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แผนการใชป้ระโยชน์จากการบริการวิชาการ 

 ปีการศึกษา 2564 
  

แผนการใช้ประโยชน์   โครงการบริการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

ชุมชน โครงการ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ต.โคก

เจริญ อ.

โคกเจริญ 

จ.ลพบุรี 

1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโคก

เจริญ อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผู้ตอบแบบประเมินดี 
หรือดีมาก ร้อยละ 60  

2. ประชาชนเข้าร่วม

โครงการ 100 คน  ไม่

น้อยกว่า  รอ้ยละ 80  

วิทยาลยั

แพทยศาสตร์ 

พฤศจิกายน 2564 ประโยชน์ที่ผู้เข้ารว่มโครงการจะได้รับ 

- ทราบภาวะโภชนาการของตนอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือมีภาวะเสีย่งต่อเบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด 

- ทราบผลการตรวจคัดกรองปัญหาหนอนพยาธิ 

- หากพบพยาธ ิจะได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ประโยชน์ต่อสังคม 

- คนในชุมชนเกิดความตระหนักรู้ด้านโรคทางโภชนาการและการป้องกันโรคพยาธิใน

ชุมชน 

- นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้กระบวนการศึกษาชุมชนและสรา้งความตระหนัก 

- รพ.สต.สามารถให้การติดตาม ดแูล ส่งเสริม และรักษาคนในชุมชนที่มีปัญหาตอ่เนื่อง

จากโครงการฯ 
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ชุมชน โครงการ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 2.โครงการรูจ้ักเลี่ยง ลดความเสี่ยง เบาหวาน 
ความดัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ที่ผู้เข้ารว่มโครงการจะได้รับ 

- กลุ่มผู้ปว่ยที่อยู่ในชุมชนเฉพาะหมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 6  

- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อน การบริโภคอาหาร และ 

การอ่านฉลากโภชนาการได้ในระดับดี ≥ 70% 

- ก่อนให้ความรู้ผู้ปว่ยโรคเรื้อรังส่วนมากมีความรู้อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 33.33% 

และภายหลังให้ความรู้ผู้ปว่ยโรคเรื้อรังมีความรู้อยู่ในระดับดีเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 

77.78% ซ่ึงบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สามารถบอกแนวทางการปรับพฤตกิรรมในการรับประทานอาหารได้ ≥ 

60 %  

- หลังเข้าร่วมโครงการพบวา่ ผู้ปว่ยโรคเรื้อรังเกือบทั้งหมดสามารถบอกแนวทางการปรับ

พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร (88.89%) ซ่ึงบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้คือ ≥ 60% 

ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

- นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกับชุมชน 

- นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพผ่านประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน 
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ชุมชน โครงการ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 3.โครงการหยุดโรคร้าย สร้างภมูิคุ้มกนั แบ่งปัน
สุขภาพดีอย่างย่ังยืน 
 
 
 

ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ที่ผู้เข้ารว่มโครงการจะได้รับ 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจ านวน 110 คน ที่อยู่ในหมู่ที่ 4 และรับการรักษาที่โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพูน 1 พบวา่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่พบในผู้ป่วยกลุ่มนีไ้ด้แก่ โรค

ความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง ในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีกลุม่ผู้ป่วยที่ไม่

สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี จ านวน 33 คน  

- ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการอย่าง

น้อย ร้อยละ 70 ผลการด าเนินโครงการ มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

สามารถเข้าร่วมโครงการ 24 คนจาก 33 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 ซ่ึงบรรลุเป้าหมายที่

ก าหนดไว ้

-  ผู้เข้ารว่มการอบรมเรื่องภาวะแทรกซอ้นและการอ่านและแปลผลการตรวจเลือดและ

ปัสสาวะ มีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมอยู่ในระดับดีร้อยละ 80 ส าหรับการจัดโครงการ

อบรมโดยเน้นที่กลุ่มอสม. พบวา่อสม.ที่เข้าร่วมอบรมมีคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนอยู่ใน

ระดับดี 5 คนคิดเป็นร้อยละ 29.41 และภายหลังการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนน

เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับดีเพิ่มขึ้นเป็น 14  คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 ซ่ึงบรรลุตาม

เป้าหมายทีก่ าหนด 

- คะแนนเฉลี่ยนความพึงพอใจของผู้ป่วยในการให้บริการเยีย่มบ้านของนักศึกษาอยู่ใน

ระดับดี หลังการให้บริการเยีย่มบ้านของนักศึกษา ผู้ปว่ยประเมินความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของนักศึกษา ซ่ึงผลการประเมินพบว่าคะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

ระหว่าง 3.25 - 3.75 โดยคะแนนเฉลี่ยของภาพรวมในการดูแลที่บา้น ได้ 3.67 อยู่ในระดับ

ดีมาก 

ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

- นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกับชุมชน 

- นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพผ่านประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน 
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ชุมชน โครงการ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 4.โครงการสุขสมวัย ห่างไกลพุง ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ที่ผู้เข้ารว่มโครงการจะได้รับ ผู้ติดบ้านที่มีภาวะอว้นลงพุงจ านวน  34 คน และ

ผู้ดูแล ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่ที ่3 ต. ธญัญบุรี อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี

- หลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เขา้ร่วมโครงการร้อยละ 96.43 สามารถเลือกรับประทาน

อาหารได้เหมาะสมกับภาวะโภชนการเกนิ/ อ้วนลงพุง และเหมาะสมกบัโรคที่ตนเอง

เป็นได้ถูกต้อง 

- หลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เขา้ร่วมโครงการเพียง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ที่เริ่มปรับ

พฤติกรรมทั้งการรับประทานอาหารและการออกก าลังกายที่เหมาะสมกบัสภาพของตนเอง 

- ผลความพึงพอใจของกลุ่มผู้ติดบ้านในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 28 คน บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ โดยพบวา่ส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโครงการอยู่ใน

ระดับมาก (92.96%) โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.54 (90.8% 

จากคะแนนเต็ม 5.00) 

ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

- นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกับชุมชน 

- นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพผ่านประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน 

ทั่วไป 5.โครงการ Happiness is Here ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชนท์ี่ผู้เขา้ร่วมโครงการจะได้รับ 

- หลังเข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากรอ้ยละ 80 หลังเข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากรอ้ยละ 94 ประสิทธิผลด้านวัตถุประสงค์ = 94 x 100/80  = 
117.5% 

ประโยชน์ตอ่นกัศึกษา 

- นักศกึษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสติ ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการอย่างนอ้ยร้อยละ 60 
ประชากลุม่เป้าหมาย จ านวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63 

- มีการจัดการความเครียดอยู่ในระดับมากร้อยละ 80 หลังจากเข้ารว่มโครงการมกีารจัดการ
ความเครียดอยู่ในระดับมากร้อยละ 43ประสิทธิผลด้านวัตถุประสงค์ = 43 x 100/80 = 

53.75% ดังนั้นสรุปได้ว่า ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
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ชุมชน โครงการ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 6.โครงการ รู้ทนัเข้าใจ โลกยุคใหม่ VUCA World ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ตอ่นกัศึกษา 

- กลุ่มเป้าหมายเข้ารว่มโครงการอย่างน้อย รอ้ยละ 60 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 100 คน เข้า
ร่วมโครงการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 61 

- กลุ่มเป้าหมายมีความรู/้ความเข้าใจเกี่ยวกับ VUCA World ร้อยละ 80 ประชากร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู/้ความเข้าใจเกี่ยวกับ VUCA World เข้ารว่ม โครงการ 61 คน คดิเป็น
ร้อยละ 100 % ประสทิธิผลของวัตถุประสงค์ข้อที ่2 = 100 x 100 / 80 = 125 % 

- กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สกึพึงพอใจหลังเขา้ร่วมโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดรอ้ยละ 
80 ประชากรกลุม่เป้าหมายเกิดความรู้สกึพงึพอใจหลังเขา้ร่วมโครงการอยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด เข้ารว่มโครงการ 61 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 %  ดังนัน้ประสทิธิผลของ
วัตถุประสงคข์้อที่ 3 = 100 x 100  / 80 =  1251 % 

ทั่วไป 7.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้น และการช่วยฟื้นคนืชีพในเด็กปฐมวัย

และปฐมศกึษา”  

ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชนท์ี่ผู้เขา้ร่วมโครงการจะได้รับ 

- ร้อยละ 100 ของผูร้ับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึน้ 

- ร้อยละ 100 ของผูร้ับการอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกปฏิบัต ิ

- คะแนนความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของผู้เข้ารว่มอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.99  

 

ทั่วไป 8.โครงการ Happiness Center  ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชนท์ี่ผู้เขา้ร่วมโครงการจะได้รับ 

- หลังเข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากรอ้ยละ 80 หลังเข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากรอ้ยละ 94 

ประโยชน์ตอ่นกัศึกษา 

นักศกึษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสติ ที่ได้เรียนรู้ในโครงการ 

ทั่วไป 9.โครงการเครียดได้คลายเป็น ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชนท์ี่ผู้เขา้ร่วมโครงการจะได้รับ 

หลังเข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากรอ้ยละ 80 หลังเข้าร่วมโครงการ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากรอ้ยละ 100 

ประโยชน์ตอ่นกัศึกษา 

นักศกึษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสติ ได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติจรงิร่วมกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาการพยาบาลจิตเวช 
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ชุมชน โครงการ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 10.โครงการประชาชนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจติ ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชนท์ี่ผู้เขา้ร่วมโครงการจะได้รับ 

หลังเข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากรอ้ยละ 80 หลังเข้าร่วมโครงการ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากรอ้ยละ 100 

ประโยชน์ตอ่นกัศึกษา 

นักศกึษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ไดป้ระสบการณ์ในการปฏิบัติจริงรว่มกับการเรียนการสอน

ในรายวิชาการพยาบาลจิตเวช 

ทั่วไป 11.โครงการสุขภาพจิตดี ชวีีมีสุข ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชนท์ี่ผู้เขา้ร่วมโครงการจะได้รับ 

หลังเข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากรอ้ยละ 80 หลังเข้าร่วมโครงการ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากรอ้ยละ 100 

ทั่วไป 12.โครงการสุขภาพจิต พิชิตสขุภาพใจ ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชนท์ี่ผู้เขา้ร่วมโครงการจะได้รับ 

หลังเข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากรอ้ยละ 80 หลังเข้าร่วมโครงการ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากรอ้ยละ 100 

ประโยชน์ตอ่นกัศึกษา 

นักศกึษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ไดป้ระสบการณ์ในการปฏิบัติจริงรว่มกับการเรียนการสอน

ในรายวิชาการพยาบาลจิตเวช 

ทั่วไป 13.โครงการเสริมสร้างพลังใจ เพิ่มพลังชีวติ ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชนท์ี่ผู้เขา้ร่วมโครงการจะได้รับ 

หลังเข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากรอ้ยละ 80 หลังเข้าร่วมโครงการ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากรอ้ยละ 100 

ประโยชน์ตอ่นกัศึกษา 

นักศกึษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ไดป้ระสบการณ์ในการปฏิบัติจริงรว่มกับการเรียนการสอน

