
 
 

2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลัย 
ศูนย์ภาษา 

ผลการด าเนนิงานไตรมาสที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 
 

  



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

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส 1 (วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) 
1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ   
95 

ร้อยละ  
100 

ปีการศึกษา 2/2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 6 และมีรายวิชาที่มผีลงานเชิงประจักษ์จ านวน 6 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  
ระบุช่ือรายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วนทุกผลงาน 
1. ช่ือรายวิชาการเตรยีมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (VLE101) 
    1.1 ช่ือผลงาน “สื่อสร้างสรรคโ์ดยใช้ภาษานานาชาตสิู่ชุมชนท้องถิ่น” 
2. ช่ือรายวิชาการพัฒนาทักษะการฟังและการพดูภาษาอังกฤษ (VLE201) 
    2.1 ช่ือผลงาน “Role-play activity” 
3. ช่ือรายวิชาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (VLE203) 
    3.1 ช่ือผลงาน “Writing directions for tourist attractions” 
4. ช่ือรายวิชาการน าเสนองานภาษาอังกฤษ (VLE204) 
    4.1 ช่ือผลงาน “Introducing a Local Market” 
5. ช่ือรายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ (VLE205)  
    5.1 ช่ือผลงาน “My Future Career”  
6. ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงาน (VLE206) 
    6.1 ช่ือผลงาน “คลิปวีดีโอ Inter-office Communication” 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรูภ้าษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละของ
นักศึกษา ทุกช้ันปีท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา 

