแผนการ

เรียนต่อระดับปรญิญาเอก                                              

2. เพื่อส่งเสรมิเตรียมความพร้อมใหบุ้คลากร

ฝ่ายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหนง่ทางวิชาการ 

เชิงปริมาณ 

1) จำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ อาจารย์ 25 คน บุคลากร

สนับสนุน 8 คน 

เชิงคุณภาพ 

- 14,700.00 14,700.00 พค.-มิย.

65 

ผศ.ดร.ทัศพร  

ชูศักดิ ์

อ.กรชิ เรอืงไชย 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

และการสรา้งแรงบัล

ดาลใจในการเข้าสู่

ตำแหนง่ที่สงูขึน้                  

1) ผู้เข้าร่วมโครงการและคณะมแีผนพัฒนาการศึกษา

ต่อระดับปรญิญาเอก  

2) ผู้เข้าร่วมโครงการและคณะมีแผนพัฒนาเข้าสู่

ตำแหนง่ทางวิชาการ 

66 กิจกรรม 2 โครงการ

ส่งเสรมิการเขา้

ตำแหนง่ทางวิชาการ

ของบุคลากร (สาย

สนับสนุน) 

 เพื่อส่งเสรมิเตรียมความพร้อมใหบุ้คลากรฝ่าย

สนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 

1) จำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ อาจารย์ 25 คน บุคลากร

สนับสนุน 8 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการและคณะมแีผนพัฒนาการศึกษา

ต่อระดับปรญิญาเอก  

2) ผู้เข้าร่วมโครงการและคณะมีแผนพัฒนาเข้าสู่

ตำแหนง่ทางวิชาการ 

 

 

- 16,035.00 16,035.00 พค.-มิย.

65 

ผศ.ดร.ทัศพร  

ชูศักดิ ์

อ.กรชิ เรอืงไชย 

โครงการ 4.7.4 โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์ และบุคลากรมอือาชีพ 

67 กิจกรรม 1 การพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร 

ทักษะในการทำงานและ

ทักษะการบริหาร

จัดการ 

1.เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการสื่อสารออนไลน์ 

เช่น การไลฟ์สด  

เชิงปริมาณ 

1) อุปกรณ์ที่รองรับการใชส้ื่อสารออนไลน์ไลฟ์สด 

2) จำนวนผูเ้ข้ารับการอบรม จำนวน 15 คน               

เชิงคุณภาพ  

1) มีอุปกรณ์ที่รองรับการใชส้ื่อสารออนไลน์ไลฟ์สด 

2) มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม รอ้ยละ 80            

 

                      

- 43,500.00 43,500.00 พค.-มิย.

65 

อ.ดร.ธรรมศักดิ์ สาย

แก้ว 
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

โครงการ 4.8.1 โครงการปรับภาพลักษณ์องค์กร และส่งเสริมการตลาด 

68 กิจกรรม 1 กิจกรรม

ส่งเสรมิการตลาด

และการสรา้ง

ความสัมพันธ์กับ

ผู้เรียน และกลุ่ม

ลูกค้า 

เพื่อประชาสัมพันธ์สง่เสรมิการตลาดและสร้าง

ความสัมพันธ์กับผูเ้รียนและกลุ่มลกูคา้ 

เชิงปริมาณ 

1) จำนวนผูเ้ข้าชมเพจ/ยูทูป คณะ เพิ่ม จำนวน 500 

คร้ัง 

2) ร้อยละนักศึกษาแรกเข้าเป็นไปตามแผนการรับไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคณภาพ 

1) มีหลายช่องทางในการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรต่างๆ 

230,000.0

0 

- 230,000.00 ม.ค.-ส.ค.

65 

อ.ดร.กล้าณรงค์ วงศ์

พิทักษ ์

ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตร 

โครงการ 4.9.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย ์

69 กิจกรรม 1 การบรื

การวิชาการเพื่อหา

รายไดง้านพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพ 

1. เพื่อค้นหาและพฒันาผลิตภัณฑ์เพือ่สุขภาพ

ใหม่ 

2. เพื่อหารายไดใ้ห้คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธาน ี

เชิงปริมาณ 

 1. จำนวนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใหม ่

 2. จำนวนรายไดใ้ห้คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธาน ี

เชิงคุณภาพ   

1.  คณะสาธารณสุขศาสตร์มีผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ 

30,000.00 - 30,000.00 ม.ค.-มี.ค.

65 

อ.จันทรรัตน์  

จาริกสกุลชัย 

70 กิจกรรม บรหิารงาน

คลินิกการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ 

1.เพื่อจัดหารายได ้สนับสนุนพันธกิจคณะ

สาธารณสุขศาสตร์  

2. เพื่อให้บรกิารบุคลากร นักศกึษาและ

ประชาชน 

เชิงปริมาณ 

1) บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทีม่ารับบริการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 จากเป้าหมายทีก่ำหนด   

เชิงคุณภาพ   

1) ร้อยละ 80 บุคลากร นักศกึษา และประชาชนพึง

พอใจในการบรกิารในระดับดี 

 

- 70,320.00 70,320.00 พ.ย.64 อ.ดร.นภัสรัญชน์ 

ฤกษ์เรืองฤทธิ ์
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ท่ี 
แผนงานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

แหล่งงและจำนวน

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

71 กิจกรรม นวดไทย

เพื่อสุขภาพ 150 

ชั่วโมง 

1.เพื่อให้มีความรู ้ความชำนาญในการนวดไทย

เพื่อสุขภาพ 150 ชม 

2.เพื่อเสรมิสร้างอาชีพสำหรับคนว่างงานและ

ผู้สนใจทั่วไป 

เชิงปริมาณ 

1) มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ืองการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 

150 ชม. ระดับด ี

2) กลุ่มเป้าหมายมคีวามชำนาญในการปฏิบัตินวดไทย

เพื่อสุขภาพ 150 ชม. ระดับด ี

3) กลุ่มเป้าหมายมคีวามพงึพอใจ ระดับดี 

- 144,360.00 144,360.00 พ.ค.65 อ.ดร.นภัสรัญชน์ 

ฤกษ์เรืองฤทธิ ์

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 6,682,595 2,123,818.79 8,806,413.79  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 7,137,300 4,366,600.00 11,503,900.00  

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตกิารคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565  II 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การกำกบัติดตามผลการดำเนินงาน 
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ส่วนที ่2 

การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

1. แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการของแผน 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2565 จำเป็นอย่างยิ่งท่ีมหาวทิยาลัย จะตอ้งมกีารพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การดำเนินงานและการตดิตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน โดยจะต้องมกีาร

สื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสำคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมท้ังบุคลากรภายในให้รับทราบ 

เข้าใจ มีการนำประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การดำเนินงานท่ีกำหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏบัิตงิานตามบทบาทหนา้ที่ของคณะ ผ่านกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปีและ

การจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมท้ังปรับปรุงจัดระบบในการติด ตามผลการบริหาร

งบประมาณ ให้เอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจัดให้มีการกำหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์

เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการดำเนนิการ แสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสบืเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยท่ี

มผีลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

2. รูปแบบ แนวทางในการตดิตามประเมินผล 

การติดตามประเมนิผลการดำเนนิงานของแผนปฏบัิตกิาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  คณะสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหาร ซึ่งมีคณบดี รองคณบดี เป็นผู้มีอำนาจและบทบาทอย่างเต็มท่ีในการบริหารกลยุทธ์และตดิตามประเมิน รวมถึงรับผิดชอบติดตาม

การดำเนนิงานตามกลยุทธ์ท่ีรับผิดชอบโดยท่ีงานบริหารและการวางแผน เป็นผู้รวบรวมวเิคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลในภาพรวมของคณะ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ

และรายงานต่อกองนโยบายและแผน มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประมวลผลการประเมินในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
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3. หนว่ยงานทีท่ำหน้าที่การตดิตามประเมนิผล 

หน่วยงานท่ีมหีนา้ท่ีในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและการวางแผน ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธ

กิจสัมพันธ์ ฝ่ายวชิาการและวิจัย  หลักสูตร และหน่วยงานอื่นๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์  

3.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน ทำหน้าท่ีเป็นหน่วยตดิตามประเมินผลของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1.1 จัดทำสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าสงค์ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของคณะ 

3.1.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการดำเนินงานในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผน

ตดิตามประเมินผลการดำเนนิงานของคณะ 

3.1.3 รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากฝ่ายงาน และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด และสรุปนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานดำเนินงานทุกไตรมาส เสนอต่ อคณะ

กรรมการบริหารคณะเพื่อใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานและงบประมาณของคณะ 

3.2 หน่วยงานในระดับฝ่าย หลักสูตร และหน่วยงานอื่นๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานเครอืข่ายการตดิตามประเมินผล

ของคณะ มีบทบาทความรับผิดชอบวเิคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน และเป้าหมายการดำเนนิงานในระดับหน่วยงานท่ีตอบสนองต่อ

เป้าหมายการดำเนนิงานระดับคณะ และมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนแผนปฏบัิตกิารประจำป ีทุกไตรมาสส่งให้ฝ่ายบริหารและการวางแผน  

4. ระยะเวลาการติดตามประเมนิผล 

  กำหนดให้หน่วยงานภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดส่งรายงานผลการดำเนนิงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ และแผนปฏบัิตกิารมหาวิทยาลัย ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ.2565 ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด มายังฝ่ายบริหารและการวางแผนรายไตรมาส เพื่อรวบรวมสรุปผลการดำเนนิเสนอต่อมหาวทิยาลัย ดังนี้ 

   ไตรมาสท่ี 1 รอบ 3 เดอืน ระหว่างวันท่ี  1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564    

   ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันท่ี  1 มกราคม 2565 – 31 มนีาคม 2565  

   ไตรมาสท่ี 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันท่ี  1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565  

   ไตรมาสท่ี 4 รอบ 12 เดอืน ระหว่างวันท่ี  1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565  
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ส่วนที่ 3 