ในรายวิชาการพยาบาลจิตเวช 

ทั่วไป 14.โครงการอบรมวิชาการ เรือ่ง การดูแลผูป่้วย
ที่ได้รับสารน้ าทางหลอดเลอืดด า บนพื้นฐานการ
ใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์ 

ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก  

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชนท์ี่ผู้เขา้ร่วมโครงการจะได้รับ 

ผลประเมนิจากผู้เข้ารว่มโครงการอยู่ในระดบัดีหรือมากขึน้ไปร้อยละ 65.26 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการตามที่ตั้งในระบบ 95.คน 

ผู้เข้ารว่มโครงการจะไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ แนวทางดูแลผู้ป่วยที่ให้สารละลายทางหลอด

เลือดด า การป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารละลายทางหลอดเลอืดด า และเข้าใจ

การส่งเสรมิพัฒนาการทารกเกิดก่อนก าหนด   
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ชุมชน โครงการ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 15.โครงการอบรมวิชาการประจ าปี 2564  

“ถอดบทเรียน: การขับเคลือ่นหนว่ยงานบรกิาร

ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โค+วิด-

19” [ออนไลน์] 

ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชนท์ี่ผู้เขา้ร่วมโครงการจะได้รับ 

 ความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกนัควบคุมการแพร่ระบาด

ของเชือ้โรคโควิด-๑๙ และสว่นใหญจ่ะมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ระดับด-ีดีมาก (80%-100%)  

 

ทั่วไป 16.โครงการ Elderly Self Healthcare ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชนท์ี่ผู้เขา้ร่วมโครงการจะได้รับ 

มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 มีความรูเ้กี่ยวกับภาวะน้าหนกัเกินและ

การดแูลสุขภาพตามหลัก 3 อ. ร้อยละ72.73 มีแนวโนม้ในการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการเลือก

รับประทานอาหารให้เหมาะสม รอ้ยละ78.79 มีแนวโน้มในการ เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการออก

ก าลังกายได้อย่างถกูตอ้งรอ้ยละ 75.76 

มีความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการใน ระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 87.5 

ทั่วไป 17.โครงการส่งเสริมสูงวัย ใส่ใจ ความดนัโลหิต
สูง 

ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชนท์ี่ผู้เขา้ร่วมโครงการจะได้รับ 

มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีระดับความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

86.36  

แนวโน้มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 

18.18 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกก าลังกาย  

แนวโน้มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 

9.10 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เกินร้อย ละ 70 ทุกข้อ 

ทั่วไป 18.โครงการวัยรุน่ วัยใส ห่างไกลซึมเศร้า ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชนท์ี่ผู้เขา้ร่วมโครงการจะได้รับ 

หลังเข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากรอ้ยละ 80 หลังเข้าร่วมโครงการ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากรอ้ยละ 100 

ประโยชน์ตอ่นกัศึกษา 

นักศกึษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ไดป้ระสบการณ์ในการปฏิบัติจริงรว่มกับการเรียนการสอน

ในรายวิชาการพยาบาลจิตเวช 
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ชุมชน โครงการ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 19.โครงการ Love yourself and Care 
yourself Stop Covid-19 

ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชนท์ี่ผู้เขา้ร่วมโครงการจะได้รับ 

หลังเข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากรอ้ยละ 80 หลังเข้าร่วมโครงการ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากรอ้ยละ 100 

ประโยชน์ตอ่นกัศึกษา 

นักศกึษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ไดป้ระสบการณ์ในการปฏิบัติจริงรว่มกับการเรียนการสอน

ในรายวิชาการพยาบาลจิตเวช 

ทั่วไป 20.โครงการ Healthy Code รหัสไม่ลับ ปรบั

พฤติกรรมสุขภาพ 

ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรูอ้ยู่ในระดับดถีึงดี
มาก 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชนท์ี่ผู้เขา้ร่วมโครงการจะได้รับ 

หลังเข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากรอ้ยละ 80 หลังเข้าร่วมโครงการ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากรอ้ยละ 100 

ประโยชน์ตอ่นกัศึกษา 

นักศกึษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ไดป้ระสบการณ์ในการปฏิบัติจริงรว่มกับการเรียนการสอน

ในรายวิชาการพยาบาลจิตเวช 

ม.รังสิต 

และชุมชม 

ต.หลักหก 

21. โครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับประโยชน์จาก

โครงการอยู่ในระดับดี

หรือมากขึ้นไป ร้อยละ 

60 ของผู้ตอบแบบ

ประเมิน 

2.จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80 

ของกลุ่มเป้าหมาย 

คณะเทคนิค

การแพทย ์

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและบุคลากร 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ปัญหาสุขภาวะภายในชุมชนโดยท าการส ารวจชุมชน

เป้าหมายและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการให้บริการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ การให้ความรู้และค าปรึกษากับผู้รับบริการ 

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ได้รับค าปรึกษา

เกี่ยวกับการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพ 

ต.หลักหก 

อ.เมือง จ.

ปทุมธาน ี

22. โครงการสุขภาพองค์รวม ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ 
ประโยชน์จากโครงการ
อยู่ใน ระดับดีหรือมาก
ขึ้นไป 

คณะกายภาพบ าบัด
และเวชศาสตรก์าร
กีฬา 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและบุคลากร 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้และค าปรึกษากับ

ผู้รับบริการ 

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้รบัความรู้  และได้รับค าปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน

และดูแลรักษาสุขภาพ 
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ชุมชน โครงการ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ชุมชนหลัก
หก 

23. โครงการจิตอาสาและออกหน่วยตรวจ
สุขภาพชุมชน 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดับดี
หรือมากขึ้นไป โดยมี
ค่าเป้าหมายร้อยละ 
60 ของผู้ตอบแบบ
ประเมนิ 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

วิทยาลยัการแพทย์
แผนตะวันออก 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกับชุมชน 

นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพผ่านประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน 

นักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนตะวันออกเพื่อให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา รวมถึง

ช่วยบ าบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้แก่ชุมชนได้ 

สามารถน าทฤษฏีสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ประโยชน์ต่ออาจารย์  
อาจารย์มีโอกาสถ่ายทอดองค์ทางการแพทย์แผนตะวันออกเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ

ด้วยตนเอง สามารถใข้สมุนไพรในครัวเรือนเพื่อส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นได้  

บุคลากรได้น าประสบการณ์มาให้บริการวิชาการแก่สังคม  

ประโยชน์ต่อบุคคลภายนอกและชุมชน 
ชุมชนได้รับค าแนะน าและให้ความรู้ด้านการรักษาดว้ยวิธกีารทางการแพทย์แผน
ตะวันออก ส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และชุมชนสามารถเขา้มารับค าปรึกษา
ต่อเนื่องได้ในสหคลินิกการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลยัรังสิต 

ชุมชนหลกั
หก 

24. โครงการทนัตกรรมชมุชน 
 

ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ 

ประโยชน์จากโครงการ

อยู่ใน ระดับดีหรือมาก

ขึ้นไป 

วิทยาลัยทันตแพทย 
ศาสตร์   
 
 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและบุคลากร 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้และค าปรึกษากับ

ผู้รับบริการ 

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้รบัความรู้  และได้รับค าปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน

และดูแลรักษาสุขภาพ 
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ชุมชน โครงการ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ชุมชนหลกั

หก 
25. กิจกรรมการเป็นหนว่ยรับบรจิาคโลหิต จ านวนผู้เข้ารว่ม

บริจาคโลหิต ร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

คณะเทคนิค

การแพทย ์

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษาเรียนรูว้ิธกีารเตรียมหนว่ยรับบริจาคโลหิต การเชิญชวนผู้ที่มีจิตอาสาเข้า

ร่วมบริจาคโลหิต 

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

เพื่อเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตส าหรับมอบให้กับภาควิชาเวชศาสตร์การบรกิารเลือด คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล น าไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นตอ้งรับการ

รักษาโดยการให้เลือดในโรงพยาบาลศิรริาช 

โรงงาน 
บริษัท ซี.ซี. 
ออโตพารท์ 
จ ากัด อ.
บางน้ า
เปรี้ยว 

จ.ฉะเชิง 
เทรา 

26. โครงการพฒันานวัตกรรมและการบรกิาร
วิชาการ โดยใช้นวัตกรรมระบบบันทึกและ
ติดตามการตรวจ ATK ส่วนบุคคลสู่ชมุชนกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

เชิงปริมาณ 

ผู้เข้ารว่มโครงการอย่าง
น้อยรอ้ยละ 80 ของ
เป้าหมาย 200 คน 

เชิงคุณภาพ  

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในเข้ารับการ
ตรวจ ATK และผูท้ีมงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 4.00  

คณะพยาบาลศาสตร์  9 กนัยายน 2564 
 

1. จ านวนนกัศึกษา บุคลากรของมหาวทิยาลัยรังสิตเ รวมถึงประชาชนทีอ่ยู่รอบชุมชน

เมืองเอกข้าใช้ระบบไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในเข้ารับการตรวจ ATK และผู้ทีมงานที่เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00  

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจATKด้วยตนเองได้ร้อยละ 100 

ชุมชนหลกั

หก 
27. โครงการ Rangsit Journal of 

Optometry 

1.จ านวนผลงาน

วิชาการของคณาจารย์

และนักศึกษา

ทัศนมาตรศาสตร์ /. 

ร้อยละ 80 ของผลงาน

วิชาการของคณาจารย์

และนักศึกษา

ทัศนมาตรศาสตร์ 

 

คณะทัศนมาตร

ศาสตร์ 

มิย.2564 - พค.2565 - เพื่อเป็นวารสารวิชาการของ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  

- เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทัศนมาตรศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

- เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักทัศนมาตร และบุคลากรสาธารณสุขทางตาใน

สาขาอื่นๆ       

- เป็นสื่อกลางทางวิชาการของบุคลากรในวงการวัดแว่นและเลนส์สัมผัส ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

- ผู้อ่านสามารถน าข้อมูลวิชาการจากวารสารไปใช้ประโยชน์ในการท างานและการใช้

ชีวิตประจ าวันได้  
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ชุมชน โครงการ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

หลักหก 28.โครงการรกัษ์เมอืงเอก ปลูกสมุนไพร ตา้นภัย

โควิด 

1.เชิงปริมาณ 

-ชุมชนมีการปลูก
สมุนไพรในพืน้ที่
ส่วนกลางและสว่นบุคคล
เพื่อเป็นวัตถดุิบให้กับ
โรงงานยา หน่วยงาน
ราชการและบริษัทยา
เอกชน หรือจ าหน่าย
ให้กับคนในชุมชนใน
ราคาถูก รอ้ยละ 80 ของ
กลุ่มครวัเรือนเป้าหมาย 

 -ชุมชนมีความรู้ด้านการ
ผลิตสมุนไพรและการใช้
ยาจากสมนุไพรในชมุชน 
ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
ครัวเรือนเป้าหมาย 

2.เชิงคุณภาพ ประชาชน
มีสุขภาวะที่ดแีละน า
ความรู้ด้านการใช้ยาและ
สมุนไพรถ่ายทอดตอ่คน
ในครอบครัวและสังคม
ภายนอกอย่างถกูต้อง 

ว.เภสัชศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและบุคลากร 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้และค าปรึกษากับ

ผู้รับบริการ 

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้รบัความรู้  และได้รับค าปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน

และดูแลรักษาสุขภาพ 
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ชุมชน โครงการ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

หลักหก 29.โครงการลด ละ เลกิบุหรี่เพือ่สุขภาวะทีย่ั่งยืน

ด้วยผลิตภัณฑ์ชาชงจากสมนุไพรหญ้าดอกขาว 

มีความรูแ้ละทักษะการ
เสริมสร้างสุขภาวะ 

ว.เภสัชศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและบุคลากร ชุมชน หรือสังคม 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้และค าปรึกษากับ

ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้รบัความรู้  และได้รับค าปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน

และดูแลรักษาสุขภาพ 

ทั่วไป 30.โครงการหน่วยบรกิารฉีดวัคซีน COVID-19 

เพื่อประชาชน 

จ านวนผู้ที่ไดร้ับวัคซีน ทุกวทิยาลัย/คณะ/สถ
บัน 

และหน่วยงาน
สนับสนุนที่เกี่ยวขอ้ง 

มิย.2564 - พค.2565 เพื่อให้บุคลากร นกัศึกษา และชุมชน ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างทัว่ถงึ 

ทั่วไป 31.โครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด โดยใช้ระบบ 

home isolation 

อัตราการหาย 

ไม่เกิดภาวะ แทรกซ้อน  
ไม่เสียชีวิตด้วยการติด
เชื้อ 

 

ว.แพทยศาสตร ์
ว.เภสัชศาสตร ์
คณะพยาบาลศาสตร ์
คณะเทคนิคการแพทย์ 
คณะกายภาพฯ 
ว.การแพทย์แผนฯ 
ว.ทนัตแพทยศาสตร ์
คณะทัศนมาตรศาสตร ์
ว.นวัตกรรมดจิิทัลฯ 
คณะวิทยาศาสตร ์
ว.วิศวกรรมชีว
การแพทย์ 
คณะรังสีเทคนิค 
คณะศิลปศาสตร ์
ว.นวัตกรรมสังคม 
ว.นานาชาต ิ
และหน่วยงาน 

มิย.2564 - พค.2565 เพื่อให้บุคลากร นกัศึกษา และชุมชน ได้รับการดูแลหลังติดเชื้อ โดยใช้ระบบ home 

isolation อย่างทัว่ถึง 

ทั่วไป 32.โครงการตรวจ ATK for covid19 สามารถตรวจได้ด้วย
ตนเอง 100% 

ทุกวทิยาลัย/คณะ/สถ
บัน  และหน่วยงาน
สนับสนุนที่เกี่ยวขอ้ง 
 

มิย.2564 - พค.2565 ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถตรวจ ATK ด้วยตนเองได้ทุกคน 
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แผนการใช้ประโยชน์ โครงการบริการด้านการศึกษา              

ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

1.โรงเรียน

วัดบางคูวัด 

2.โรงเรียน

วัดนาวง 

3.โรงเรียน

วัดเนกขัมมา

ราม 

4.โรงเรียน

วัดเปรม

ประชากร 

5.โรงเรียน

วัดรังสิต 

6.โรงเรียน

จารุศร

บ ารุง 

 

1. โครงการพัฒนา คุณภาพการศกึษาและการ
พัฒนาทอ้งถิน่โดยมีสถาบันอดุมศึกษา เป็นพี่เลี้ยง 
ปีงบประมาณ 2564 

1.สร้างและพัฒนาคูม่ือ 
การสอนในโครงการย่อย
ทั้ง 3 โครงการวชิา
คณิตศาสตร์ใชรู้ปแบบการ
สอนคณิตศาสตรแ์บบเปิด 
และวิชาภาษาอังกฤษใช้
วิธีการแสดงบทบาท
สมมุติ   
2.เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียน
ของนกัเรียนกลุ่ม 
เป้าหมาย    

3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณข์องครูที่
เข้ารว่มโครงการทกุ
โรงเรียน  
 

วิทยาลัยครูสุริยเทพ 30 ก.ย. 64 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาในหลักสูตรครบถ้วนแล้วได้เข้าร่วมโครงการในฐานะวิทยากรร่วม

อย่างน้อยโครงการย่อยจ านวน 1 คนต่อโครงการ 

ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าคู่มือและแผนการสอนไปใช้ในการสอนและมีแผน

ที่จะพัฒนาต่อให้ครบรายวิชา 

ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียนร่วมกันท า PLC ขยายองค์ความรู้ไปยัง

โรงเรียนเครือข่าย 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

1. ส านัก
แพทย์หลวง 
พระบรมมหา
ราชวัง 
2.มูลนิธืไต
เทียม       วั
ดสุทธาราม 
3.รพ.สต.
คูคต 
4.รพ.
ประชาธิปัตย์ 
5.ชุมชนหลัก
หก 

2. โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านการบรกิาร
วิชาการและการฝึกอบรม วิทยาลัยวิศวกรรมชีว
การแพทย์ 

ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ 

ประโยชน์จากโครงการ

อยู่ใน ระดับดีหรือมาก

ขึ้นไป 

วิทยาลัยวิศวกรรมชีว
การแพทย์ 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
นักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีความรูแ้ละทักษะปฏบิัติจากงานบริการ
วิชาการที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียน เพื่อน าไปใช้ในการต่อยอด
พัฒนาการท าวิจยัและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องได้ เรียนรู้การช่วยเหลอืสังคม 
ประโยชน์ต่อบุคลากร 
อาจารย์ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 
ได้เครือข่ายสถานประกอบการภายนอก เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและงาน

บริการวิชาการสู่สังคม  

ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอกและชุมชน 

ได้เครือข่ายสถานประกอบการภายนอกส าหรับการท างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการสู่สังคม 

 
Online 3. โครงการให้ความรูด้้านการบินแก่บุคคลทั่วไป

ผ่านช่องทาง online 

ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ

ประโยชน์จากโครงการ

อยู่ใน ระดับดีหรือมาก

ขึ้นไป 

สถาบันการบิน มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อบุคลากร 

บุคลากรมีความรู้ทางด้านการบินมากขึน้ 

ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

นักศึกษาได้มีความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมการบินกวา้งขวางขึ้น 

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยมีชือ่เสียง 

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

บุคคลทั่วไปได้รับความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องทางด้านการบินเพิ่มขึ้น สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในโอกาสต่อไปได้ และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เกี่ยวกบัการบิน 

และประสบการณ์ด้านการบินโดรนเพิ่มขึ้น 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ม.รังสิต 4. โครงการประเมินคุณภาพการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก 

มีการรับสิ่งส่งตรวจ

และส่งผลเข้าประเมิน

ต่อองค์กรภายนอก 

มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 80 ตามที่

องค์กรภายนอก

ก าหนด 

คณะเทคนิค

การแพทย ์

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อบุคลากร 

เพื่อให้ห้องปฏิบัตกิารของคลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัรังสิต ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ในระดับสากล ISO15189 และ ISO15190 ที่เหมาะสม

ส าหรับเข้าเป็นเครือข่ายของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภายใต้การ

ก ากับของส านักงานสวัสดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต  

ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานจาก

การดูงานและฝึกปฏิบัติในคลินิกเทคนิคการแพทย์เพื่อประกอบการเรียนการสอนใน

รายวิชาที่ก าหนด 

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารจากคลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย

รังสิต สามารถเช่ือมั่นในความถูกต้องแมน่ย าของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ม.รังสิต 5. โครงการสอบเทียบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิาร มีการสอบเทียบเป็นไป

ตามแผน มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 80 

คณะเทคนิค

การแพทย ์

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อบุคลากร 

เพื่อให้ห้องปฏิบัติการของคลินิกเทคนิคการแพทย์ มีครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานส าหรับการ

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ผ่านการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับ ISO17025) 

ส าหรับใช้ประกอบการขอรับรองมาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190  

ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษามีครุภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพผ่านการสอบเทียบจาก

หน่วยงานที่ได้รับ ISO17025 ส าหรับฝึกปฏิบัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ม.รังสิต 6. โครงการประชุมวิชาการประจ าปี หรือ

หลักสูตรอบรมระยะสั้น 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับประโยชน์จาก

โครงการอยู่ในระดับดี

หรือมากขึ้นไป ร้อยละ 

60 ของผู้ตอบแบบ

ประเมิน 

2.จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80 

ของกลุ่มเป้าหมาย 

คณะเทคนิค

การแพทย ์

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อบุคลากร และสังคม 

เพื่อให้คณาจารย์ของคณะเทคนิคการแพทย์ นกัเทคนิคการแพทย ์และบุคลากรด้าน

สาธารณสุขจากองค์กรต่าง ๆ ที่เขา้ร่วมการประชุม/อบรมได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม

ในศาสตร์ทางด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) จากสภาเทคนิค

การแพทย์ ส าหรับใช้ประกอบการยื่นตอ่อายุใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

เพื่อเป็นแหล่งรายได้ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยในอกีช่องทางหนึ่ง 

ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษาในรายวิชาที่ต้องเข้าร่วมประชุม/อบรมได้รับการพัฒนาความรู้ในศาสตร์

ทางด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สมยัใหม่ 

 

 

 

 

ม.รังสิต 7. โครงการสัมมนาวิชาชีพเทคโนโลยีสื่อ

สร้างสรรค์ CMT495 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับ ประโยชน์จาก

โครงการอยู่ใน ระดับดี

หรือมากขึ้นไป 

วิทยาลยันวัตกรรม

ดิจิทัลและเทคโนโลย ี

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

เพื่อให้นักศึกษาได้ทักษะในการจัดงานสัมมนา  

เพือให้นักศึกษาได้เนื้อหาความรู้จากหวัข้อทางด้านเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ใหม่ๆ ใน

อุตสาหกรรม 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ม.รังสิต 8. โครงการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการ

ผลิตบัณฑิตสู่ตลาดงาน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับ ประโยชน์จาก

โครงการอยู่ใน ระดับดี

หรือมากขึ้นไป 

วิทยาลยันวัตกรรม

ดิจิทัลและเทคโนโลย ี

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา  

เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ คณาจารย์ รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้รู้เท่าทันเทคโนโลยี

สารสนเทศที่จ าเป็นในปัจจุบันและในอนาคต  

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และทกัษะทางสังคมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือการศึกษา ชั้นปีที ่4 

นักศึกษาได้ Update ความรู้และรู้เท่าทนัเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในปัจจบุันและ

ในอนาคต 

นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 

ได้ท ากิจกรรมร่วมกันในมุมมองวิชาการ 

นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือการศึกษา ชั้นปีที ่4 

ประโยชน์ต่อบุคลากร 

เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่

จ าเป็นในปัจจุบันและในอนาคต 

คณาจารย์และบุคลากร ได้ Update ความรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็น

ในปัจจุบันและในอนาคต 

ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ 

เพื่ประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นใน

ปัจจุบันและในอนาคต 

ผู้สนใจจะมีช่องทางในการเข้าถึงข่าวสารด้านเทคโนโลยี และสงเสริมให้เข้าใจและรู้เท่า

ทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในปัจจุบันและในอนาคตได ้

 

ม.รังสิต 9. โครงการพัฒนาทักษะชวีิตและทกัษะ
อาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่หลักหกและพืน้ที่
ใกล้เคียง 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับ ประโยชน์จาก
โครงการอยู่ใน ระดับดี
หรือมากขึ้นไป 