ร้อยละ 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
56.34* 

 
*ยังอยู่
ระหว่าง

ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรยีนรูภ้าษาสากล 26 โครงการ/กิจกรรม จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายทุกช้ันปีจ านวน 
5,128 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจ านวน 2,889 คน (ไม่นับนักศึกษาซ้ า) คิดเป็นร้อยละ 56.34 (เข้าร่วม ธ.ค.62 -
มี.ค.63) (ยังอยู่ระหว่างด าเนินงานอบรมทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีโครงการต่างๆ และจ านวนนักศกึษากลุ่มเป้าหมาย) ได้แก ่
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รวมจ านวนทัง้สิ้น 1,000 คน  เข้าร่วมจ านวน 933 คน คิดเป็นร้อยละ 93.30)       
1. คก.อบรมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน (ศูนย์ภาษา)  
    จ านวนทั้งสิ้น 1,000 คน เข้าร่วมจ านวน 933 คน วันเดือนป ี20 ม.ค. 63 – 14 มี.ค. 63 (ภาคการศึกษาที่ 2/2562) 
                                  เข้าร่วมจ านวน ....... คน วันเดือนป ี30 มิ.ย. 63 – 23 ก.ค. 63 (ภาคการศึกษาที่ 1/2563) 
หมายเหตุ คก.ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 นี้ก าหนดตามกลุม่เป้าหมายคอื 1,000 คน ที่เลือกลงทะเบียนอบรมแทนเรยีนรายวิชา  
             จึงไม่ใช่จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่คงอยู่ (จ านวนกลุ่มเปา้หมายทั้งสิ้น 1,000 คน เข้าร่วม 933 คน = ร้อยละ 93.30 ) 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส 1 (วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) 
 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รวมจ านวนทัง้สิ้น 1,189 คน  เข้าร่วมจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 16.23)      
1. คก.Strategies and CEFR Techniques for Improving English Proficiency Test for Pre Intermediate learners  
    (คณะครุศาสตร์)  จ านวนทั้งสิน้ 60 คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี 1-5,8-9,15-19 มิ.ย.63 
2. คก.อบรมความรู้ TOEIC (เทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC แบบเข้ม) (คณะครุศาสตร์)  
   จ านวนทั้งสิ้น 63 คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี 4-5, 8-12, 15-16 มิ.ย. 63 
3. คก.อบรมความรู้ภาษาอังกฤษ (เทคนิคการท าข้อสอบการอ่าน (Reading) และการฟัง (Listening)) (คณะครุศาสตร์) 
   จ านวนทั้งสิ้น 192 คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี 1,2,4 มิ.ย. 63 
4. คก.อบรมความรู้ TOEIC ส าหรบันักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร)์  
    จ านวนทั้งสิ้น 35 คน เข้าร่วมจ านวน 35 คน วันเดือนป ี2 ก.พ. - 8 มี.ค. 63/3 - 27 ก.พ. 63 
5. คก.อบรมความรู้ TOEIC (รู้ทันข้อสอบใหม่ Updated TOEIC 2020 พิชิตB1 CEFR ส าหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษนานาชาติ) 
    (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จ านวนทั้งสิ้น 6 คน เข้าร่วมจ านวน 6 คน วันเดือนป ี25 ม.ค. 63 – 29 มี.ค. 63 
6. คก.อบรมความรู้ TOEIC (พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการอบรมความรู้ TOEIC) 
    (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จ านวนทั้งสิ้น 272 คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี 27-30 มิ.ย.63, 1-2,  
     4-9,11-12,18-19 ก.ค. 63 
7. คก.Techniques to speak English with confidence in the 21st Century  (คณะวิทยาการจดัการ) 
    จ านวนทั้งสิ้น 235 คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี 24 – 27 มี.ค. 63 
8. คก.อบรมความรูT้OEIC (TOEIC Preparation2) (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ) 
    จ านวนทั้งสิ้น 14 คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี 14 – 22 มี.ค. 63 /10 มี.ค. – 26 พ.ค. 63 
9. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการใช้ไวยากรณ์และการสื่อสาร (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
   จ านวนทั้งสิ้น 125 คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนป ี1,8,15 มี.ค. 63  
10. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
     จ านวนทั้งสิ้น 65 คน เข้าร่วมจ านวน 57 คน วันเดือนป ี2,9 ก.พ./16,23 ก.พ. 63  
11. คก.อบรมทักษะการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 
     จ านวนทั้งสิ้น 25 คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี 1–30 มิ.ย. 63 
12.  คก.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษา (คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
      จ านวนทั้งสิ้น 97 คน เข้าร่วมจ านวน 95 คน วันเดือนป ี24-28 ก.พ. 63, 2-3 มี.ค. 63 
 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส 1 (วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รวมจ านวนทัง้สิ้น 1,609 คน  เข้าร่วมจ านวน 571 คน คิดเป็นร้อยละ 35.49) 
1. คก.อบรมความรู้ TOEIC (เทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC แบบเข้ม) (คณะครุศาสตร์)  
   จ านวนทั้งสิ้น 75 คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนป ี4-5, 8-12, 15-16 มิ.ย. 63 
2. คก.อบรมความรู้ภาษาอังกฤษ (เทคนิคการท าข้อสอบการอ่าน (Reading) และการฟัง (Listening)) (คณะครุศาสตร์) 
   จ านวนทั้งสิ้น 272 คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี 1,2,4 มิ.ย. 63 
3. คก.อบรมความรู้ TOEIC ส าหรบันักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร)์  
    จ านวนทั้งสิ้น 46 คน เข้าร่วมจ านวน 45 คน วันเดือนป ี2 ก.พ. - 8 มี.ค. 63 / 3 - 27 ก.พ. 63 
4. คก.อบรมความรู้ TOEIC (รู้ทันข้อสอบใหม่ Updated TOEIC 2020 พิชิตB1 CEFR ส าหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษนานาชาติ) 
    (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จ านวนทั้งสิ้น 7 คน เข้าร่วมจ านวน 5 คน วันเดือนป ี25 ม.ค. 63 – 29 มี.ค. 63 
5. คก.อบรมความรู้ TOEIC (พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการอบรมความรู้ TOEIC) 
    (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จ านวนทั้งสิ้น 312 คน เข้าร่วมจ านวน 277 คน วันเดือนป ี12-23 ก.พ. 63, 1,7,8 มี.ค. 63 
7. คก.อบรมความรู้ TOEIC ส าหรบันักศึกษาช้ันปีท่ี 3 (คณะวิทยาการจัดการ) 
   จ านวนทั้งสิ้น 378 คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี 25 – 29 มี.ค. 63 
8. คก.TOEIC Boot Camp 1 (วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ) 
   จ านวนทั้งสิ้น 26 คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี 7 - 17 มี.ค. 63 /10 มี.ค. – 26 พ.ค. 63 
9. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการใช้ไวยากรณ์และการสื่อสาร (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
   จ านวนทั้งสิ้น 216 คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี 1,8,15 มี.ค. 63 
10. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
     จ านวนทั้งสิ้น 96 คน เข้าร่วมจ านวน 85 คน วันเดือนป ี1,8 ก.พ./15,22 ก.พ./29 ก.พ., 7 มี.ค. 63   
11. คก.อบรมความรู้ VRU-TEP (เพื่อเตรียมสอบ VRU-TEP) (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 
     จ านวนทั้งสิ้น 44 คน เข้าร่วมจ านวน 43 คน วันเดือนป ี11-14, 26-28 ก.พ. 63  
12. คก.อบรมความรู้ VRU-TEP (การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ) (คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
     จ านวนทั้งสิ้น 118 คน เข้าร่วมจ านวน 116 คน วันเดือนป ี19-20, 24-25 ก.พ., 2-4 มี.ค. 63 
13. คก.พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในศตวรรษท่ี 21 (มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว) 
     จ านวนทั้งสิ้น 19 คน เข้าร่วมจ านวน...................คน วันเดือนปี 29 ก.พ. 63, 1-6 มี.ค. 63 
 