คำอธิบายและเกณฑ์การประเมิน 
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ส่วนที่ 3 

คำอธิบายและเกณฑ์การประเมนิ 

 
คำอธบิายตัวชี้วดัวสิัยทัศน ์

 VRU_ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) โดย The time Higher Education Impact Ranking ไม่ต่ำกว่า 1 ใน5 ของ

มหาวทิยาลัย 

 คำอธบิาย 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยThe Times Higher Education Impact Rankings  หมายถึง เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาต ิ(SDGs) ท้ังนี้การจัดลำดับ

ความสำคัญและเจตนารมณ์ของ SDGs เพื่อเป็นแนวทางให้พร้อมรับมือกับความท้าทาย และสร้างอนาคตท่ีดีกว่าเดิมสำหรับทุกคนภายในปี พ.ศ. 2573 โดยเป้าหมายเหล่านี้มุ่งหวังท่ี

จะขจัดความยากจน กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ปกป้องสิ่งแวดล้อม จัดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ        ในขณะเดียวกันส่งเสริมธรรมาภิบาล 

ขับเคลื่อนสันติถาพ และความมั่นคงปลอดภัย เกือบท่ัวทุกประเทศ และภาคส่วนต่างๆ รวมถึงระดับอุดมศึกษาเป็นกลไกท่ีสำคัญในการมีส่วนรวมของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(SDGs) มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างองค์ความรู้ ชีน้ำแนวทางและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื หัวใจหลักของเป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืนประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลักโดยมี169 เป้าหมายย่อย 

เป้าหมายท่ี 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นท่ี  

เป้าหมายท่ี 2 : ยุตคิวามหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยนื  

เป้าหมายท่ี 3 : สรา้งหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมสีุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดภิาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 

เป้าหมายท่ี 4 : สรา้งหลักประกันว่าทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

เป้าหมายท่ี 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 

เป้าหมายท่ี 6 : สรา้งหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มนีำ้และสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยนื 

เป้าหมายท่ี 7 : สรา้งหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ท่ีย่ังยนืในราคาท่ีย่อมเยา  

เป้าหมายท่ี 8 : ส่งเสริมการเตบิโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการมงีานท่ีเหมาะสมสำหรับทุกคน 

เป้าหมายท่ี 9 : สรา้งโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 



แผนปฏิบัตกิารคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565  II 80 
 

เป้าหมายท่ี 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

เป้าหมายท่ี 11 : ทำให้เมอืงและการตัง้ถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 12 : สรา้งหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยนื 

เป้าหมายท่ี 13 : ดำเนนิมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมอืกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

เป้าหมายท่ี 14 : อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของ

ท่ีดนิและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพ  

เป้าหมายท่ี16: ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยนื ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายท่ี17: สร้างพลังแห่งการเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินเป้าประสงค์ 

 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้มมีาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มสีมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคม 

 ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนนักศกึษาคงอยู่ทุกระดับการศึกษา  

  - นักศกึษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศกึษา 

  - นักศกึษาหลักสูตระยะสั้น  

  - นักศกึษาท่ีมีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต  

 คำอธบิาย 

หลักสูตรระยะสั้น  หมายถึง หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในระยะสั้นเพื่อสร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา

มหาวทิยาลัย  

การเรียนแบบสะสมหน่วยกิต หมายถึง การเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโทท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปสามารถได้เข้าเรียนตามมาตรฐาน

การเรียนของมหาวทิยาลัย และนำผลการเรียนในรายวชิามาเทียบโอนได้ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการศึกษาการส่งเสริมพื้นท่ีนวัตกรรม (Innovation Sanbox) 

คำอธบิาย 

การจัดการศึกษาบนพื้นที่นวตักรรม (Innovation Sandbox) หมายถงึ  พื้นท่ีนวัตกรรมการศกึษาเพื่อทดลองวธีิการขยายผลนวัตกรรม 

 

 ตัวชี้วัดที่ 1.4  ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Shot Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับ

ทักษะเดิม (Upskill) ต่อรายได้จากการจัดการศกึษา  

เกณฑ์การประเมนิ  

จำนวนรายได้การจดัการเรียนรู้ตลอดชวีติ (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short 

Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) X 100 

จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาท้ังหมด  

 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5  จำนวนผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

 คำอธบิาย 

 ผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาต ิหมายถึง ผลงานท่ีเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์ การ

จัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดท่ีเป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดนำเสนอการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาตอิย่างเป็นระบบและเป็นวธีิการท่ียอมรับในวง

วชิาชพี โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ท่ีมคีวามเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบท่ี

เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

1. ระดบัชาติ หมายถึง มคีณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไมต่่ำกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ท้ังต้องมคีณะกรรมการจากภายนอก

สถาบันร่วมพิจารณาดว้ย โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

2.ระดับนานาชาต ิหมายถงึ มกีารเผยแพร่ผลงานท่ีเปิดกวา้งสำหรับทุกประเทศ (อย่างนอ้ย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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ตัวชี้วัดที่ 1.6  จำนวนผลงานเชงิประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับอา้งอิงหรือใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์ 

คำอธบิาย 

ผลงานทีไ่ด้รับการอา้งองิหรือใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์ หมายถึง การนำผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรอืขอ้เสนอแนะในเชิงพาณิชย์ท่ี

ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.7 จำนวนผลงานวจิยั ผลงานทางวิชาการของนักศกึษาที่ได้รับการเผยแพร์ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด 

 คำอธบิาย 

 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด หมายถึง การนำเสนอบทความวจิัยหรือบทความวชิาการ ได้รับการตพีมิพ์ในรายงาน

การสบืเนื่องจากการประชุม โดยมกีองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมผีู้ประเมนิบทความท่ีเชี่ยวชาญในสาขานัน้ ๆ 

1. ระดับชาติ หมายถงึ มีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 สถาบัน และรวมกันไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 25  

2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความท่ีมาจากต่างประเทศไม่นอ้ยกว่า 3 สถาบัน และรวมกันไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 25 

 ผลงานของหรือผู้สำเร็จการศึกษาท่ีได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสถาบัน ซึ่งมเีอกสารรับรองการยกย่อง และเผยแพร่ผลงานนั้น ๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ

นักศกึษาท่ีมีส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.8 จำนวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง(MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวทิยาลัย

ต่างประเทศ  

  สัญญาที่เกิดขึ้นใหม่จากกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล หมายถึง สัญญาที่เกิดจากกิจกรรมทางวชิาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลได้และการ

แลกเปลี่ยนนักศกึษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การจัดการศึกษาร่วมกันในลักษณะ Dual Degree หรือการจัดหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน เป็นต้น  
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 ตัวชี้วัดที่ 1.9 จำนวนวศิวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหดั (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวทิยาลัย 

 - วศิวกรสังคม 

 - ผู้ประกอบการใหมฝ่ึกหัด (Startup) 

คำอธบิาย 

วิศวกรสังคม หมายถงึ นักศึกษาท่ีผ่านการบ่มเพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นวศิวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดวเิคราะห์เชงิเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็น

สิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแกปั้ญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม 

กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รวบรวมขอ้มูลจากคณะ/หน่วยงานท่ีมีการจัดอบรมวศิวกรสังคม  

ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่หมายถงึ นักศกึษาท่ีผ่านการบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถจัดทำแผนธุรกิจสู่การพัฒนาธุรกิจของตนเอง 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(Alumni & 

Senior Citizen Engagement index)  

คำอธิบาย  

 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(Alumni & 

Senior Citizen Engagement index)  หมายถึง ประเมินผลจากจำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วม พัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Alumni & Senior 

Citizen Engagement index)  

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนหลักสูตรท่ีมีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวทิยาลัย หรอืผูท้รงคุณวุฒท่ีิร่วมพัฒนางาน กจิกรรม ของหลักสูตรครบตามพนัธกิจของมหาวทิยาลัย 
X 100 

จำนวนหลักสูตรท้ังหมด  
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ตัวชี้วัดที่ 1.12 อัตราการมงีานทำตรงตามสายวชิาชีพ/ประกอบอาชพีอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี  

ระดับดับปริญญาตรี  

- สาขาสังคมศาสตร์ 

- สาขาวิทยาศาสตร์  

- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ระดับบณัฑิตศึกษา  

- สาขาสังคมศาสตร์  

- สาขาวิทยาศาสตร์ 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

• ระดับปริญญาตร ีสาขาด้านสังคมศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวชิาชพี/ประกอบอาชพีอิสระ/ศึกษาต่อ  

ภายใน 1 ปี  ระดับปริญญาตรี สาขาด้านสังคมศาสตร์ X 100 

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

• ระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์  

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวชิาชพี/ประกอบอาชพีอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี     ระดับ

ปริญญาตรี สาขาด้านวทิยาศาสตร์ X 100 

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

• ระดับปริญญาตรี สาขาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวชิาชพี/ประกอบอาชพีอิสระ/ศึกษาต่อ  

ภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรีสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ X 100 

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
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• ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาด้านสังคมศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวิชาชพี/ประกอบอาชพีอิสระ/ศึกษาต่อ  

ภายใน 1 ปี ระดับบัณฑิตศกึษา สาขาด้านสังคมศาสตร์ X 100 

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

• ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานทำตรงตามสายวชิาชพี/ประกอบอาชพีอิสระ/ศกึษาต่อ  

ภายใน 1 ปี ระดับบัณฑิตศกึษา สาขาด้านวทิยาศาสตร์ 
 

X 

 

100 
จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

  ท้ังน้ีจำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจจะต้องไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.13 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตตามกรอบคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

คําอธบิาย 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ี     พึงประสงค์

ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง ปัญญา         4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผล

การเรียนรู้จากบัณฑติในมุมมองของผู้ใชบั้ณฑิต 

จำนวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใชบั้ณฑิตจะตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
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 ในกรณีท่ีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ครอบคลุม สถาบันอุดมศกึษาต้องประเมินตัวชี้วัดด้วย แม้ว่าหลักสูตรนัน้จะยังไม่ครอบคลุมการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงาน

ของหลักสูตรในรอบท่ีผ่าน มาใชป้ระกอบการประเมิน 

 - กรณบัีณฑิตท่ีมอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 

 - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเป็นนักศกึษาต่างชาตปิระมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจ ไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดนิทางกลับประเทศไปแลว้ สามารถอนุโลมให้

ใชบั้ณฑิตท่ีเป็นนักศกึษาชาวไทย เป็นฐานในการคดิ เช่น มีนักศกึษาต่างชาติ 90 คน มีนักศกึษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคดิจากนักศกึษา ไทย จํานวน 10 คนเป็นฐาน 100% 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนท่ีได้= 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.14 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะดา้นเทคโนโลยดีิจิทัลและทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 

 - ทักษะดา้นเทคโนโลยดีิจิทัล (IC3) 

 - ทักษะดา้นภาษาอังกฤษ (CEFR)  

   ระดับ B1 (ปริญญาตรี) 

   ระดับ B2 (ปริญญาโท)  

คำอธบิาย 

ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับความรู้ท่ัวไป การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเอกสาร           การ

คำนวณ การนำเสนอ และอินเทอร์เน็ต  

Digital Literacy Certification (IC3) คือ เคร่ืองมือท่ีตอบโจทย์การสร้างมาตรฐานทางด้านไอที สำหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และมี

มาตรฐานท่ีสามารถตอบสนองกับความหลากหลายของทุกกลุ่มอายุ และทุกกลุ่มอาชีพในปัจจุบัน ท่ีสามารถนำมาใช้รับรองความรู้ ความสามารถ ในก ารใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครอืข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน  

 เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัล  
X 100 

จำนวนนักศกึษาท่ีเข้ารับการสอบ 
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ทักษะด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง การประเมินผลระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน

และการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๑   

ระดับบัณฑิตศกึษา ตามเกณฑ์การประเมินตามกรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : 

CEFR) 

กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปน้ี 

Proficient User: 

C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ท่ีซับซ้อนในหัวข้อท่ีหลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความท่ีซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตาม

โครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมท้ังสารถใชค้ำเชื่อมประโยคได้อย่างถูกตอ้ง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย 

ถูกต้องตามจุดประสงค์ท่ีจะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความท่ีเป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้

อย่างเหมาะสม 

Independent User: 

B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเร่ือง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น  รวมท้ังอ่านและทำ ความเข้าใจ

บทความท่ีมีเนื้อหายากขึ้นได้ 

B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสำคัญขอข้อความท่ัว ๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อท่ีคุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถ

จัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศท่ีใชภ้าษาได้สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 

Basic User: 

A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใชส้อย สถานท่ี ภูมศิาสตร์ การทำงาน และ

สามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนขอ้มูลท่ัวไป และการใชช้วีติประจำวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัต ิสิ่งแวดล้อม และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นต้องใช ้  

A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเขา้ใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตนเอง และผู้อ่ืนได้ สามารถต้ังคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ท่ีไหน รูจ้ัก

ใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทัง้ยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้าและชัดเจน  
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ท้ังนีส้ามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาสากล (The Common European Framework of Reference for Languages 

: CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร ตามระดับการศกึษาได้ดังนี้  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
X 100 

จำนวนนักศกึษาท่ีเข้ารับการสอบ 
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เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนท้ังภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชน ท้องถิ่น       เกิดการ

พัฒนาอย่างสมดุล 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ

บริการและการท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม ต่อผลงานวจิัยท้ังหมด  

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาตติอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น 
X 100 

จำนวนผลงานวจิัยท้ังหมด 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.7 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน  

คำอธบิาย  

จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนไปใชแ้ก้ไขปัญหาชุมชน ในปีงบประมาณ 2565 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการ            จัด

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน/ฝึกหัดครู ต่อจำนวนผลงานวจิัยท่ีได้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ของอาจารย์ท้ังหมด  

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนงานวจิัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ท่ีได้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัด

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน/ฝกึหัดคร ู X 100 

จำนวนงานวจิัยท่ีได้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ท้ังหมดของอาจารย์  
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เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดความร่วมมือกับหุน้ส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชงิพื้นท่ี รวมท้ังสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนชุมชนท่ีมีศักยภาพจัดการตนเอง  

คำอธบิาย 

 ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนท่ีมหาวทิยาลัยได้มีการส่งเสริมพัฒนาชุมชนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยจะการประเมนิศักยภาพตำบล ดังนี้ 

1. องค์กรชุมชน ตำบล ม ีสมรรถนะในการจัดการสูง แผนพัฒนาชุมชน พัฒนาตำบล อย่างบูรณาการ (อปท.ท้องถิ่น กลุ่มสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ เอกชน)  

2. การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม(ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดิน งบประมาณ และรายได้อื่นๆ) ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ 

3. ความสามารถวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ปรับตัวให้เศรษฐกิจเป็นบวก สถาบันการเงินของชุมชนจัดการโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน  

4. สัมมาชีพเต็มพืน้ท่ี ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน สิ่งแวดล้อม  

5. เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรท่ีมุ่งไปสู่เศรษฐกิจพอเพยีง และอาหารปลอดภัย  

6. มสีระน้ำประจำครอบครัว มีนำ้ใช ้ปอ้งกันน้ำท่วม  

7. การจัดการวสิาหกิจ การแปรรูป อุตสาหกรรมชุมชน ท่องเท่ียวชุมชน  

8. การฝึกอบรมดา้นสังคม  

9. การจัดโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน  

10. ตำบลปลอดภัย ไม่มกีารฆ่า/ข่มขนื/การจีป้ล้น  ป้องกันอุบัตเิหตุท้ังทางบกทางนำ้ ป้องกันหน่วยกู้ภัยท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

11. การพัฒนาคุณภาพ กลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึง (เด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย คนพกิาร เด็กกำพร้า) 

12. ระบบสุขภาพตำบล คุณภาพสูงและประสิทธิภาพ ทุกคนคือญาติ 

13. ศูนย์เรียนรู้ตำบล ห้องสมุด พพิธิภัณฑ์ ศูนย์ศลิปะ ศูนย์กีฬา ศูนย์เรียนรู้พิเศษ  

14. ระบบความยุติธรรมชุมชน ความยุติธรรมแบบมสี่วนร่วม ไกล่เกลี่ย   

15. ระบบสื่อสารชุมชน สื่อดิจิทัล ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทั่วถงึ ทันเวลา  

16. ตำบลทำความดี ถูกตอ้ง ดีงาม การช่วยเหลอืผู้อื่น อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม วัฒนธรรม ปฏิบัตธิรรม 
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ตัวชี้วัดที ่3.2  ร้อยละของรายวชิาท่ีนักศกึษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใชชุ้มชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ี 

คำอธบิาย 

 รายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ ยนแปลงในพื้นที่ หมายถึง 

รายวชิาท่ีมคีำอธิบายรายวชิาท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาของ SDGs ท้ัง 17 ด้าน หรอืรายวชิาท่ีมีการลงไปปฏบัิติงานในพืน้ท่ีจรงิ 

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนรายวชิาท่ีนักศกึษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใชชุ้มชนท้องถิ่น              สถาน

ประกอบการในการออกแบบพัฒนาสรา้งการเปลี่ยนแปลงในพื้นท่ี 
 

X 

 

100 
จำนวนรายวชิาท้ังหมดท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้น  

 

 ตัวชี้วัดที ่3.3 จำนวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 คำอธบิาย 

 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ ทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเชื่อมโยงกับ

รากฐานวัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยหีรือนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการท่ีสร้างมูลค่าทางสังคมท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้ 

 

 ตัวชี้วัดที ่3.5  จำนวนแนวปฏบัิต/ินวัตกรรมท่ีนำไปใชใ้นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชงิพื้นท่ี  

 คำอธบิาย 

 แนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพฒันามหาวทิยาลัยสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัเชิงพืน้ที ่(Area-based University) หมายถงึ แนวทางการพัฒนาทอ้งถิ่น ตามพระ

บรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ โดยร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนท่ีจะช่วยสร้างชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยนื โดยต้องมุ่งพัฒนาใน 

3 เร่ืองสำคัญ (1) ผลิตกำลังคนซึ่งครอบคลุมท้ังการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และการพัฒนาครูให้สอดรับกบัศตวรรษท่ี 21  (2) สรา้งผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์  

(3) การผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื (SDGs) (Sustainable Development Goals) 
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ตัวชี้วัดที ่3.6 ร้อยละของจำนวนเงินท่ีได้รับจากการบริการวิชาการเพื่อจัดหารายได้ 

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

X 

 

100 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของหน่วยงาน 

 

 เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบนเิวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวจิัย มีประสิทธิภาพการทำงาน  มนีวัตกรรมทำให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี

คุณภาพชวีติท่ีดี 

 ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของโครงการพัฒนาพื้นท่ีนวัตกรรมของคณะ/วทิยาลัยท่ีมีการดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดต้ังพืน้ท่ีนวัตกรรม (Innovation Space )  

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนโครงการพัฒนาพืน้ท่ีนวัตกรรมของคณะ/วทิยาลัยท่ีมีการดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดตั้งพืน้ท่ีนวัตกรรม (Innovation Space ) 
X 100 

จำนวนโครงการพัฒนานวัตกรรมของคณะ/วทิยาลัยท่ีมีการดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 

 

ตัวชี้วัดที ่4.4 ระดับความสำเร็จของการจัดตัง้กองทุนเร่ิมตน้ผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 

เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการวิเคราะห์ความพร้อม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดตั้งกองทุนเร่ิมต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

2. มกีารจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ กองทุนเร่ิมตน้ผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

3. มกีารดำเนนิการตามแผนการจัดตัง้กองทุนเร่ิมต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 50 

4. มกีารดำเนนิการตามแผนการจัดตัง้กองทุนเร่ิมต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 80  