คณะเศรษฐศาสตร์ 30 พ.ค. 65 ขยายความเป็นนานาชาติใหแ้ก่คณะฯ/ ให้คณาจารย์และนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี

โอกาสน าเสนอผลงานวิชาการ/ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก/

เผยแพร่งานทางวิชาการและสามารถตอ่ยอดเป็นหวัข้อวิจัยตอ่ไปได้ 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ม.รังสิต

และสถาน

ประกอบก

าร 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพสหกิจศึกษา 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับประโยชน์จาก

หรือมากขึ้นไป  

2.จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ (ค่าเป้าหมาย  

1.ร้อยละ 60 ของ

ผู้ตอบแบบประเมิน  

2. ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย)

โครงการอยู่ในระดับด ี

 

วิทยาลยันวัตกรรม

ดิจิทัลและเทคโนโลย ี

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนักศึกษา  
ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 

เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความพร้อมที่จะเขา้สู่การท างานโดย

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ประเทศ และสังคมโลกในอนาคต 

เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม คุณสมบัติความเป็นผู้น าที่ดีของสังคม ตลอดจนมีความ

พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในอนาคต 

เพิ่มพูนโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของสถานประกอบการหลังส าเร็จ

การศึกษา  

ประโยชน์ต่อบุคลากร 
มีความสัมพันธแ์ละเกิดความรว่มมือกันระหว่างบุคลากรกับสถานประกอบการ 

น าผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่างๆให้ทันสมัย สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการท างาน มจีรรยาบรรณในวิชาชีพอัน

จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

มีเครือข่ายในอันที่จะประสานความรว่มมือและแลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรู้ร่วมกัน

ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

มีความสัมพันธแ์ละเกิดความรว่มมือกันระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ  

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
เกิดความร่วมมือทางวิชาการและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา 

เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา และช่วย

พัฒนาบัณฑิตของชาต ิ

ได้นักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมคีวามพร้อมทางวิชาการระดับหนึ่งมาช่วย

ปฏิบัติงาน 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ม.รังสิต 

และ

โรงเรียน

ต่างๆ 

11. โครงการ ROV FROM SCHOOL TO 

RSU 

ตัวชี้วัด 

1. คะแนนความพึง

พอใจ 

2. จ านวนผู้เข้ารว่ม

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับประโยชน์จาก

โครงการอยู่ในระดับดี

หรือดีมากขึ้นไป 

2. จ านวนผู้เข้ารว่ม

มากกว่าร้อยละ 80 

ของกลุ่มเป้าหมาย 

วิทยาลยันวัตกรรม

ดิจิทัลเทคโนโลยี, 

สถาบันกีฬา

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ร่วมกับภาคเอกชน 

บริษัท ทรู คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) และ 

บริษัท การีนา่ 

ออนไลน์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา  

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

เพื่อให้นักศึกษาได้ทักษะในการจัดงาน 

ประโยชน์ต่อวิทยาลัย 

ประชาสัมพันธห์ลักสูตร 

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 

ค้นหานักกีฬาอีสปอร์ตมาเป็นนักศึกษาทุนและเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัย 

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและมีความสัมพันธ์ที่ดกีับสถาบันการศึกษา 

ทั่วไป 12. โครงการนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว ์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดับดี
หรือมากขึ้นไป ร้อยละ 
60 ของผู้ตอบแบบ
ประเมิน 
2. จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

วิทยาลยันิเทศศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลภายนอก 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ฝึกฝนทักษะการคิดสร้างสรรค์และเข้าใจ 

กระบวนการผลิตผลงานด้านนิเทศศาสตร์อย่างแท้จริง 

สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ตัดสินใจเรียนด้านนิเทศศาสตร์ตามความต้องการของตนเอง 

ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
นักศึกษาฝึกทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับน้อง ๆ 

นักเรียน 

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 
สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ในวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

 



20 
 

ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 13. โครงการสอนเกรียนให้เซียนสื่อ The 

reality 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับประโยชน์จาก

โครงการอยู่ในระดับดี

หรือมากขึ้นไป ร้อยละ 

60 ของผู้ตอบแบบ

ประเมิน 

2. จ านวนผู้เข้ารว่ม

โครงการร้อยละ 80 

ของกลุ่มเป้าหมาย 

วิทยาลยันิเทศศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลภายนอก 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ฝึกฝนทักษะการคิดสร้างสรรค์และเข้าใจ

กระบวนการผลิตผลงานด้านนิเทศศาสตร์อย่างแท้จริง 

สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ตัดสินใจเรียนด้านนิเทศศาสตร์ตามความต้องการของตนเอง 

ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

นักศึกษาฝึกทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆ

นักเรียน 

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 

สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ในวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

ทั่วไป 14. โครงการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อ

ส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม 

ผู้เข้ารว่มโครงการ

ได้รับประโยชน์จาก

โครงการอยู่ในระดับดี

หรือมากขึ้นไป ร้อยละ 

60 ของผู้ตอบแบบ

ประเมิน 

วิทยาลยันิเทศศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ในเชิงทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อ

ส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมของคนพิการ 

นักศึกษาเป็นตัวแทนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม (Change agent) ในการ

สนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียมของคนพิการไทย 

ประโยชน์ต่อชุมชน 

ท าให้สังคมได้พัฒนาเรียนรู้ด้านการใช้โฆษณาและการสร้างสรรค์สื่อในการสนับสนุน

ทัศนคติด้านความเท่าเทียมในคนพิการ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาที่มีเป้าหมาย

ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

โรงเรียน
มัธยมศึกษ
าตอน
ปลายทั่ว
ประเทศ
ไทย 

15. โครงการแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพรใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดับดี
หรือมากขึ้นไป โดยมี
ค่าเป้าหมายร้อยละ 
60 ของผู้ตอบแบบ
ประเมิน 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

วิทยาลยัการแพทย์
แผนตะวันออก 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลภายนอก 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีความรู้เพิ่มเติม มีแรงกระตุ้นจากโครงการนี้ที่

จะศึกษาความส าคัญของสมุนไพรไทย 

นักเรียนได้รับความรู้จากนักศึกษาและอาจารย์เพื่อความมั่นใจในการน าสมุนไพรไปใช้แก่

ตนเองและบุคคลในครอบครัว 

ประโยชน์ต่ออาจารย์และบุคลากร 
บุคลากรมีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสมุนไพรไทยเพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรใน

ครัวเรือน สามารถใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นได้  

บุคลากรได้น าประสบการณ์มาให้บริการวิชาการแก่สังคม  

ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาใช้ในการบริการวิชาการร่วมกับอาจารย์ให้แก่

บุคคลภายนอก 

นักศึกษาได้ร่วมสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากการท างานจริงร่วมกับอาจารย์ 

โรงเรียน
มัธยมศึกษ
าตอน
ปลายใน
เขต
กรุงเทพฯ
และ
ปริมณฑล 

16. โครงการบริการวิชาการจากรุ่นพี่สู่รุน่
น้อง 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดับดี
หรือมากขึ้นไป โดยมี
ค่าเป้าหมายร้อยละ 
60 ของผู้ตอบแบบ
ประเมิน 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

วิทยาลยัการแพทย์
แผนตะวันออก 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลภายนอก 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การแพทย์แผน

ตะวันออก 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้สร้างสัมพันธภาพกับรุ่นพี่ในระดับชั้นอุดมศึกษา 

ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
ได้ฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับรุ่นน้อง นักเรียนได้มีโอกาสให้ความรู้แก่

รุ่นน้องด้านการแพทย์แผนตะวันออกอย่างถูกต้อง 

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน องค์กรภายนอกกับมหาวิทยาลัย 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยรังสิตในการให้บริการวิชาการ 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 17. โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดับดี
หรือมากขึ้นไป ร้อยละ 
60 ของผู้ตอบแบบ
ประเมิน 

วิทยาลยัศิลปศาสตร์ 23 เม.ย. 64   ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร  

คณาจารย์และบุคลากรได้รับความรู้และความคิดเห็นที่หลากหลายจากนักศึกษาและ

ผู้เข้าร่วมมากขึ้น  

ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนานักศึกษา 

นักศึกษาได้พัฒนาความคิดและวธิีวิเคราะห์สถานการณ์เร่ืองราวต่างๆ รวมถึงได้รู้

เร่ืองราวที่ทันต่อเหตุการณ์และได้เปิดโลกทัศน์ของตนเองได้มากขึ้น 

 18. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการดา้น

การจัดการฮาลาล มหาวิทยาลยัรังสิต 

1. ร้อยละ 60 ของ

ผู้ตอบแบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

วิทยาลยัศิลปศาสตร์ 4 ธ.ค. 63 ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร  

คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมบริการวิชาการ  

ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนานักศึกษา 

เกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งนักศึกษากบันักเรียนกลุ่มเปา้หมายของมหาวิทยาลยั 

อันน าไปสู่การสร้างเครือข่าย 

ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาชุมชน 

การท ากิจกรรมต่างๆ จะท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนกับองค์กรในระดับ

ภาควิชา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  

ชุมชนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการฮาลาล 

ทั่วไป 19. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกบั
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

1. ร้อยละ 60 ของ

ผู้ตอบแบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

วิทยาลยัศิลปศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร  

คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมบริการวิชาการ  

ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนานักศึกษา 

นักศึกษามีการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างสถาบัน 

นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะทางภาษา และได้เปิดโลกทัศน์ของตนเองได้มากขึ้น 

 

 

 



23 
 

ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 20. โครงการบูรณาการการบรกิารวิชาการ
กับการเรียนการสอนรายวิชา(โครงการ
บูรณาการการสอนกับการบริการวิชาการ) 

KPI 3.1 /1โครงการ 
ตัวชี้วัด 

1 คณะได้มีส่วน
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนแบบ
ให้เปล่า 

2นักศึกษาที่เข้าร่วม
สามารถน าความรู้ที่ได้
ไปท าประโยชนแ์ก่
ชุมชน 

3จ านวนผู้เข้ารับ
บริการและความพึง
พอใจ 

ค่าเป้าหมาย 

1จ านวนโครงการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชนแบบให้เปล่าที่มี
ส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยอยา่ง
น้อย 1 โครงการ  

2จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ มีจ านวนไม่
น้อยกว่า 80% และมี
ความพึงพอใจในระดับ
ดีขึ้นไป 

คณะบัญชี 6 ม.ค. 65 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ   

นักศึกษาได้เรียนรู้ประโยชน์จากการท างานเป็นทีม การรับฟังความ คิดเห็นของ ผู้อื่น 

รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดได้อย่างเหมาะสม 

 นักศึกษาได้ฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจากการท างาน

ร่วมกันในการ  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมการให้ความรู้

เกี่ยวกับการบัญชีครัวเรือน และการการบัญชีในรูปแบบอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

หรือสังคม 

ประโยชน์ที่เกิดกบับุคลากร(อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

อาจารย์ที่รับผิดชอบในรายวืชาที่ก าหนดให้มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ 

สามารถน าปํญหาที่สรุปได้จากโครงการไปปรับปรุงกับการเรียนการสอนและการด าเนิน

โครงการในครั้งต่อไป 

สามารถน าประโยขน์/ผลการประเมินที่ได้จาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนไป

ต่อยอดเป็นงานวิจัยต่อไป 

 ประโยชน์ทีจ่ะเกิดต่อ ชุมชน หรือสังคม 

ชุมชน หรือสังคม ใด้รับความรู้ในการบริหารการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล

ครอบครัว ที่จะส่งผลกระทบในภาพรวมให้ชุมชนเกิดความเข็มแข้ง 

นอกจากความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินในครอบครัว ชุมชน หรือสังคมสามารถน า

ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจท าธุรกิจในครัวเรือนเพื่อความมันคงของครอบครัวและ

ชุมชนต่อไป 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

 21. เผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อ
การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
- บทความทาง
วิชาการ 
ค่าเป้าหมาย 
- จ านวนบทความ
ทางวิชาการที่ได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของสภาเภสัชกรรม 
จ านวน 3 บทความ 

วิทยาลยัเภสัชศาสตร ์
(อ.ดร.ภญ.ศันสนีย 
พงษ์วัย) 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
ได้ศึกษาบทความวิชาการที่เป็นประโยชน์และทันสมัย 
ประโยชน์ต่อบุคลากร 
ได้ update ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย 

เผยแพร่บทความทางวิชาการให้เป็นที่รู้จัก และเป็นงานบริการวิชาการ 

เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 
เผยแพร่ชื่อเสียงไปยังเภสัชกรทั่วประเทศ 

 22. โครงการบริการวิชาการและฝกึอบรม
ระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมสมุนไพร สภา
เภสัชกรรม  
เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าดว้ยการ
พัฒนาสมุนไพร 

ตัวชี้วัด 
1. ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดับดี
หรือมากขึ้นไป 
2.  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละ 60 ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน 
2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

วิทยาลยัเภสัชศาสตร์  
(ผศ.ดร.ภก.ทศธน 
จรูญรัตน์) 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านเภสัชกรรมสมุนไพรอย่างเป็นระบบ และสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยเชิงพาณิชย์ในวิชาปัญหาพิเศษได้ 
ประโยชน์ต่อบุคลากร 
อาจารย์และนักวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ด้านเภสัชกรรมสมุนไพรอย่างเป็น
ระบบ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิจัย และมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันและองค์กรอื่น ก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร  
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

นักรังสีเทค

นิค/นศ.

รังสี

เทคนิค/

อาจารย ์

23. โครงการประชุมวิชาการทางรังสีเทคนิค 

เนื่องในวัน World Radiography Day 

ตัวชี้วัด 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับประโยชน์จาก

โครงการอยู่ในระดับดี

หรือมากขึ้นไป 

2.จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละ 60 ของ

ผู้ตอบแบบประเมิน 

2.ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

คณะรังสีเทคนิค 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 64 เพื่อร าลึกถึงคุณประโยชน์ของรังสีและนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านรังสีให้กับนักศึกษา 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านรังสีและวิชาชีพด้านรังสีเทคนิคแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป 

เพื่อเป็นการประขาสัมพันธ์ให้คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นที่รู้จักกวา้งขวาง

มากขึ้น 

ทั่วไป 24. โครงการอบรมดนตรีโดยนักดนตรีอาชีพ 

Masterclass by Artist 

 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับประโยชน์จาก

โครงการอยู่ในระดับดี

หรือมากขึ้นไป  

2. จ านวนผู้เข้ารว่ม

โครงการ  

ค่าเป้าหมาย : ตวัชี้วัด

ที ่1. ร้อยละ 60 ของ

ผู้ตอบแบบประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละ 

80 ของกลุ่มเป้าหมาย  

วิทยาลยัดนตรี มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนักศึกษา   

นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร 

นักศึกษาได้แสดงผลงานของตนเองแก่วทิยากร และรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อน าไปพฒันา

ผลงานที่ดีขึ้น 

นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้ รวมถึงแรงบันดาลใจจากวิทยากรที่มี

ชื่อเสียง 

ประโยชน์ต่อบุคลากร    

อาจารย์ได้รับประสบการณ์ และแนวคิดจากวิทยากรไปปรับใช้ในการเรียนการสอนการ

ประพันธ์เพลง 

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย   

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธว์ิทยาลัยดนตรี และ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยใช้การจัดอบรม

ดนตรีเป็นสื่อกลาง 

 



26 
 

ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 25. โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะทางดา้น

การจัดการ 

ตัวชี้วัด : 1.ผู้เข้าร่วม

โครงการได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการอยู่ในระดับดี

มากขึ้นไป 2.จ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ค่าเป้าหมาย : 1.ร้อย

ละ 60 ของผู้ตอบแบบ

ประเมิน 2. ร้อยละ 80 

ของกลุ่มเป้าหมาย 

คณะบริหารธุรกิจ มิย.2564 - พค.2565 เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการจัดการทั้ง การจัดการทัว่ไป การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

และการเป็นผู้ประกอบการ จากผู้เชี่ยวชาญให้กับนกัศึกษา และเข้าใจบริบทของการ

จัดการในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ทั่วไป 26. โครงการภาษาบูรณาการเพื่อการพฒันา

องค์กรและบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัด : 1.ผู้เขา้ร่วม
โครงการได้รับประโยชน์
จากโครงการอยู่ในระดับ
ดีมากขึน้ไป 2.จ านวน
ผู้เข้ารว่มโครงการ 

ค่าเป้าหมาย : 1.รอ้ยละ 

60 ของผู้ตอบแบบ

ประเมนิ 2. ร้อยละ 80 

ของกลุ่มเป้าหมาย 

คณะศิลปศาสตร์ 

 

 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร  

คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมบริการวิชาการ  

 

ทั่วไป 27. โครงการบริการวิชาการ Sharing Talk in 
Architecture 

 ตัวชี้วัด : 1.ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับประโยชน์
จากโครงการอยู่ในระดับ
ดีมากขึน้ไป 2.จ านวน
ผู้เข้ารว่มโครงการ 

ค่าเป้าหมาย : 1.รอ้ยละ 
60 ของผู้ตอบแบบ
ประเมนิ 2. ร้อยละ 80 

ของกลุ่มเป้าหมาย 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร  

คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมบริการวิชาการ  

ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนานักศึกษา 

นักศึกษามีการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างสถาบัน 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 29.โครงการหลักหกมาร์เก็ตดอทคอม 1.นักศกึษาสามารถสร้าง
เว็บไซด์ได้ และช่องทาง
ในการจ าหน่ายสินค้า
ออนไลน ์

2.ผู้ประกอบการใน
ต าบลหลักหกมีความพึง
พอใจในการได้รับบรกิาร
จาการน าสนิค้ามาลงใน
เว็บไซด์  
 

คณะบริหารธรุกจิ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ในด้านออนไลน์ 
ประโยชน์ต่อบุคลากร 
อาจารย์  ได้เพิ่มพูนความรู้ อย่างเป็นระบบ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 

 

 

 

ทั่วไป 30.โครงการเทียนหอมเดอะซัน 1 มีความรู้ในการ
ประดิษฐ ์

2. มีความรู้ในการผลติ
เทียนหอม 

ว.เภสัชศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ 
ประโยชน์ต่อบุคลากร 
อาจารย์  ได้เพิ่มพูนความรู้ อย่างเป็นระบบ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ทั่วไป 31.โครงการยาหม่องสมุนไพรตราพระอาทติย์ 1 มีความรู้ในการ
ประดิษฐ ์

2. มีความรู้ในการผลติ
ยาหม่องสมุนไพร 

ว.เภสัชศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ 
ประโยชน์ต่อบุคลากร 
อาจารย์  ได้เพิ่มพูนความรู้ อย่างเป็นระบบ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 32.โครงการ “สร้างนกัสื่อสารชุมชนเพือ่
น าเสนออัตลักษณช์ุมชนบนโลกออนไลน์” 

1. มีความรู้และทกัษะ
ด้านการเงนิ สุขภาพและ
สังคมเพื่อการสร้างสรรค์
เนื้อหาและผลิตสือ่เพือ่
เผยแพร่บนสือ่ออนไลน์ 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

2. นักสือ่สารชุมชนทีม่ี
ศักยภาพในการ
สร้างสรรค์สื่อออนไลน์
เผยแพร่เนื้อหา 
(Content) สามารถ
ออกแบบสร้างสรรค์
เนื้อหาและผลิตสือ่เพือ่
เผยแพร่บนสือ่ออนไลน์ที่
มีความเกี่ยวขอ้งกับชมุชน
และวัฒนธรรม 

ว.นิเทศศาสตร ์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
นักศึกษาได้รับองค์ความรู ้
ประโยชน์ต่อบุคลากร 
อาจารย์  ได้เพิ่มพูนความรู้ อย่างเป็นระบบ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ทั่วไป 33.โครงการออกแบบชุดภาชนะไม้และเซรามิค 

ส าหรับร้านกาแฟ  
เบเกอรี ่

1.เชิงปริมาณ  

1.1  ชุมชนมีความรู้ใน

การผลิต ผลิตภัณฑ์ใน

เชิงพานิชย์  80% 

1.2 รายได้ของชุมชน 

เดือนละอย่างน้อย 500 

บาท /คน  

2.เชิงคุณภาพ 

การสร้างอาชพีใหม่  
และการพัฒนาทกัษะให้
เป็นแรงงานที่มีฝมีือใน
อาชีพเฉพาะด้าน 

ว.การออกแบบ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ในด้านออนไลน์ 
ประโยชน์ต่อบุคลากร 
อาจารย์  ได้เพิ่มพูนความรู้ อย่างเป็นระบบ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนการใช้ประโยชน์ โครงการบริการด้านสังคมและเศรษฐกจิ              

ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

หลักหก 1. โครงการบูรณาการนิเทศศาสตร์การกีฬา
กับชุมชน 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดับดี
หรือมากขึ้นไป ร้อยละ 
60 ของผู้ตอบแบบ
ประเมิน 
2. จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

วิทยาลยันิเทศศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมต่อการรับใช้สังคม 

นักศึกษาในการเรียนรู้การบูรณาการงานนิเทศศาสตร์การกีฬา และการน าสิ่งที่นักศึกษา

ได้เรียนรู้มาสู่การปฏิบัติการในเชิงการบูรณาการความรู้ สูก่ารสร้างสรรค์การสื่อสารไปยัง

ชุมชนด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 

ประโยชน์ต่อชุมชน 
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหวา่งชุมชน องค์กร โดยมีบุคลากรในแวดวงวิชาชพีด้าน

การสื่อสารการกีฬา หรือองค์กรด้านการกีฬา ให้ความรู้และประสบการณ์ในการน าไปใช้

พัฒนาชุมชนและสังคม 

หลักหก 2. โครงการร่วมสร้าง สรรค์ชุมชนหลักหกสู่
สังคมคาร์บอนต่ า 

ตัวชี้วัด 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดับดี
หรือมากขึ้นไป 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
ค่าเป้าหมาย 
1.ร้อยละ 60 ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน 
2.ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

วิทยาลยั
วิศวกรรมศาสตร์ 

 
 
 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและบุคลากร 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้และค าปรึกษากับ

ผู้รับบริการ 

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้รบัความรู้  และได้รับค าปรึกษาเกี่ยวกับการดูแล

รักษาสุขภาพ 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ต.หลักหก 

อ.เมือง จ.