 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส 1 (วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รวมจ านวนทัง้สิ้น 1,330 คน เข้าร่วมจ านวน 1,192 คน คิดเป็นร้อยละ  89.62) 
1. โครงการจัดสอบนักศึกษา (คก.จัดหาพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาแบบทดสอบความสามารถทางภาษา)  
   จ านวนทั้งสิ้น 1,330 คน เข้าร่วมจ านวน 1,192 คน วนัเดือนปี  ธ.ค. 62 - เม.ย. 63 
หมายเหตุ : จ านวนทั้งสิ้น นับตามจ านวนนักศึกษาคงอยูท่ี่เป็นกลุม่เป้าหมาย ข้อมลู ณ มีนาคม 2563 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐ       
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวน
เครือข่าย       
ความร่วมมือ
ภายในประเทศท่ีมี
การด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

14  
เครือข่าย 

…… 
เครือข่าย 

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

1.4.2 โครงการสรา้ง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

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

5   
เครือข่าย 

…… 
เครือข่าย 

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

 
 
 
 
 



เป้าประสงคท์ี่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส 1 (วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) 
2.1.1 โครงการ
จัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจยั 

2.1.1.1จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย
ต่อป ี

40 
ล้านบาท 

1 
ล้านบาท 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 1,000,000 บาท (นับตามปีงบประมาณ) 
(ไตรมาสที่ 1 = 878,980 ; ไตรมาสที่ 2 = ................ ; ไตรมาสที่ 3 = ................, ไตรมาสที่ 4 = ..........)  
 

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

รวม 1 1,000,000  
1. ช่ือโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ งบประมาณจาก ส านักงานเลขาธิการศึกษา จ านวน     
    1,000,000 บาท (สัญญาจัดท าปีงบประมาณ 2562 ตั้งเรื่องเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563)  
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส 1 (วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) 
2.3.1โครงการ
พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ
อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาคร ู

2.3.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริม เพื่อผลิตผล
งานวิจัย ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู
เพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ
ผลิตหรือพัฒนาคร ู

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
9 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 11 คน จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครูจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 แยกระดับชาติ
และนานาชาติ 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อเจ้าของ
ผลงานวิจัย 

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/  
สถานที่เผยแพร่  

ว/ด/ป ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่  

1 แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติสู่การปฏบิัต ิ

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ระดับชาติ วารสารบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 

ปีที่ 13 ฉบับที ่3 
กันยายน – ธันวาคม 

2562  

 
 



เป้าประสงคท์ี่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส 1 (วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ    
การจัดการ
ทรัพยากรบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
......... 

ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลศิ อยู่ท่ีระดับ............ 
ระดับ 1  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 2  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 4  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 5  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

5.2.3 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรยีนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ  
5 

ระดับ 
......... 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา อยู่ท่ีระดับ............ 
ระดับ 1  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 2  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส 1 (วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 4  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 5  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ  

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม
แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
......... 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการประกันคณุภาพการศึกษา อยู่ท่ีระดับ............ 
ระดับ 1  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 2  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 4  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 5  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
 
 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส 1 (วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) 
5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผล การ
บริหารส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผน
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
44.80 

จ านวนงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน   280,000  บาท ตั้งเบิกจ านวน 125,438 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.80  ณ วันที่ 31 มี.ค. 63 
ไตรมาส/เป้าหมาย จ านวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) ต้ังเบิก(บาท) ร้อยละ 

ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 84,000 125,154 44.70 
ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 70,000 125,438 44.80 
ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 70,000   
ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 56,000   

รวม 280,000   
     

5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
โดยมสี่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 

 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
....... 

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

ไตรมาส แผน ผล ร้อยละ 
1    
2    
3    
4    

รวม     
5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

5.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว  

ระดับ 
5 

ระดับ 
......... 

ระดับความส าเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ท่ีระดับ............ 
ระดับ 1  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 2  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 3  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงานไตรมาส 1 (วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) 
ระดับ 4  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับ 5  (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการ) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่าย
ให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.2.1 ค่าเฉลีย่
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และ
อาจารย์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

มากกว่า
4.51 

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

 