5. มกีารจัดสรรเงินทุนเพื่อร่วมทุนในผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา อย่างน้อย 1 ราย  
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ตัวชี้วัดที่ 4.8 ร้อยละของคณะ/วทิยาลัย ที่มผีลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนนิการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน  

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนคณะ/วทิยาลัย ที่มผีลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการดำเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน 
X 100 

จำนวนคณะ/วทิยาลัยท้ังหมด 

 

คำอธบิายและเกณฑ์การประเมินโครงการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลิตบัณฑติให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชพี มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อ

สังคมเกณฑ์การประเมิน 

 โครงการที่ 1.1.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรการเรียนควบ 2 ปริญญา 

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผนการดำเนนิงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 

ระดับ 2 มกีารดำเนนิงานตามแผนท่ีกำหนดไว ้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของแผนท่ีกำหนดไว ้

ระดับ 3 มผีลงานเชงิประจักษ์จากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

ระดับ 4 มกีารประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และมีการเทียบเคียง (Benchmark) กับมหาวทิยาลัยอื่น 

ระดับ 5 มกีารถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะเกี่ยวกับการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 

 

โครงการที่ 1.1.2  โครงการสนบัสนุนการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิตและออกแบบหลักสูตรท่ีสามารถสรา้งแผนการจัดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต (สัมฤทธิบัตร) 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนการจัดการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ เอกสาร/สื่อการเรียนรู้ของหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในโครงการสัมฤทธิบัตรระดับปริญญาตรี /

บัณฑิตศกึษา 
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ระดับ 2 มหีน่วยการเรียนรู้ท่ีได้รับอนุมัต ิและมีคู่มอืหน่วยการเรียนรู้ หรือมเีอกสารหรือสื่อการเรียนรู้ของทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในโครงการ ในเว็บไซต์ของหลักสูตร

หรือคณะ  

ระดับ 3 มหีลักสูตรท่ีมีผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรท่ีเปิดสอนในโครงการท้ังหมด 

ระดับ 4 มหีลักสูตรท่ีมีผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมาย มากกว่ารอ้ยละ 50 ของหลักสูตรท่ีเปิดสอนในโครงการท้ังหมด 

ระดับ 5 มนีักศกึษาได้รับการเทียบโอนจากการเรียนในโครงการฯ และสำเร็จการศึกษา 

 

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีนักศกึษาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนหลักสูตรท่ีนักศกึษาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
X 100 

จำนวนหลักสูตรท้ังหมด 

 

โครงการที่ 1.1.3  โครงการส่งเสริมการจัดการศกึษาบนพืน้ท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.3.1 ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาบนพื้นท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผนการดำเนนิงาน และคู่มือการจัดการศกึษาบนพืน้ท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

ระดับ 2 มหีลักสูตรท่ีจัดการจัดการศึกษาบนพื้นท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) และเกิดผลงานเชิงประจักษ์ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของจำนวนหลักสูตรเป้าหมาย 

ระดับ 3 มหีลักสูตรท่ีมกีารจัดการจัดการศกึษาบนพื้นท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และมกีารดำเนนิกิจกรรมร่วมกัน ไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 50 ของจำนวนหลักสูตรท่ีดำเนนิการท้ังหมด 

ระดับ 4 มหีลักสูตรท่ีจัดการจัดการศึกษาบนพื้นท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) และสามารถต่อยอดสู่ผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ ได้ไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของจำนวนหลักสูตรเป้าหมาย 

ระดับ 5 มกีารประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศ และเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการจัดการศึกษาบนพื้นท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) 
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โครงการที่ 1.2.1.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงาและตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ Upskill/Reskill/Life Long Leaning ท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน

ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มคีำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนนิงาน มีแผนการดำเนนิงานของคณะกรรมการ  

ระดับ 2 มกีารสำรวจความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิ่น และหน่วยงานภายนอก และมหีลกัสูตรระยะสั้นท่ีได้รับการอนุมัตจิากสภามหาวทิยาลัย มากกว่ารอ้ยละ 80 

ของหลักสูตรท่ีเสนอ 

ระดับ 3 มหีลักสูตรระยะสั้นท่ีมีผู้เข้าอบรมเป็นไปตามแผน มากกว่ารอ้ยละ 80 ของหลักสูตรระยะสัน้ท่ีเปิดอบรม 

ระดับ 4 มหีลักสูตรระยะสั้นท่ีดำเนนิการต่อเนื่อง และมีผู้เข้าอบรมเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรระยะสั้นท่ีเปิดอบรม 

ระดับ 5 มกีารประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศด้านการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

 

โครงการที่ 1.3.1  โครงการพฒันาจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  

 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.1 ระดับความสำเร็จการพัฒนาการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพดว้ยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผนการดำเนนิงาน และคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพ  ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  

ระดับ 2 มกีารดำเนนิกิจกรรมพฒันาศักยภาพนักศกึษาตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

ของกิจกรรมท้ังหมด 

ระดับ 3 มผีลงานเชงิประจักษ์/ผลงานวชิาการของนักศึกษาที่ไดรั้บการนำเสนอ ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ จากการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการ

เรียนรู้เชงิผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD ทุกหลักสูตร 

ระดับ 4 มผีลงานเชงิประจักษ์/ผลงานวชิาการของนักศึกษาที่ไดรั้บรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ การอา้งอิง/การใช้ประโยชน์ จากการเรียนการสอนตามปรัชญาการ

จัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD  

ระดับ 5 มกีารประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 

ABCD 
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โครงการที่ 1.3.2  โครงการจดัหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  

 ตัวชี้วัดที่ 1.3.2.1 ร้อยละของการใชจ้่ายงบประมาณเพ่ือจัดซือ้จัดจ้างทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจรงิเพื่อจัดซือ้จัดจ้างทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทัง้หมด 

 

โครงการที่ 1.3.3  โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอน VRU Online และ MOOC 

 ตัวชี้วัดที่ 1.3.3.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างหลักสูตรออนไลน์  

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผนการดำเนนิงานสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (VRU Online / Thai MOOC) 

ระดับ 2 มกีารดำเนนิกิจกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของจำนวนกิจกรรมตามแผน 

ระดับ 3 มกีารเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และมีผูเ้ข้าเรียนท้ังภายในและภายนอกเป็นไปตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของหลักสูตร

ออนไลน์ท่ีเปิดสอนท้ังหมด 

ระดับ 4 มหีลักสูตรท่ีสามารถสร้างรายได้จากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด  

ระดับ 5 มกีารประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

 

โครงการที่ 1.3.4  โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านวชิาการ  

 ตัวชี้วัดที่ 1.3.4.1 ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณด้านวชิาการ 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนการเบิกใช้เงินงบประมาณด้านวชิาการ 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทัง้หมด 
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โครงการที่ 1.4.1  โครงการพฒันาเครือข่ายพันธมติรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา 

 ตัวชี้วัดที่ 1.4.1.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือ (MOU) กับเครอืข่ายพันธมติรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือ (MOU) กับเครอืข่ายพันธมติรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวทิยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา 
X 100 

จำนวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1.2  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายพันธมติร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา จัดการศึกษาเฉพาะกลุ่ม 

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มกีารจัดตั้งคณะกรรมการดำเนนิงาน และมกีารพัฒนาความร่วมมอื MOU ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย

ในประเทศ 

ระดับ 2 มแีผนการดำเนนิงานของคณะกรรมการ จากการวิเคราะห์จุดเด่นหลักสูตรและเชื่อมโยงเข้ากับความต้องการของหนว่ยงาน 

ระดับ 3 มกีารดำเนนิกิจกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอืในยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากบัหน่วยงานภายนอก มากกวา่รอ้ยละ 80 ของกิจกรรมตามแผน 

ระดับ 4 มเีครอืข่ายท่ีดำเนนิกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของเครอืข่ายเดิม 

ระดับ 5 มกีารประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศ 

 

โครงการที่ 1.4.2  โครงการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาษาสู่มาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา     สู่

มาตรฐานระดับสากล 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มกีารประสานความร่วมมอืและทำ MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และวางแผนร่วมกันเพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 

ระดับ 2 มกีิจกรรมส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา และการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับการดำเนนิกิจกรรมร่วมกับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ 



แผนปฏิบัตกิารคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565  II 98 
 

ระดับ 3 มกีารดำเนินกิจกรรมกบัมหาวทิยาลัยต่างประเทศ (แลกเปลี่ยนอาจารย์/ นักศึกษา, จัดการศึกษาแบบ dual degree ,จดัหลักสูตร on demand ของลูกค้า) 

มากกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมท่ีระบุไว้ตามแผน 

ระดับ 4 มเีครอืข่ายท่ีดำเนนิกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของเครอืข่ายเดิม 

ระดับ 5 มกีารประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากลกับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ 

 

โครงการที่ 1.5.1  โครงการพฒันาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยดีิจิทัลและภาษาอังกฤษ 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5.1.1 ร้อยละของนกัศกึษาทีไ่ด้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลและภาษาอังกฤษ 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนนักศกึษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จำนวนนักศกึษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีิจิทัลและภาษาอังกฤษตามแผน 

 

  

ตัวชี้วัดที่ 1.5.1.2  ร้อยละของนักศกึษาท่ีเข้าร่วมทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลและภาษาอังกฤษ 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วมทดสอบทักษะดา้นเทคโนโลยดีิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
X 100 

จำนวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วมทดสอบด้านเทคโนโลยดีิจิทัลและภาษาอังกฤษตามแผน 
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โครงการที่ 1.5.2  โครงการพฒันาทักษะนักศกึษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางวิชาการและวิชาชพี 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางวิชาการ และวิชาชพี 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผนการพัฒนาทักษะนักศกึษาใน 3 ด้าน ไดแ้ก่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวชิาชีพ 

ระดับ 2 มผีลการดำเนนิงานโครงการตามแผน ท่ีดำเนนิการไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในโครงการท้ังหมด ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของโครงการท้ังหมด 