ปทุมธาน ี

3. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องพัฒนา

ทักษะวจิัยอย่างไรให้มีคุณค่า 

นักศึกษาผู้เข้ารว่ม

โครงการมีความพอใจ

ได้รับความรู้จาก

วิทยากร สามารถ

เตรียมความพร้อมใน

การเขียนวิทยานพินธ์

ได้ 

คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ 

 มิย.2564 - พค.2565  ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับการเขียนวทิยานิพนธ์ ท าให้สามารถเขยีนวิทยานิพนธ์ได้

ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิทยานิพนธไ์ด้ 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย ์เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้มากขึ้นในองค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ 

ประโยชน์ต่อบุคลากร 

คณาจารย์สามารถถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการวิจยัในระดับวิทยานพินธ์ได้อยา่งใกล้ชิด

มากขึ้น 

อาจารย์สามารถน าระบบคอมพิวเตอร์มาประยกุต์ช่วยสอนด้านการวิจยัในระดบั

วิทยานพินธ์ได ้

อาจารย์และนกัศึกณษาเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ท าให้มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเลิศทางวิชาการมากขึ้น และมีผลงานวิจยัออกมาอย่างมี

คุณค่าที่สุด 

ประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม 

ก่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และ ทิศทางใหม่ใน

การขับเคลื่อน พัฒนา และบูรณาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ แบบให้

เปล่ากับผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บา้น และ พนักงานราชการสว่นท้องถิ่น 

ต.หลักหก 

อ.เมือง จ.

ปทุมธาน ี

4. โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์คลองเปรม

ประชากรเป็นภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน  

เชิงคุณภาพ ผล

คะแนนทดสอบหลัง

กิจกรรม อย่างน้อย 

80/100 

สถาบันการทูตและ

การต่างประเทศ 

มิย.2564 - พค.2565 นักศึกษาของสถาบันการทูตฯ นักเรียนโรงเรียนรังสิต รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมี

ความรู้และเข้าใจเกีย่วกับประวัติศาสตร์ของคลองเปรมประชากร 

นักเรียนโรงเรียนรังสิตเกิดความภาคภูมใิจในประวัติศาสตร์ของคลองเปรมประชากร  

นักเรียนโรงเรียนรังสิตได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน  

นักศึกษาของสถาบันการทูตฯ ได้ฝึกการท าประโยชนแ์ก่ชุมชน  



31 
 

ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ต.หลักหก 

อ.เมือง จ.

ปทุมธาน ี

5. โครงการเสวนาทางรัฐศาสตร์ จ านวนผู้เข้ารว่ม/นศ.

150 บุคลากร 5 

ภายนอก 500 ร้อยละ 

80 

คณะรัฐศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 คณาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้นในรูปแบบการศึกษาวจิัยชุมชนเพื่อการ

พัฒนา 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใช้เป็นโครงการน าร่องในการค้นควา้อิสระ

และท าวิทยานพินธ ์

ประชาชนในต าบลหลักหกได้รับการชว่ยเหลือได้ตรงตามความต้องการจากมหาวิยาลัย 

และหน่วยราชการในพื้นที ่

ทั่วไป 6. โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการกบั
หน่วยงานภายนอก (MOU) / การบรกิาร
วิชาการกับองค์กรทั้ง ภายในเเละภายนอก
สถาบัน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดับดี
หรือมากขึ้นไปและ
จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ/ร้อยละ 60 
ของผู้ตอบแบบ
ประเมิน 

วิทยาลยัการ
ออกแบบ 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและบุคลากร 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีความรู้และมีเครือข่ายกับองค์กรภายนอก 

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้รบัความรู้    

ทั่วไป 7. โครงการ Design for the Greater 
Good: virtual workshop กระบวนการคิด
เชิงออกแบบเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิง
บวกในสังคม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดับดี
หรือมากขึ้นไปและ
จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ/ร้อยละ 60 
ของผู้ตอบแบบ
ประเมิน 

วิทยาลยัการ
ออกแบบ 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและบุคลากร 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีความรู้และมีเครือข่ายกับองค์กรภายนอก 

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้รบัความรู้    
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 8. โครงการบริการวิชาการให้แก่
บุคคลภายนอกของสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวชี้วัด : 1.ผู้เข้าร่วม

โครงการได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการอยู่ในระดับดี

มากขึ้นไป 2.จ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ค่าเป้าหมาย : 1.ร้อย

ละ 60 ของผู้ตอบแบบ

ประเมิน 2. ร้อยละ 80 

ของกลุ่มเป้าหมาย 

คณะบริหารธุรกิจ เทอม2/64 เพื่อน าองค์ความรู้ด้านด้านโลจิสติกส์เผยแพร่ให้กบัองค์การภายนอกและจะได้น าความรู้

ไปพัฒนาใช้กับองค์กรของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั่วไป 9. โครงการอบรม/สัมนาทางวิชาการ

ออนไลน์ของหลักสูตร MM 

ตัวชี้วัด : 1.ผู้เข้าร่วม

โครงการได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการอยู่ในระดับดี

มากขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย : 1.ร้อย

ละ 60 ของผู้ตอบแบบ

ประเมิน 

คณะบริหารธุรกิจ เทอม2/64 เพื่อให้นักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคคลภายนอกน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการด าเนิน

ธุรกิจ หรือการด าเนินชีวิตของตนเอง ตลอดจนประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักในทุกภาคส่วนเพือ่เปน็การ

สร้างเครือข่ายระหวา่งมหาวิทยาลยักับองค์การภาครัฐและเอกชน 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 10. โครงการ สร้างเสริม Soft Skill : 

Happy Life, Happy Money 

ตัวชี้วัด : 1.ผู้เข้าร่วม

โครงการได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการอยู่ในระดับดี

มากขึ้นไป 2.จ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ค่าเป้าหมาย : 1.ร้อย

ละ 60 ของผู้ตอบแบบ

ประเมิน 2. ร้อยละ 80 

ของกลุ่มเป้าหมาย 

คณะบริหารธุรกิจ เทอม2/64 เพื่อให้นักศึกษารูจ้ักตัวเอง เขา้ใจตัวเอง เห็นศักพยภาพของตนเอง พึ่งตัวเองได้มี
เป้าหมายในการด ารงชีวิต เห็นทางเลือก สามารถใช้ชวีิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
เข้าใจวิธกีารสร้างความมั่งค่ังทางการเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีงได้และสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งค่ังทางการเงินได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 11. Happy Life, Smart Digital Life ตัวชี้วัด : 1.ผู้เข้าร่วม

โครงการได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการอยู่ในระดับดี

มากขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย : 1.ร้อย

ละ 60 ของผู้ตอบแบบ

ประเมิน 

คณะบริหารธุรกิจ เทอม2/64 เพื่อให้นักศึกษารูจ้ักตัวเอง เขา้ใจตัวเอง เห็นศักพยภาพของตนเอง พึ่งตัวเองได้ มี

เป้าหมายในการด ารงชีวิต เห็นทางเลือก สามารถใช้ชวีิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

เข้าใจวิธกีารใช้สื่อดิจิทัลต่างๆอย่างถูกตอ้งและปลอดภยั และสามารถเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมทางงานสื่อดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

 12. BO2O (Business Offline to Online) ตัวชี้วัด : 1.ผู้เข้าร่วม

โครงการได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการอยู่ในระดับดี

มากขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย : 1.ร้อย

ละ 60 ของผู้ตอบแบบ

ประเมิน 

คณะบริหารธุรกิจ เทอม2/64 เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ท างานจริง และชว่ยส่งเสริมหน่วยงาน

ภาคธุรกจิ สมาคม และองค์กรการกุศลต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน

ที่แท้จริง ตลอดจนสร้างระบบเครือข่ายของ สาขาและ คณะบริหารธุรกิจให้แข็งแรง 

 13. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะ

ศิลปศาสตร์ 

1. ร้อยละ 60 ของ

ผู้ตอบแบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

วิทยาลยัศิลปศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร  

คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมบริการวิชาการ  

ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนานักศึกษา 

นักศึกษาที่เข้ารว่มการบรกิารวิชาการได้พัฒนาความรู้และทกัษะดา่นต่าง ๆ  

ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาชุมชน/สังคม 

เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนกับองค์กรในระดับภาควิชา วิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัย  

ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาอาชีพได้ 

 14. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการของคลินิกช่วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย ปีการศึกษา 2564 

 เป็นที่น่าพึงพอใจมาก คณะนิติศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านกฎหมาย สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้ร้อง/ 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นทีพ่ึ่งพาของชุมชน และสังคม ท าให้ทราบถึงปัญหาทางกฏหมาย

อันหลากหลายทั้งแบบซับซ้อนและไม่ซับซ้อน นักศึกษาสามารถเกบ็เกี่ยวความรู้จากการ

ให้ค าแนะน าของบุคลากร ถอืเป็นการเรยีนรู้จากสถานการณ์จริง ในขณะเดียวกนั

นักศึกษาสามารถให้ค าแนะน าเท่าที่ความรู้ของนักศึกษาสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ร้องได้

อีกด้วย  
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 15. โครงการ ฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิต 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้อยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและบุคลากร 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ปัญหาสุขภาพ และให้ความรู ้

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้รบัความรู้   

ทั่วไป 16.โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ  

โครงการที่ 1 “ฐานข้อมูลสุขภาวะสัตว์จรจัด

...หลักหก” 

 

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้อยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและบุคลากร 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ปัญหาสุขภาพ และให้ความรู ้

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้รบัความรู้   

ทั่วไป 17. โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ 
โครงการที่ 2 ฐานข้อมูล”ศาลเจ้าในจังหวัด
ปทุมธานี” 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้อยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและบุคลากร 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้ 

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้รบัความรู้   

ทั่วไป 18. โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ 
โครงการที่ 3 ฐานข้อมูล”โตะ๊จีนหลักหก” 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้อยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและบุคลากร 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ปัญหาสุขภาพ และให้ความรู ้

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้รบัความรู้   

ทั่วไป 19. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
(โครงการบริการวิชาการแก่สังคม) 

1. จ านวนครั้งในการ
จัดบริการวิชาการแก่
ชุมชน (จ านวน 3 ครั้ง) 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดับดี
หรือมากขึ้นไป (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60) 

วิทยาลยัการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและบุคลากร 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ปัญหาสุขภาพ และให้ความรู ้

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้รบัความรู้   
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 20. โครงการความร่วมมือผลิตสื่อสร้างสรรค์
สังคมกับกระทรวงดิจิทัล 

1.ผลงานสร้างสรรค์
อย่างน้อย 1 ผลงาน 
2. ความยาว 1 นาท ี

คณะดิจิทัลอาร์ต มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา  

ที่ได้ท างานกับองค์กรภายนอก ซ่ึงต้องสร้างสรรค์งานจริงตามโจทย์ที่ได้รับ 

ประโยชน์ต่อบุคลากร  

ที่ได้สร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก 

ประโยชน์ต่อชุมชน  

พื้นที่ใกล้เคียงที่จะได้รับข่าวสารที่ทันกบัเหตุการณ์ปัจจุบัน ได้รับความรู้ด้านต่างๆจาก