ระดับ 3 มนีักศกึษาท่ีผ่านการพฒันาจากโครงการตามแผนฯ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/ประกวด/นำเสนอ ในระดับชาติ/นานาชาติ  

ระดับ 4 มกีารเผยแพร่ความสำเร็จของการพัฒนานักศึกษาจากโครงการตามแผนฯ สู่สาธารณะผ่านสื่อออนไลน ์และมีผู้เขา้ชมมากกว่า 500 ครัง้ภายในปีงบประมาณ 

ระดับ 5 มกีารประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางวิชาการ และทกัษะทางวชิาชีพ 

 

โครงการที่ 1.5.3  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการเปิดสอนรายวชิาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนหลักสูตรท่ีมีการเปิดสอนรายวชิาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
X 100 

จำนวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 

 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มกีารจัดตัง้ Business unit และมีแผนการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสรา้งรายได้ให้กับนักศกึษา 

ระดับ 2 มกีารดำเนนิกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสรา้งรายไดใ้ห้กับนกัศกึษา ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 ของกิจกรรมท่ีระบุไว้ตามแผน 

ระดับ 3 มแีผนธุรกิจที่ถูกนำไปดำเนนิการจริง และสรา้งประโยชน์/รายได้ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของแผนท่ีได้รับการพัฒนา 

ระดับ 4 มผีู้ประกอบการท่ีดำเนนิการธุรกิจตามแผนธุรกิจได้จริง หรอืได้รับรางวัลจากการเป็นผู้ประกอบการ 

ระดับ 5 มกีารประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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โครงการที่ 1.5.4  โครงการเสริมทักษะการเป็นวศิวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5.4.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างวศิวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผน และคู่มือการพฒันาทักษะวศิวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ 

ระดับ 2 มผีลการดำเนนิกิจกรรมเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ระดับ 3 มนีวัตกรรมท่ีเกิดจากวศิวกรสังคมท่ีสามารถนำไปแกไ้ขปัญหาของชุมชนได้จรงิ และเกดิ impact ต่อชุมชน (เทคโนโลยท่ีีได้ผลดี รูปแบบและงานท่ีตอบสนอง

ชุมชน นวัตกรชุมชน) ไม่นอ้ยกว่าน้อยละ 80 ของโครงการท่ีดำเนนิการ 

ระดับ 4 มกีารเผยแพร่ผลงานท่ีเกิดจากวศิวกรสังคม ในระดับชาติ/นานาชาติ  

ระดับ 5 มกีารประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะการเป็นวศิวกรสังคม 

 

โครงการที่ 1.6.1  โครงการพฒันาความร่วมมอืระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครอืข่ายผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อต่อยอดองค์ความรูแ้ละสบืสานสู่นักศกึษา คณาจารย์และประชาชน  

 ตัวชี้วัดที่ 1.6.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครอืข่ายผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อการต่อยอดองค์ความรูแ้ละสบืสานภูมิปัญญาสู่

นักศกึษา คณาจารย์ และประชาชนในท้องถิ่น 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มกีารสำรวจข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลเครอืข่ายศิษยเ์ก่า เครอืข่ายผู้อาวุโส ข้อมูลองค์ความรูแ้ละภูมปัิญญาของเครอืข่าย 

ระดับ 2 มแีผนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครอืข่ายผู้อาวโุสร่วมสบืสาน พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ส่งผ่านภูมิปัญญาสู่นักศกึษา คณาจารย์ 

และประชาชนในท้องถิ่น 

ระดับ 3 มกีารดำเนนิกิจกรรมตามแผนร่วมกันกับเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครอืข่ายผู้อาวโุสร่วมสบืสาน พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งผ่าน

ภูมิปัญญา ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

ระดับ 4 มกีารเผยแพร่องค์ความรู้จากการส่งผ่านภูมิปัญญาร่วมกับเครอืข่ายความร่วมมือสู่สาธารณะ 

ระดับ 5 มกีารประเมินผล และถอดบทเรียนแนวปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า เครอืข่ายผู้ทรงคุณวุฒ ิโดยการต่อ

ยอดองค์ความรูแ้ละสบืสานภูมิปัญญาสู่นักศกึษา คณาจารย์ และประชาชนในท้องถิ่น 
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โครงการที่ 1.7.1  โครงการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะของครูมอือาชพี  

 ตัวชี้วัดที่ 1.7.1. ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีสอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชพีครู 

 เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนบัณฑิตครูท่ีสอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชพีครู 
X 100 

จำนวนบัณฑิตครูท้ังหมด 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

โครงการที่ 2.1.1  โครงการการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ท่ีและเชิงประเด็นดา้นการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตร

และอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวจิัยท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็นดา้นการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่อง

เทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มต่อปี 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกสนับสนุนการจัดหาเงนิทุนสนับสนุนการวจิัยท่ีตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพืน้ท่ีและเชิงประเด็นดา้นการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่อง

เทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับ 2 มแีผนบริหารทุนวจิัยและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานท่ีได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพืน้ท่ีและเชิงประเด็นดา้นการจัดการเรียนรู้ 

ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับ 3 มกีารดำเนนิงานจดัหางบประมาณสนับสนุนการวจิัยและนวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมกีารรายงานผลการดำเนนิการตามแผน เสนอต่อ

คณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 

ระดับ 4 มกีารสร้างเครอืข่ายแหล่งทุนวจิัยและเครอืข่ายนักนักวจิัย 

ระดับ 5 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวจิัยท่ีตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพืน้ท่ีและเชิงประเด็นดา้นการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและ

อาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มต่อปีเป็นไปตามแผน 
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โครงการที่ 2.1.2  โครงการการพัฒนาโจทย์วจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ี 

 ตัวชี้วัดที่ 2.1.2.1 ระดับความสำเร็จของผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ดา้นการบริการและการท่องเท่ียว 

การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ดา้นการบริการและการ

ท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับ 2 มแีผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการ

ท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับ 3 มกีารบ่มเพาะนักวิจัยในการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน (Research Program) 

ระดับ 4 มกีารสร้างเครอืข่ายเพื่อส่งเสริมการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน (Research Program) 

ระดับ 5 มกีารนำผลการดำเนนิงานตามระดับ 4 มาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงผลการดำเนนิการ 

โครงการที่ 2.1.3  โครงการการส่งเสริมการตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรคใ์นระดับชาติและนานาชาต ิ

 ตัวชี้วัดที่ 2.1.3.1 ระดับความสำเร็จของผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพฒันาเชิงพืน้ท่ีและเชิงประเด็น  

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวตักรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการ

ท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับ 2 มแีผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนการตพีมิพ์ผลงานวจิัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ท่ีและเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและ

การท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิง่แวดลอ้มในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับ 3 มกีารสนับสนุนเครื่องมือ องค์ความรู ้และบริการท่ีเป็นประโยชน์ในการตพีมิพ์เผยแพร่งานวจิัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีในระดับชาติ

และนานาชาติ 

ระดับ 4 มกีารส่งเสริมและจัดทำวารสารวจิัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจำนวน 3 ฉบับ 
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ระดับ 5 จำนวนผลงานผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาตติอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ท่ีและเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้าน

การบริการและ 

 

โครงการที่ 2.1.5  โครงการพฒันางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์  

 ตัวชี้วัดที่ 2.1.5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานวจิัยท่ีถูกนำใชป้ระโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกสนับสนุนการนำผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์ 

ระดับ 2 มแีผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานวจิัยท่ีถูกไปใชป้ระโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์ 

ระดับ 3 มกีารพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยให้มีสมรรถนะในการสร้างงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชน และใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์ 

ระดับ 4 มกีารจัดสัมมนา ฝึกปฏบัิตกิารร่วมกับหน่วยงานผู้ใหทุ้น ภาครัฐและเอกชนในการสร้างผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน และใชป้ระโยชน์

เชงิพาณิชย ์

ระดับ 5 จำนวนผลงานวจิัยท่ีถกูนำใชป้ระโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์เป็นไปตามแผน 

 

โครงการที่ 2.1.6  โครงการพฒันาผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีส่งเสริมการจดทะเบียน  

 ตัวชี้วัดที่ 2.1.6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 2 มแีผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 3 มกีารพัฒนาศักยภาพนักวจิัยให้สามารถผลิตผลงานวจิัยเชงิประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมกีารจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ 

ระดับ 4 มกีารสร้างเครอืข่ายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพื้นท่ีได้รับการจดทะเบียน 

ระดับ 5 มกีารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนำผลงานวจิัยและนวัตกรรมสู่จดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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โครงการที่ 2.2.1  โครงการพฒันาวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน  

 ตัวชี้วัดที่ 2.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรอืถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 

ระดับ 2 มแีผนและกำหนดเป้าหมายของการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรอืถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 

ระดับ 3 มกีารพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ ่(Big Data) เพื่อรองรับการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพืน้ท่ีแบบบูรณาการ 

ระดับ 4 พัฒนางานวิจัยสู่การถา่ยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชนมกีารรายงานผลการดำเนนิการตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน 

และคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 

ระดับ 5 จำนวนผลงานวจิัยท่ีได้รับการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะเป็นไปตามแผน 

 

 

โครงการที่ 2.3.1  โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนและทอ้งถิ่น   

 ตัวชี้วัดที่ 2.3.1.1 ระดับความสำเร็จของเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการวิจัยเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกในการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแกไ้ขปัญหาความ เหลื่อมล้ำ เสริมสร้างพลังทางสังคม เพิ่มขดีความสามารถ

ของชุมชนและท้องถิ่นในการพฒันาตนเองและจัดการตนเอง 

ระดับ 2 มกีารพัฒนาศักยภาพนักวจิัยเพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมท่ีได้จากผลงานวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

 ระดับ 3 มกีารสร้างความร่วมมอืกับเครอืข่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวจิัยและสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชน 

ระดับ 4 มกีารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครอืข่ายเกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรมจากงานวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 5 จำนวนสัญญาหรอืโครงการวจิัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแกไ้ขปัญหาความ เหลื่อมล้ำ เสริมสร้างพลังทางสังคม เพ่ิม

ขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเองเป็นไปตามแผน 
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โครงการที่ 2.3.2  โครงการสร้างนวัตกรรมจากงานวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  

 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมท่ีได้จากผลงานวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มรีะบบกลไกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมท่ีได้จากผลงานวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 2 มแีผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานนวัตกรรมท่ีได้จากผลงานวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 3 มกีารบ่มเพาะอาจารยใ์ห้สามารถพัฒนานวัตกรรมท่ีได้จากผลงานวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 4 มกีารสร้างความร่วมมือกับเครอืข่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวจิัยและสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชน 

ระดับ 5 จำนวนนวัตกรรมท่ีได้จากผลงานวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาชมุชนท้องถิ่นเป็นไปตามแผน 

 

โครงการที่ 2.4.1  โครงการส่งเสริมวจิัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1.1 ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ท่ีร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมจนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนอาจารย์ครุศาสตร์ท่ีร่วมมือกับเครอืข่ายในการสร้างผลงานวจิัยและนวัตกรรมจนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน X 100 

จำนวนอาจารย์ครุศาสตร์ท้ังหมด  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สบืสานโครงการอันเนื่องมาจากประราชดำร ิทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 โครงการที่ 3.1.1  โครงการพัฒนางานวิชาการสู่งานวจิัยและนวัตกรรมเชงิพื้นท่ีและเชิงประเด็น 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างผลงานของอาจารย์รับใชส้ังคม 

เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับท่ี 1 มรีายงานผลสภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นของพืน้ท่ีเป้าหมาย 
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ระดับท่ี 2 เกิดการมีส่วนร่วมและยอมรับของสังคม/พื้นท่ีเป้าหมาย 

ระดับท่ี 3 สร้างกระบวนการท่ีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น โดยใชอ้งค์ความรู้หรือความเชี่ยวชาญท่ีใชใ้นการทำงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังคาดการณ์สิ่งท่ี

จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนัน้ และประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 

ระดับท่ี 4 มีการจัดทำเอกสารผลงานเพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานท่ีทำให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น และเกิดคว ามก้าวหน้าทาง

วชิาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรอืหลายสาขาวิชาอย่างไร และสร้างแนวทางการตดิตามและรักษาพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 

ระดับท่ี 5 มกีารเผยแพร่โดยจัดเวทีนำเสนอผลงานในพื้นท่ีหรือการเปิดเยี่ยมชมพื้นท่ีและต้องมกีารเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกวา้งขวาง เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

 

โครงการที่ 3.2.1  โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นแบบบูรณาการตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการ

ตนเอง 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นแบบบูรณาการตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีระบบกลไกพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขายุทธศาสตร์ BCG ได้แก่ 1) สาขาเกษตรและอาหาร 2) สาขาสุขภาพและการแพทย์ 3) สาขาเคมชีวีภาพ 

4) สาขาการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ระดับท่ี 2 มีแผนพัฒนากำลังคนและพัฒนาเชงิพื้นท่ีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

ระดับท่ี 3 มกีารพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาพื้นท่ีตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 

ระดับท่ี 4 มีการจ้างงาน เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ระดับท่ี 5 มีโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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โครงการที่ 3.4.1 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เชงิปฏบัิตกิารทางสังคม (Social Leb) 

ตัวชี้วัดที่ 3.4.1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างพื้นท่ีต้นแบบปฏบัิตกิารทางสังคม (Social Lab) 

  คำอธบิาย 

  กระบวนการสร้างพื้นต้นแบบ ประกอบด้วย  

1. หลักสูตร/คณะทำงานรวบรวมแนวคิด กำหนดประเด็นการปฏรูิป เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ตอ้งการ 

2. รวบรวม ค้นหา คัดเลอืก (Mapping)  ผู้เข้าร่วมกระบวนการ  โดยมีเงื่อนไขปัจจัยความสำเร็จ ดังนี้ 

   2.1 เป็นผู้นำชุมชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งอาจรวมถึงผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติ

ผู้เข้าร่วมกระบวนการท่ีสำคัญ 3 ประการคือ Insightful (รู้จริงในประเด็นปฏิรูป), Influential (มีบทบาทสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ หรือโน้มน้าวผู้อื่นในมาร่วมขับเคลื่อนได้) & 

Interest (Commitment to Drive Change) (มีความปรารถนาท่ีจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง) 

   2.2 สามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ตลอดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพื่อผู้นำชุมชน ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทาย เกิดความตระหนักรู้

ถึงความสลับซับซ้อนของประเด็น สถานการณ์ ความท้าทายของระบบ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีผู้เข้าร่วมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ต้องการมสี่วนร่วม มีความปรารถนา ที่จะสร้างให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงเชงิระบบ เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีต้นตอ รากของปัญหา มใิช่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับปรากฏการณ์ (Events) 

3. Pre-Social Lab (Convening & Engaging) กระบวนการเชญิ เตรียมความพร้อมและสร้างการมสี่วนร่วมให้กับกลุ่มผู้เขา้ร่วมเป้าหมาย ที่จะเชญิเข้าร่วมกระบวนการ   โดย

การแนะนำโครงการ เป้าหมาย สรา้งความคุ้นเคยกับผู้เข้าร่วม รวมถึงการเก็บขอ้มูล ความเห็นเบือ้งต้นในประเด็นปฏรูิป โดยการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว สัมภาษณท์างโทรศัพท์ หรอืให้ผู้ท่ี

ถูกเชิญเข้าร่วมกระบวนการตอบแบบสอบถามท่ีออกแบบไว้ หลังจากนั้นทีมคณะทำงานจะรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาจัดทำเป็นรายงาน Pre-Social Lab เพื่อใช้เป็นข้อมูล

นำเข้า (Input) ในกระบวนการหอ้งปฏบัิตกิารทางสังคมต่อไป โดยรายงานดังกล่าว มิใช่การวเิคราะห์เพื่อสรุปบทสัมภาษณ์ หากแต่จะเป็นการรวบรวมความเห็น ข้อมูลโดยตรงจากการ

สัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมกระบวนการ 

4. กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) คือการสร้างพื้นท่ี พื้นท่ีกลาง พื้นท่ีปลอดภัยเพื่อการทดลองปฏิบัติการร่วมกันของผู้นำ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือใน

หลายกรณีอาจรวมผู้ท่ีมีความเห็นต่าง คู่ขัดแย้ง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้ และเข้าใจความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็น

ระบบ รวมถึงร่วมกันตระหนัก รับรู้ถึงความท้าทายต่าง ๆ ท่ีมีอยู่รอบตัว และร่วมกันกำหนดวสิัยทัศน์ ออกแบบ โดยพื้นท่ีท่ีสร้างขึน้มา เป็นพืน้ท่ีท่ีเปิดให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสเปิดใจ เปิด

ความคิด ร่วมเรียนรู้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ได้ร่วมออกแบบ สร้างตน้แบบความ ร่วมมือ ทดลองทำงานร่วมกันในแนวราบ เพื่อก่อให้เกิดแนวคิดและอาจรวมถึงนวัตกรรม เพื่อสร้าง
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หรือรองรับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย รวมถึงวิธีการทำงานร่วมกันร่วมกันแบบท่ีไม่เคยทำมาก่อน โดยมีเป้าหมายร่วมท่ียิ่งใหญ่ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด และสร้างต้นแบบ 

(Prototype) เพื่อทดลองเร่ิม ในวธีิทำงานร่วมกันแบบใหม่ สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ (Collaborative Culture) 

5. Post-Social Lab คือกระบวนการตดิตาม สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้มโีอกาสทดลอง นำแนวคิด ตน้แบบ (Prototype) ท่ีได้ร่วมกันคดิ ออกแบบ วางแผนไว ้ไปสู่

การทดลองปฏิบัติจริง (Prototype Testing) โดยการติดตาม สนับสนุน รวมถึงการสนับสนุนประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านวิชาการ  

การเก็บข้อมูล การวจิัย และอาจรวมถึงการสนับสนุนด้านทรัพยากรอื่น ๆ  เช่น งบประมาณ คน สถานท่ี ทัง้นี้เพื่อให้เกิดการลงมอืสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อท่ี

ผู้เข้าร่วมกระบวนการจะได้นำประสบการณ์ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต้นแบบ (Prototype) ในกระบวนการ Social Lab เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (Systems 

Change) ต่อไป  

6. การจัดให้มีองค์กรสนับสนุนกลาง ท่ีทำงานเป็นแกนกลางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง การติดตามและสนับส นุน รวมถึงงานประสานงาน งานวิจัย 

วชิาการ การถอดบทเรียน และอาจรวมถึงการสนับสนุนปัจจัยดา้นอื่น ๆ ท่ีจำเป็นในการทดลอง 

7. การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ คือการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันของผู้นำระหว่างทางที่ลงมอืทำการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน สร้างผู้นำร่วม (Collective Leadership) เพื่อ

สร้างการเปลี่ยนแปลงท่ียิ่งใหญ่ (Collective Impact) โดยมีเป้าหมายคือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระยะยาว ผ่านการเรียนรู้กระบวนการการทดลองทำงานร่วมกัน สร้าง

วัฒนธรรมความร่วมมือ (Culture of Collaboration) มใิช่ผลสำเร็จของตน้แบบโครงการท่ีทดลองทำแต่เพยีงอย่างเดียว 

 เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับท่ี 1 มแีผนพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู้เชงิปฏบัิตกิารทางสังคม (Social Lab) โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ร้อยละ 30 ของหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ระดับท่ี 2 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นท่ี พื้นท่ีกลาง พื้นท่ีปลอดภัยเพื่อการทดลองปฏบัิตกิารร่วมกันของผู้นำ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรอืในหลายกรณีอาจรวม

ผู้ท่ีมีความเห็นต่าง คู่ขัดแยง้ ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้ และเข้าใจความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  

ระดับท่ี 3 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดยพื้นท่ีท่ีสร้างขึ้นมา เป็นพื้นท่ีท่ีเปิดให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสเปิดใจ เปิดความคิด ร่วมเรียนรู้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ได้ร่วม

ออกแบบ สรา้งต้นแบบความ ร่วมมอื ทดลองทำงานร่วมกัน 

ระดับท่ี 4 จำนวนผลงาน/นวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้เชงิปฏบัิตกิารทางสังคม (Social Lab) โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันในพื้นท่ี 

ระดับท่ี 5 มตีน้แบบ (Prototype) เพื่อทดลองวธีิทำงานร่วมกันแบบใหม่ สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ (Collaborative Culture) 
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 โครงการที่ 3.5.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และฟืน้ฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดที่ 3.5.1.1 ระดับความสำเร็จทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มผีลการสำรวจ ค้นหา ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟืน้ฟูมรดกวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพื้นท่ีของมหาวทิยาลัย 

ระดับท่ี 2 มกีารจัดทำแผนพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม  

ระดับท่ี 3 สร้างและพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือการสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม  

ระดับท่ี 4 มีผลงาน/นวัตกรรมจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแผนท่ีกำหนด 

ระดับท่ี 5 เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้ นฟูมรดก

วัฒนธรรม และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ 

 

 โครงการที่ 3.6.1 โครงการผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นตลาด(University as Market place) เพื่อรองรับสินค้าชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 3.6.1.1 ระดับความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยให้เป็นตลาด (University as Market place) เพื่อรองรองสินค้าชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีแผนการพัฒนาความร่วมมอืในการสร้างผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการท่ีเกิดจากการบริการวิชาการ 

ระดับท่ี 2 มแีผนการตลาดรองรับผลผลิตท่ีเกิดจากการบริการวิชาการเพื่อรองรองสินค้าชุมชน 

ระดับท่ี 3 มรีะบบกลไกการบริหารจัดการผลผลิตหรือการพัฒนาสินค้า/บริการท่ีเกิดจากการบริการวิชาการท้ังในรูปแบบ Online และ Offline 

ระดับท่ี 4 รายได้จากการดำเนนิงานของมหาวทิยาลัยให้เป็นตลาด (University as Market place) เพื่อรองรองสินค้าชุมชน ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมาย 

ระดับท่ี 5 มหีน่วยงานผลักดันให้เกิดการกระตุน้และเกิดการยอมรับได้รับมาตรฐานให้มหาวทิยาลัยเป็นตลาดของชุมชน และสามารถต่อยอดขยายผลทางเศรษฐกิจแบบยั่งยนื 
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 โครงการที่ 3.7.1 โครงการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและยกระดับโรงเรียนเพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิตตน้แบบประจำพืน้ท่ี  

ตัวชี้วัดที่ 3.7.1.2 ระดับความสำเร็จของพื้นท่ีต้นแบบโรงเรียนเครอืข่ายในการปฏรูิปการเรียนรู้ประจำพืน้ท่ีในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มีแผนงานและมีกิจกรรมร่วมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครอืข่ายในการปฏรูิปการเรียนรู้ประจำพืน้ท่ีในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

ระดับท่ี 2 มผีลงาน/นวัตกรรมความสำเร็จของโรงเรียนเครอืข่ายท่ีเกิดจากการร่วมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา 

ระดับท่ี 3 มีการขยายเครอืข่ายความร่วมโรงเรียนเครอืข่ายต้นแบบในการปฏรูิปการเรียนรู้ประจำพืน้ท่ีในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

ระดับท่ี 4 มกีารเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมในเวทีสาธารณะและได้รับการยอมรับ/ได้รับรางวัลในระดับชาติ 

ระดับท่ี 5 มีโมเดลพื้นท่ีต้นแบบโรงเรียนเครอืข่ายในการปฏรูิปการเรียนรู้ประจำพืน้ท่ี 

 

 โครงการที่ 3.7.2 โครงการจัดตัง้พัฒนาโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นศูนย์ปฏบัิตกิารเรียนรู้ให้ผู้เรียนมรความรู้และเป็นพลเมอืงแห่งอนาคต 

ตัวชี้วัดที่ 3.7.2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพื่อศูนย์ปฏบัิตกิารและการวจิัยโรงเรียนในท้องถิ่นสู่ระดับสากล 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มหาวิทยาลัยมกีารวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มีการจัดทำแผนการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต และเสนอสภา

มหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 2 มหาวทิยาลัยมกีารดำเนนิการตามแผนการจัดต้ังท่ีกำหนดได้ไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ 50 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 3 มหาวทิยาลัยมกีารดำเนนิการตามแผนการจัดต้ังท่ีกำหนดได้ไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ 80 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 4 มหาวทิยาลัยมกีารดำเนนิการตามแผนการจัดต้ังท่ีกำหนดได้ครบถ้วน รอ้ยละ 100 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 5 มีโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมคีวามรู้และเป็นพลเมืองแห่งอนาคต และมีนักเรียนเข้าศกึษาเป็นไปตามแบบท่ี

กำหนดและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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 โครงการที่ 3.8.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

  ตัวชี้วัดที่ 3.8.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนนิงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผนการดำเนนิงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ระดับ 2 มกีารดำเนนิกิจกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของจำนวนกิจกรรมตามแผน 

ระดับ 3 มกีารสรุปรายงานผลการดำเนนิการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย เพื่อพจิารณาและรายงานต่อ คณะกรรมการโครงการโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

ระดับ 4 มกีารประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศเกี่ยวกับการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ระดับ 5 มกีารเผยแพร่แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดจิิทัล 

 

 โครงการที่ 3.8.2 โครงการตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี 10  

 ตัวชี้วัดที่ 3.8.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนนิงานตามพระราโชบายรัชกาลท่ี 10 

 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มแีผนการดำเนนิงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี 10 

ระดับ 2 มกีารดำเนนิกิจกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของจำนวนกิจกรรมตามแผน 

ระดับ 3 มกีารสรุปรายงานผลการดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

ระดับ 4 มกีารประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศเกี่ยวกับการตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี 10  

ระดับ 5 มกีารเผยแพร่แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดจิิทัล 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวทิยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

 โครงการที่ 4.1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1. ร้อยละความหนาแน่นการใชท่ี้ดนิรักษาพื้นท่ีสเีขียวของพื้นท่ีท้ังหมด 

 เกณฑ์การประเมินผล 

จำนวนพื้นท่ีสเีขียว 
X 100 

จำนวนพื้นท่ีท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 
 

 โครงการที่ 4.1.2 โครงการพัฒนาระบบการสัญจร 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสัญจร   

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มกีารวางแผนผังระบบสัญจรภายในมหาวิทยาลัย  

ระดับท่ี 2 มีการสร้างทางสัญจรทางเดินเท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นท่ีจัดสรร 

ระดับท่ี 3 มีการสร้างทางสญัจรทางเดินและจักรยานไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของพืน้ท่ีจัดสรร 

ระดับท่ี 4 มกีารสร้างและพัฒนาระบบถนนและท่ีจอดรถยนต์  

ระดับท่ี 5 มีการจัดระบบการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 โครงการที่ 4.1.3 โครงการสาธารณูปโภค 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   

 เกณฑ์การประเมิน  

  ระดับท่ี 1 มกีารวางแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของมหาวทิยาลัย 

  ระดับท่ี 2 มีการดำเนนิการตามแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50  

  ระดับท่ี 3 มีการดำเนนิการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 

  ระดับท่ี 4 มกีารรายงานผลการดำเนนิงานและการวเิคราะห์ความคุ้มค่ากับคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 

  ระดับท่ี 5 มีการทบทวนและปรับปรุงการดำเนนิงานตามแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
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 ตัวชี้วัดที่ 4.1.3.2. ร้อยละของการลดลงของการใชพ้ลังงาน/ทรัพยากรภายในมหาวทิยาลัย 

 เกณฑ์การประเมินผล 

ค่าใชจ้่ายดา้นพลังงานไฟฟา้ของปัจจุบัน - ค่าใชจ้่ายดา้นพลังงานไฟฟา้ของปีก่อน 
X 100 

ค่าใชจ้่านดา้นพลังงานไฟฟา้ของปีปัจจุบัน 

  

 โครงการ 4.1.4 โครงการพัฒนาควบคุมอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1.4.1  ร้อยละการเพิ่มขึน้ของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 

 เกณฑ์การประเมิน 

ขนาดของพื้นท่ีอาคารหรือสิ่งกอ่สร้างใหม่หรือปรับปรุง  
X 100 

พื้นท่ีของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างท้ังหมด 

  

 โครงการที่ 4.1.5  โครงการพัฒนาการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิ 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1.5.1  ระดับความสำเร็จของการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ   

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มกีารวางแผนผังสิ่งปลูกสร้างการดำเนนิงานการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิ   

ระดับท่ี 2 มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างแผนผงัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของการจัดสรรพื้นท่ีตามผัง 

ระดับท่ี 3 มีการใชส้ิ่งปลูกสร้างและพื้นท่ีกิจกรรมในการดำเนนิงานและกิจกรรมของมหาวทิยาลัยอย่างคุ้มค่า 

ระดับท่ี 4 การใช้ส่ิงปลูกสร้างและพื้นท่ีกิจกรรมในการดำเนนิงานและกิจกรรมของมหาวทิยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 5 มหาวิทยาลัยมรีายไดจ้ากการใชพ้ื้นท่ีและสิ่งก่อสร้างภายในมหาวทิยาลัย 
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 โครงการที่ 4.2.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยลัยดิจิทัล (Digital Infrastructure) 

 ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1  ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มแีผนการดำเนนิงานปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure 

ระดับท่ี 2 มีการดำเนนิงานตามแผนที่กำหนดไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80ของแผนท่ีกำหนด 