ส่วนกลางของรัฐ 

ทั่วไป 21. โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความเสมอ

ภาคและความเป็นธรรมในสังคมไทย 

ผู้เข้าร่วมได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการในระดับดี 

หรือดีมาก/ร้อยละ 60  

วิทยาลยันวัตกรรม

สังคม 

มิย.2564 - พค.2565 - ส่งเสริมการปฏิบัติการเพื่อสังคม แก่นกัศึกษาบุคลากร 

- สร้างความร่วมมือกับเครือขา่ยภาคประชาชน  ในการแก้ไขปัญหาสังคมเพื่อความ

เป็นธรรม 

- บริการวิชาการแก่สังคม 

ทั่วไป 22.. โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการในระดับดี 

หรือดีมาก/ร้อยละ 60 

ของผู้ตอบแบบ

ประเมิน/ผู้เข้าร่วม 

วิทยาลยันวัตกรรม

สังคม 

มิย.2564 - พค.2565 - นักศึกษาได้เรียนรู้จากพื้นที่จริงที่ได้รับผลกระทบจากสังคม 

- มีการเรียนรู้ทางสังคมอย่างมีส่วนร่มกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

- เปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ น าความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่  มา

ประยุกต์ใช้กับประสบการณ์จริง 

นักศึกษา

และ

ประชาชน

ทั่วไป 

23. โครงการเสวนาวิชาการ 2 ครั้ง คณะอาชญาวิทยาฯ มิย.2564 - พค.2565 - คณาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษาได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 

- คณาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษาเกิดการเรียนรู้การบูรณาการการปฏิบัติงาน

ร่วมกันกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

- คณะ และมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

- ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และสามารถน าความรู้ไปประยกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

หรือน าไปพัฒนาองค์กร 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

นักเรียน

นักศึกษา

และ

ประชาชน

ทั่วไป 

24. โครงการนักอาชญาวิทยากับการตรวจ

พิสูจน์ (โคนันรุ่นจิ๋ว) 

1 ครั้ง คณะอาชญาวิทยาฯ มิย.2564 - พค.2565 - นักศึกษาได้เรียนรู้การวางแผน การประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการศึกษามา

ถ่ายทอดและเผยแพรแ่ก่สาธารณะ 

- คณาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษาได้เรียนรู้การท างานเป็นทีมร่วมกันมากขึ้น ท าให้

มีความผูกพัน สามัคคีกันในหมู่คณะ 

- คณะมีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักแก่สาธารณะชนมากขึ้น 

- ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และสามารถน าความรู้ไปประยกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

หรือน าไปพัฒนาองค์กร 

นักศึกษา 
อาจารย์ 
และ 
บุคคล 
ภายนอก 

25. โครงการ Sharing tali in 
Architecture  

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
มากกว่าร้อยละ 60 
ขึ้นไป 
2.ประเมินในระดับดี 
มากกว่าร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ก.ย.2564 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและบุคลากร 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ปัญหาสุขภาพ และให้ความรู ้

ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้รบัความรู้   

ทั่วไป 26. โครงการ 360 Degree 
Entrepreneurship Project 
 

ผู้เข้าร่วมได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการในระดับดี 

หรือดีมาก/ร้อยละ 60 

ของผู้ตอบแบบ

ประเมิน/ผู้เข้าร่วม 

วิทยาลยันานาชาต ิ มิย.2564 - พค.2565 - พัฒนาทักษะนกัศึกษาในการสื่อสาร การท างานเป็นทีม 

- สร้างความแข็งแกร่งแก่ชุมชน  

ทั่วไป 27. โครงการ  Inter Activity for School 
Network 
 

ผู้เข้าร่วมได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการในระดับดี 

หรือดีมาก/ร้อยละ 60  

วิทยาลยันานาชาต ิ มิย.2564 - พค.2565 - พัฒนาทักษะนกัศึกษาในการสื่อสาร การท างานเป็นทีม 

- สร้างความแข็งแกร่งแก่ชุมชน  
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 28. โครงการ  Online Media and 
Website 
 

ผู้เข้าร่วมได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการในระดับดี 

หรือดีมาก/ร้อยละ 60 

ของผู้ตอบแบบ

ประเมิน/ผู้เข้าร่วม 

วิทยาลยันานาชาต ิ มิย.2564 - พค.2565 - พัฒนาทักษะนกัศึกษาในการสื่อสาร การท างานเป็นทีม 

- สร้างความแข็งแกร่งแก่ชุมชน  

หลักหก 29.โครงการพัฒนารูปแบบความคิด
สร้างสรรค์จากผักตบชวา (ผักตบชวาเปน็
พวงหรีดและดอกไม้ จันทน์) 

1.เชิงปริมาณ :    
1.1นักศึกษามีความรู้
เร่ืองการเงิน และการ
ท าธุรกิจ มีสุขภาพและ
สังคมที่ดีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60  
2.เชิงคุณภาพ : 
2.1นักศึกษามีความ
เข้าใจการมีสุขภาวะที่
ดี สามารถจัดการ
ตัวเองและชุมชน
เพื่อให้ด ารงชีวิตวิถี
ใหม่ 

ส.ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

หลักหก 30.โครงการส่งเสริมและสร้างนักพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเสมือนจริงรุ่นใหม่เพื่อชุมชนหลัก

หก 

1. เชิงปริมาณ 
นักศึกษามีความรู้เรื่อง
การเงิน สุขภาพและ
สังคมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 
2. เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความเข้าใจ
ของการมีสุขภาวะที่ด ี
สามารถจัดการตนเอง
และชุมชน เพื่อให้
สามารถด ารงชีวิต
ร่วมกันได้ 

ว.นวัตกรรมดิจิทัล
และเทคโนโลย ี

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

 

หลักหก 31.โครงการการผลิตครัวซองตะวันตกพบ 

(รัก) ตะวันออกเพือ่สร้างรายได้ให้กับ

นักศึกษาและชุมชนหลักหก 

1.เชิงปริมาณ: 
2.1 นักศึกษามีความรู้
ในการท าครัวซอง 90 
เปอร์เซ็นต์ 
1.2 นักศึกษามีรายได้
จากการจ าหน่ายครัว
ซองตะวันตกพบ (รกั) 
ตะวันออก อย่างน้อย 
3,000 บาทต่อเดือน 
2.เชิงคุณภาพ:  
2.1 นักศึกษามีรายได้ 
ส่งผลให้การเงิน
สุขภาพจิต สุขภาพ
กายและความเป็นอยู่
ในครอบครัวดีขึ้น 

ว.นวัตกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

และอาหาร 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

https://www.rsu.ac.th/lakhok/T02.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T02.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T02.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T03.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T03.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T03.html
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

หลักหก 32. โครงการพัฒนาชุมชนโดยเปลี่ยนขยะให้

เป็นปุ๋ย เพื่อลดมลพิษ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน สร้างอาชีพและรายได ้

1.เชิงปริมาณ 
1.1 ชุมชนมีความรู้
ด้านสุขภาวะ เขา้ใจ
การด าเนินชีวิตใน
ภาวะโควิด-19 รอ้ยละ 
80 
1.2 ชุมชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 
2.เชิงคุณภาพ 
2.1 มีข้อตกลงในการ
ท าธุรกิจรว่มกัน 
2.2 มีกลไกในการ
ติดตามงานระหว่าง
นักศึกษาและชุมชน 
2.3 ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

สถาบันวิจยั มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

หลักหก 33. โครงการการศึกษาการใช้ผักตบชวาเป็น

วัสดุเพาะเห็ดฟาง (ผักตบชวามาเพาะเหด็

ฟาง) 

 

1.เชิงปริมาณ :    
1.1นักศึกษามีความรู้
เร่ืองการเงิน และการ
ท าธุรกิจ มีสุขภาพและ
สังคมที่ดีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60  
2.เชิงคุณภาพ : 
2.1นักศึกษามีความ
เข้าใจการมีสุขภาวะที่
ดี สามารถจัดการ
ตัวเองและชุมชน 

ส.ส่งเสริมศิลป 
วัฒนธรรม 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

https://www.rsu.ac.th/lakhok/T04.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T04.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T04.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T05.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T05.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T05.html
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

หลักหก 34. โครงการสร้างอาชีพและรายได้จาก

ผลิตภัณฑ์อาหารของดีเมืองปทุมธานีเพือ่

ชุมชนหลักหก 

1.เชิงปริมาณ 
1.1 1 กลุ่ม 
1.2 นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 
2.เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความเข้าใจ
และแสดงออกถึงการมี
สุขภาวะที่ดี สามารถ
จัดการตัวเองและ
ชุมชนเพื่อให้ด ารงชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ว.นวัตกรรม เกษตร มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

หลักหก 35. โครงการน้ าซุปก๋วยเต๋ียวเรือพร้อม

บริโภคสเตอริไลซ์ในรีทอร์ทเพาช์ ทางเลือก

เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม ่

นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะการด าเนินธุรกิจ
และการบริหาร
การเงิน 

ว.นวัตกรรม เกษตร มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

หลักหก 36.โครงการสร้างอาชีพและรายได้จากธรุกิจ

น้ าผลไม้เพื่อชุมชนหลักหก 

1.เชิงปริมาณ  
1.1 จ านวนนักศึกษามี
ความรู้ในการท าธุรกิจ
น้ าผลไม้100% 
1.2 รายได้ของ
นักศึกษา เดือนละ
อย่างน้อย 1,000 /คน  
2.เชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษามีแนวคิด
ในการท าธุรกจิน้ า
ผลไม้ 

ว.นวัตกรรม เกษตร มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

https://www.rsu.ac.th/lakhok/T07.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T07.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T07.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T08.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T08.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T08.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T09.html
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

หลักหก 37. โครงการสร้างอาชีพและรายได้จากคอร์

สสอนออนไลน์อาหารหมักท ากินได้ท าขาย

รวย 

1.เชิงปรมิาณ 
1.1 ชุมชนมีความรู้
ด้านอาหารหมักมาก
ขึ้น 
1.2 นักศึกษารู้จัก
พฤติกรรมและความ
ต้องการของชุมชน 
2.เชิงคุณภาพ 
2.1 ชุมชนมีความ
เข้าใจการมีสุขภาวะที่
ดีจากการบริโภค
อาหารหมกั สามารถ
ดูแลตัวเองลดการ
เจ็บป่วยได ้
2.2 ชุมชนคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์อาหารหมกั
ที่อยากจะเรียนรู ้
2.3  นักศึกษาได้ข้อมูล
จากชุมชนมาวางแผน 

ว.นวัตกรรมเกษตร มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

หลักหก 38. โครงการ สวนผักในเมืองเพื่อความยั่งยืน

ของชุมชน   

1.เชิงปริมาณ  
1.1 จ านวนนักศึกษามี
ความรู้ในการผลิตผัก 
100% 
1.2 รายได้ของ
นักศึกษา เดือนละ
อย่างน้อย 2,000 บาท 
/คน  

ว.นวัตกรรมเกษตร มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

https://www.rsu.ac.th/lakhok/T10.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T10.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T10.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T11.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T11.html
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

หลักหก 39.โครงการไม้ดอกไม้ประดับเพื่อชุมชน 1 จ านวนนกัศึกษามี
ความรู้ในการผลิตไม้
ดอกไม้ประดับ 
2 รายได้ของนักศึกษา 
เดือนละอย่างน้อย 
2,000 บาท /คน  
 