ระดับท่ี 3 มกีารพัฒนาแพลตฟอร์มดจิิทัล (Digital Platform) ท่ีจะช่วยสนับสนุน 

ระดับท่ี 4 มกีารใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data เพื่อพัฒนาในเชงิพาณิชย ์

ระดับท่ี 5 มีการทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนนิงานตามแผนการดำเนินงาน 

 

 โครงการที่ 4.3.1  โครงการจัดตั้งกองทุนเร่ิมตน้ผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 

 ตัวชี้วัดที่ 4.3.1.1  ระดับความสำเร็จของการจัดตัง้กองทุนเร่ิมตน้ผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มกีารวเิคราะห์ความพร้อม วางแผน แต่งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือจัดตั้งกองทุนเร่ิมตน้ผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย

และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 2 มกีารจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ กองทุนเร่ิมตน้ผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

ระดับท่ี 3 มีการดำเนนิการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเร่ิมต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 50 

ระดับท่ี 4 มกีารดำเนนิการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเร่ิมต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 80  

ระดับท่ี 5 มกีารจัดสรรเงินทุนเพื่อร่วมทุนในผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา อย่างน้อย 1 ราย 
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 โครงการที่ 4.4.3  โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 ตัวชี้วัดที่ 4.4.3.1  ระดับความสำเร็จของดัชนอีงค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจว่าการบริหารองค์ความรู้มีความสำคัญต่อการทำงานแต่ยังไม่มกีารรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็นระบบ 

ระดับท่ี 2 เร่ิมมกีารรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ท่ีสามารถนำไปปรับใชไ้ด้ในหน่วยงานย่อย 

ระดับท่ี 3 มเีครื่องมือและกระบวนการบริหารองค์ความรู้ท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นส่วนหน่ึงของการทำงาน 

ระดับท่ี 4 มกีารรวบรวม แลกเปลี่ยน แลกประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในทุกกระบวนการทำงาน และสามารถวัดผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับท่ี 5 มกีารนำความรู้ไปต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ 

 

 โครงการที่ 4.4.4  โครงการพัฒนาพืน้ท่ีนวัตกรรมของคณะ/วทิยาลัยท่ีมีการดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดต้ังพื้นท่ีนวัตกรรม 

 ตัวชี้วัดที่ 4.4.4.1  ร้อยละของโครงการพัฒนาพืน้ท่ีนวัตกรรมของคณะ/วทิยาลัยท่ีมีการดำเนินสำเร็จตามแผนการจัดต้ังพืน้ท่ีนวัตกรรม  

 เกณฑ์การประเมินผล 

จำนวนโครงการพัฒนาพืน้ท่ีนวัตกรรมของคณะ/วทิยาลัยท่ีมีการดำเนินสำเร็จ 
X 100 

จำนวนโครงการพัฒนาพืน้ท่ีนวัตกรรมของคณะ/วทิยาลัยท่ีมีการดำเนินสำเร็จตามแผนการจัดตัง้พื้นท่ีนวัตกรรม 

  

 โครงการที่ 4.5.1  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 4.5.1.1  ระดับความสำเร็จของการดำเนนิงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มแีผนการดำเนนิงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน 

ระดับท่ี 2 การดำเนนิงานตามแผนท่ีกำหนดไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของแผนท่ีกำหนด 

ระดับท่ี 3 มีผลการประเมินตามแผนการดำเนนิงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

ระดับท่ี 4 รายงานผลการดำเนนิงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏบัิตกิารดำเนนิงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และมีการเผยแพร่แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดจิิทัล 
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 โครงการที่ 4.5.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย  

 ตัวชี้วัดที่ 4.5.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุงตามแผน 

เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 
X 100 

จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท้ังหมด ท่ีได้รับการพัฒนาหรอืแกไ้ขตามแผนท่ีกำหนด 

 

โครงการที่ 4.5.3 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน  

ตัวชี้วัดที่ 4.5.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีกำหนด 

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจรงิ 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทัง้หมดตามแผนท่ีกำหนด 

 

 โครงการที่ 4.5.4 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ตัวชี้วัดที่ 4.5.4.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม 

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณด้านการจัดประชุมท่ีเบิกจ่ายจรงิ 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทัง้หมดตามแผนการจัดประชุมท่ีกำหนด 

 

 โครงการที่ 4.6.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellence University) 

 ตัวชี้วัดที่ 4.6.1.1  ระดับความสำเร็จของการพัฒนามหาวทิยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellence University) 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มแีผนการดำเนนิงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ 
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ระดับท่ี 2 การดำเนนิงานตามแผนท่ีกำหนดไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของแผนท่ีกำหนด 

ระดับท่ี 3 มีผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดและจัดทำแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 4 รายงานผลการดำเนนิงานตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD และมีการเผยแพร่แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดจิิทัล 

 

 โครงการที่ 4.7.1  โครงการมหาวทิยาลัยแห่งความสุข 

 ตัวชี้วัดที่ 4.7.1.1  ระดับความสำเร็จการดำเนนิงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มกีารประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร 

ระดับท่ี 2 มีการนำผลจากการวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร มาเป็นขอ้มูลในการกำหนดแผนงาน/ โครงการ 

ระดับท่ี 3 สื่อสารแผนงาน/ โครงการ การสร้างองคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) ใหทุ้กหน่วยงานดำเนนิการตามแผน 

ระดับท่ี 4 มกีารตดิตามความคบืหนา้การดำเนนิการตามแผนงาน/ โครงการ และรายงานสรุปและประเมินผลความก้าวหนา้การดำเนนิการ 

ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนการดำเนนิงานมหาวิทยาลัยแห่งความสขุ และมีการเผยแพร่แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดจิิทัล 

  

 โครงการที่ 4.7.2  โครงการพัฒนาคุณวุฒอิาจารย์ท่ีสูงขึ้น 

 ตัวชี้วัดที่ 4.7.2.1  ระดับความสำเร็จของอาจารย์คุณวุฒปิริญญาเอก 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มแีผนการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ให้มคีณุวุฒปิริญญาเอกและมกีารทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 2 มีการดำเนนิงานตามแผนที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของแผนที่กำหนด 

ระดับท่ี 3 มจีำนวนอาจารย์คุณวุฒปิริญญาเอกเป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 

ระดับท่ี 4 มจีำนวนอาจารย์คุณวุฒปิริญญาเอกเกินกว่าท่ีกำหนดตามแผนร้อยละ 10  

ระดับท่ี 5 มีจำนวนอาจารย์คุณวุฒปิริญญาเอกเกินกว่าท่ีกำหนดตามแผนร้อยละ 20 
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 โครงการที่ 4.7.3  โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 ตัวชี้วัดที่ 4.7.3.1  ระดับความสำเร็จอาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มแีผนการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 2 มีการดำเนนิงานตามแผนที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของแผนที่กำหนด 

ระดับท่ี 3 มีจำนวนอาจารย์และบุคลากรท่ีเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นเป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 

ระดับท่ี 4 มจีำนวนอาจารย์และบุคลากรท่ีเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นเกินกว่าท่ีกำหนดตามแผนร้อยละ 10  

ระดับท่ี 5 มีจำนวนอาจารย์และบุคลากรท่ีเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นเกินกว่าท่ีกำหนดตามแผนร้อยละ 20 

  

 โครงการที่ 4.7.4  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรมอือาชพี 

 ตัวชี้วัดที่ 4.7.4.1  ระดับความสำเร็จของอาจารย์และบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแบบมอือาชพี 

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 1 มแีผนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพและมกีารทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 2 มีการดำเนนิงานตามแผนที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของแผนที่กำหนด 

ระดับท่ี 3 รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชพีให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับท่ี 4 มนีวัตกรรม หรือผลงานเชงิประจักษ์ท่ีเกิดจากการพฒันา 

ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัตกิารพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอือาชพีและมกีารเผยแพร่แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดจิิทัล 
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 โครงการที่ 4.7.5  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความเป็นมอือาชพี 

 ตัวชี้วัดที่ 4.7.5.1  ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ท่ีได้รับรางวัลเชดิชูเกียรตหิรือได้รับรางวัลด้านการจัดการเรียนรู้และการฝึกหัดครู 

 เกณฑ์การประเมิน  

จำนวนอาจารย์ครุศาสตร์ท่ีได้รับรางวัลเชดิชูเกียรตหิรือได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือ นานาชาต ิด้านการจัดการ

เรียนรู้และการฝึกหัดครู 
 

X 

 

100 
จำนวนอาจารย์ครุศาสตร์ท้ังหมด 

  

 โครงการที่ 4.7.6 โครงการบริหารงานบุคคล  

ตัวชี้วัดที่ 4.7.6.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคคล 

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณด้านบุคลากรท่ีเบิกจ่ายจรงิ 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทัง้หมดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคคลที่กำหนด 

 โครงการที่ 4.8.1 โครงการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด 

ตัวชี้วัดที่ 4.8.1.1 ระดับความสำเร็จการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 มแีผนการการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 2 มีการดำเนนิงานตามแผนที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของแผนที่กำหนด 

ระดับท่ี 3 มีการติดตามความคบืหนา้การดำเนนิการตามแผนงาน/ โครงการ และรายงานสรุปและประเมินผลความก้าวหนา้การดำเนนิการ 

ระดับท่ี 4รายงานผลการดำเนนิงานตามการปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดใหก้บัคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา  

ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนการดำเนนิงานปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาดและมีการเผยแพร่แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดจิิทัล 
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 โครงการที่ 4.9.1 โครงการจัดหารายได้จากสินทรัพย์ 

ตัวชี้วัดที่ 4.9.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มกีารจัดทำแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนนิการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  

ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนนิการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 

ระดับ 4 มกีารประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนนิการตามแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

  

 โครงการที่ 4.10.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสาธิต  

ตัวชี้วัดที่ 4.10.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีกำหนด 

เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจรงิของโรงเรียนสาธิต 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณทัง้หมดตามแผนท่ีกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