ว.นวัตกรรมเกษตร มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

หลักหก 40. โครงการผลิตต้นกล้าผักเพื่อความยัง่ยืน

ของชุมชน 

1 จ านวนนกัศึกษามี
ความรู้ในการผลิตต้น
กล้าผัก 100% 
2 รายได้ของนักศึกษา 
เดือนละอย่างน้อย 
2,000 บาท /คน  
 

ว.นวัตกรรมเกษตร มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

หลักหก 41. โครงการผลิตต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ

เพื่อความยั่งยืนของชุมชน 

1 จ านวนนกัศึกษามี
ความรู้ในการผลิตต้น
กล้าไม้ดอกไม้ประดับ 
100% 
2 รายได้ของนักศึกษา 
เดือนละอย่างน้อย 
2,000 บาท /คน  

ว.นวัตกรรมเกษตร มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

หลักหก 42. โครงการ ส่งเสริมอาชีพการเพาะเหด็

อินทรีย์ต้นทุนต่ าสู่ชุมชนริมคลองวัดรังสิต 

1. เชิงปริมาณ 
นักศึกษามีความรู้
เร่ืองการเงิน สุขภาพ
และสังคมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
2. เชิงคุณภาพ  
นักศึกษามีความเข้าใจ
การมีสุขภาวะที่ด ี
สามารถจัดการตัวเอง
และชุมชนเพื่อให้
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

ว.นวัตกรรมเกษตร มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

หลักหก 43. โครงการผลิตก้อนเชื้อเห็ดอย่างง่ายเพื่อ

สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนริมคลองวัด

รังสิต 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษามีความรู้เรื่อง
การเงิน สุขภาพและ
สังคมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 
เชิงคุณภาพ  
นักศึกษามีความเข้าใจ
การมีสุขภาวะที่ด ี
สามารถจัดการตัวเอง
และชุมชนเพื่อให้
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

ว.นวัตกรรมเกษตร มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

หลักหก 44.โครงการ พลังผักจิ๋วเพื่อสร้างธุรกจิและ

รายได้ในชุมชน 

 

เชิงปริมาณ  
1.1 จ านวนนักศึกษามี
ความรู้และ
ความสามารถในการ
วางแผนสร้างอาชีพ
และรายได ้
1.2 รายได้ของ
นักศึกษา เดือนละ
อย่างน้อย 1,000 บาท 
/คน  

ว.นวัตกรรมเกษตร มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

หลักหก 45. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมอาชพีโดย

การพิมพ์ลวดลายผา้จากวัสดุธรรมชาติใน

ท้องถิ่น 

1.เชิงปริมาณ 
1.1 มีการก าหนด
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
เช่น สีไม่ตก ผ้าไม่หด 
เพื่อการจ าหน่าย 
 1.2 มีสินค้าแบรนด์
ตัวเองจ าหน่ายใน 
PlatForm online 
เช่น Instagram 
Facebook lakHok. 
Market .com 
1.3 นักศึกษามีรายได้
จากการขายสินค้า
แฟชั่นที่ผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติอยา่งน้อย
เดือนละ 2,000 บาท 
 

ว.การออกแบบ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

https://www.rsu.ac.th/lakhok/T17.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T17.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T22.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T22.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T22.html
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

หลักหก 46. โครงการสร้างอาชีพและรายได้จากการ

ผลิตเซรามิกจากถ่านผกัตบชวา 

1.เชิงปริมาณ 
- นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกบัอาชพี การเงิน 
สุขภาพ และสังคม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
2.เชิงคุณภาพ - 
นักศึกษามีความเข้าใจ
การมีสุขภาวะที่ด ี
สามารถจัดการตัวเอง 
และชุมชนเพื่อให้การ
ด ารงชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความสุข 
 

ว.วิศวกรรม ศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

หลักหก 47. โครงการ สร้างอาชีพและรายได้จากการ

ผลิตถ่านดูดกลิ่นจากผกัตบชวา 

1.เชิงปริมาณ 
- นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกบัอาชพี การเงิน 
สุขภาพ และสังคม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
2.เชิงคุณภาพ - 
นักศึกษามีความเข้าใจ
การมีสุขภาวะที่ด ี
สามารถจัดการตัวเอง 
และชุมชนเพื่อให้การ
ด ารงชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความสุข 
 

ว.วิศวกรรม ศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

https://www.rsu.ac.th/lakhok/T23.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T23.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T24.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T24.html
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

หลักหก 48. โครงการ สร้างอาชีพและรายได้จากการ

ผลิตถ่านอัดก้อนจากผกัตบชวา 

1.เชิงปริมาณ 
- นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกบัอาชพี การเงิน 
สุขภาพ และสังคม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
2.เชิงคุณภาพ - 
นักศึกษามีความเข้าใจ
การมีสุขภาวะที่ด ี
สามารถจัดการตัวเอง 
และชุมชนเพื่อให้การ
ด ารงชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความสุข 

ว.วิศวกรรม ศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

หลักหก 49. โครงการสร้างอาชีพและรายได้จากการ

ผลิตปุ๋ยเม็ดจากผักตบชวา 

1.เชิงปริมาณ 
- นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกบัอาชพี การเงิน 
สุขภาพ และสังคม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
2.เชิงคุณภาพ - 
นักศึกษามีความเข้าใจ
การมีสุขภาวะที่ด ี
สามารถจัดการตัวเอง 
และชุมชนเพื่อให้การ
ด ารงชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความสุข 
 

ว.วิศวกรรม ศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

https://www.rsu.ac.th/lakhok/T25.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T25.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T26.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T26.html
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

หลักหก 50. โครงการสร้างอาชีพและรายได้เพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุกันกระแทกจาก

ผักตบชวา 

1.เชิงปริมาณ 
- นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกบัอาชพี การเงิน 
สุขภาพ และสังคม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
2.เชิงคุณภาพ - 
นักศึกษามีความเข้าใจ
การมีสุขภาวะที่ด ี
สามารถจัดการตัวเอง 
และชุมชนเพื่อให้การ
ด ารงชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความสุข 

ว.วิศวกรรม ศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

หลักหก 51. โครงการสร้างเสริมอาชีพและรายได้จาก

ภาชนะอาหารวัสดุธรรมชาต ิ

1.เชิงปริมาณ: 
นักศึกษามีความรู้ด้าน
การเงิน สุขภาพ สังคม 
แนวคิดการท าธุรกิจ 
และมีทักษะพื้นฐานใน
การปรับตัวต่อการ
ด ารงชีวิตวิถีใหม่ 
เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 80% 
2.เชิงคุณภาพ: เกิด
แกนน าคณะท างาน
นักศึกษาที่ติดตามการ
ด าเนินงาน เพื่อน ามา
ประเมินและปรับปรุง 

ว.วิศวกรรม ศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

https://www.rsu.ac.th/lakhok/T27.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T27.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T27.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T28.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T28.html
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

หลักหก 52. โครงการสร้างรายได้จากกระถางเพาะ

กล้าไม้จากผกัตบชวา 

 

1.เชิงปริมาณ: 
นักศึกษามีความรู้ด้าน
การเงิน สุขภาพ สังคม 
แนวคิดการท าธุรกิจ 
และมีทักษะพื้นฐานใน
การปรับตัวต่อการ
ด ารงชีวิตวิถีใหม่ 
เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 80% 
2.เชิงคุณภาพ: เกิด
แกนน าคณะท างาน
นักศึกษาที่ติดตามการ
ด าเนินงาน เพื่อน ามา
ประเมินและปรับปรุง
การท างานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการ
สรุปผลการด าเนินงาน
ทุก 2 เดือน รวม
จ านวน 5 ครั้ง  
 
 
 
 
 

ว.วิศวกรรม ศาสตร์ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

https://www.rsu.ac.th/lakhok/T29.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T29.html
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

หลักหก 53. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมอาชพีโดย

การส่งเสริมการผลิตสินค้ากระถางบอนไซ

แนวใหม่สู่ชุมชน 

1.เชิงปริมาณ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
2.เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความเข้าใจ
การมีสุขภาวะที่ด ี
สามารถบริหารจัดการ
ธุรกิจร่วมกับชุมชน
เพื่อให้การด ารงชีวิตที่
ดีขึ้นและมีความสุข 
 

ว.การออกแบบ มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

ทั่วไป 54.โครงการ วิสาหกจิชุมชนบ้านพอเพียง

เกษตรปลอดสารเคมี (ข้าวอินทรีย์ ,เล้ียง

ปลา,น้ าพริก) 

เพื่อให้ชุมชนได้รับ
ความรู้จากการ
ถ่ายทอดและสามารถ
น าไปประกอบเป็น
อาชีพได้ 

ว.นวัตกรรมเกษตร มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

ทั่วไป 55.โครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าว

ปลอดภัย หนองน้ าใหญ ่ (ขา้ว) 

เพื่อให้ชุมชนได้รับ

ความรู้จากการ

ถ่ายทอดและสามารถ

น าไปประกอบเป็น

อาชีพได้ 

ว.นวัตกรรมเกษตร มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

ทั่วไป 56.โครงการวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์

พื้นบ้าน (สินค้าจากกระจูด, ยาสีฟันสมนุไพร

จากใบขอ่ย) 

เพื่อให้ชุมชนได้รับ

ความรู้จากการ

ถ่ายทอดและสามารถ

น าไปประกอบเป็น

อาชีพได้ 

คณะบัญชี มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

https://www.rsu.ac.th/lakhok/T31.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T31.html
https://www.rsu.ac.th/lakhok/T31.html
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ชุมชน โครงการ 
ตัวชี้วัด/ค่า

เป้าหมาย 
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนิน 

การ 
ประโยชน์ที่จะเกิดต่อการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ชมุชน หรือสังคม 

ทั่วไป 57.โครงการ วิสาหกจิชุมชนฟาร์มเห็ดวราป

ภา (เห็ดขอน) 

 

เพื่อให้ชุมชนได้รับ

ความรู้จากการ

ถ่ายทอดและสามารถ

น าไปประกอบเป็น

อาชีพได้ 

ว.นวัตกรรมเกษตร มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

ทั่วไป 58.โครงการวิสาหกิจชุมชนบา้นสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพและนวดไทย (นวดไทย) 

เพื่อให้ชุมชนได้รับ

ความรู้จากการ

ถ่ายทอดและสามารถ

น าไปประกอบเป็น

อาชีพได้ 

ว.แพทยแ์ผน
ตะวันออก 

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

ทั่วไป 59.โครงการ วิสาหกจิชุมชนเพ็ชรประไพ  

หัตถศิลป์(ฟาร์มเล้ียงปู) 

เพื่อให้ชุมชนได้รับ

ความรู้จากการ

ถ่ายทอดและสามารถ

น าไปประกอบเป็น

อาชีพได้ 

ว.นวัตกรรมเกษตร มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

ทั่วไป 60. โครงการ วิสาหกิจชุมชนวิสาหกจิชมุชน

คนเอา ถ่านต าบลวิหารแดง อ าเภอวหิารแดง 

(สบู่ถ่านจากไม้ไผ่,น้ าส้มควันไม้) 

เพื่อให้ชุมชนได้รับ

ความรู้จากการ

ถ่ายทอดและสามารถ

น าไปประกอบเป็น

อาชีพได้ 

ว.นวัตกรรมดิจิทัล
และเทคโนโลย ี

มิย.2564 - พค.2565 ประโยชน์แก่ชุมชน  :  สามารถสรา้งชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 

 

 


