รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีจ้ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ผลการดาเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ จำนวน 17 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 11 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน 5 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน ร้อยละ 85.20
การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มคี ุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 4 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน 4 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน ร้อยละ 57.16
การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบ่งชี้ จำนวน 15 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 13 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน 1 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน ร้อยละ 92.99
การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
ตัวบ่งชี้ จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 8 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน ร้อยละ 100
การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 9 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน 2 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน ร้อยละ 77.69
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ตัวบ่งชี้ จำนวน 9 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 6 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน 3 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน ร้อยละ 94.37

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวบงชี้ จํานวน 69 ตัวบงชี้ บรรลุ 51 ตัวบงชี้ ไมบรรลุ 3 ตัวบงชี้
ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 15 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน รอยละ 84.57

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนควำมร่วมมือหรือเครือข่ำยและ
จำนวนกิจกรรมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

10

เครือข่ำย

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
เครือข่ำยควำมร่วมมือ 10 เครือข่ำย จำนวนควำมร่วมมือหรือเครือข่ำย 10 เครือข่ำย ได้แก่
กิจกรรม 5 กิจกรรม
1. Jiangxi Normal University (JXNU)
2. Honghe University (UOH)
3. Yunnan Normal University (YNU)
4. Yunnan University of Finance and Economics (YUFE)
5. Yunnan College of Tourism Vocational
6. Central China Normai University (CCNU)
7. Yunnan University
8. University of Social Sciences and Humanities - Hanoi (HSSH)
9. National University of Laos (NUOL)
10. University of Management and Economics (UME)
จำนวนกิจกรรมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ได้แก่
1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นักศึกษำ
University of Management and Economics (UME)
2. โครงกำรอบรมภำษำจีนของ นศ. ม.วไลยอลงกรณ์ ณ Central
ChinaNormal University
3. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ UME ประเทศ
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
4. โครงกำรเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับภูฎำน
5. โครงกำรเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ Segi University
6. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือกับ YUFE ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
7. โครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันซำเบล
8. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือกับ Central China Normal

1

การบรรลุตวั บ่งชี้
บรรลุ

ระดับความสาเร็จ



100

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

2. จำนวนหลักสูตรที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย

1

หลักสูตร/ปี

3. ร้อยละของนักศึกษำที่มีสัมฤทธิ์ผลตำม
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของบัณฑิต

80

ร้อยละ

4. ร้อยละของนักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบ
สหกิจศึกษำ

90

5. ร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

การบรรลุตวั บ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

กำรจัดทำหลักสูตรกับมหำวิทยำลัยเครือข่ำยอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
แต่ในปี 2556 มีกำรทำหลักสูตรร่วมกับบริษัทกำรบินไทย จัดทำ
หลักสูตรกำรบิน

ไมบรรลุ



ร้อยละ 81.60

โครงกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
จำนวนนักศึกษำ ที่เข้ำร่วมโครงกำร 6,160 คน ผ่ำนกำรอบรม 5,300 คน

บรรลุ



100

ร้อยละ

ร้อยละ 87.13

นักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบสหกิจศึกษำจำนวน 474 คน จำก
จำนวนนักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบสหกิจทั้งหมด 544 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.17

ต้องปรับปรุง



88.66

70

ร้อยละ

ร้อยละ 62.76

นักศึกษำที่สอบผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ

ต้องปรับปรุง



89.66

6. ร้อยละของนักศึกษำที่เพิ่มขึ้น

10

ร้อยละ

ร้อยละ10

จำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2555 จำนวน 2,680 คน ถ้ำนักศึกษำ
เพิ่มขึ้น 10% จะต้องมีนักศึกษำ 2,948 คน ในปีกำรศึกษำ 2556 มี
นักศึกษำจำนวน 2,942 คน

บรรลุ



100

7. ร้อยละของรำยวิชำที่มีกำรสอดแทรกเนื้อหำ
และกระบวนกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

80

ร้อยละ

ร้อยละ 100

ทุกรำยวิชำ ได้มีกำรสอดแทรกในทุกรำยวิชำตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกรอบมำตรำฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2552 ระบุให้ทุกหลักสูตรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีกำรมี
กำรสอดแทรกเนื้อหำและกระบวนกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

บรรลุ



100

8. จำนวนโครงกำรกำรจัดกำรอบรมและ
ส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะ
ทำงภำษำอังกฤษ และภำษำอำเซียน

20

โครงกำร:ปี

30 โครงกำร

โครงกำรกำรจัดกำรอบรมและส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ทักษะทำงภำษำอังกฤษ และภำษำอำเซียน อำทิเช่น โครงกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษบุคลำกรสู่อำเซียน โครงกำรส่งเสริมสมรรถนะกำร
เรียนรู้ภำษำอังกฤษสำหรับอำจำรย์และบุคลำกรสำหรับใช้ในกำรเรียน
กำรสอน โครงกำรเสริมสมรรถนะกำรเรียนรู้ภำษำแก่นักศึกษำอำจำรย์
และบุคลำกรโครงกำรอบรมสำมภำษำอำเซียนน่ำรู้ พร้อมสู่ AEC
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำไทย-กัมพูชำสำหรับนักศึกษำ อำจำรย์
และบุคลำกร โครงกำรอบรมภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำรเบื้องต้น
โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรเบื้องต้นสำหรับบุคลำกร
สำยสนันสนุน

บรรลุ



100

2

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

9. ร้อยละเพิ่มขึ้นของจำนวนสถำน
ประกอบกำรที่รับนักศึกษำเข้ำรับกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ

5

ร้อยละ

ร้อยละ 4.84

ในปีกำรศึกษำ 2555 มีสถำนประกอบกำร จำนวน 391 และในปี
กำรศึกษำ 2556 มีสถำนประกอบกำร จำนวน 397 คิดเป็นร้อยละที่
เพิ่มขึ้น 4.84

10. จำนวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนและเกณฑ์มำตรฐำน
ขององค์กรวิชำชีพเพิ่มขึ้น

5

หลักสูตร:ปี

11 หลักสูตร

11. จำนวนหลักสูตรนำนำชำติที่เพิ่มขึ้น

2

หลักสูตร:ปี

12. จำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
มหำวิทยำลัยที่เพิ่มขึ้น

2

13. จำนวนนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถพิเศษเข้ำ
ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเพิ่มขึ้น
14. จำนวนทุนกำรศึกษำที่ให้กับนักศึกษำ

ตัวชี้วัด

การบรรลุตวั บ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ต้องปรับปรุง



96.8

หลักสูตรที่เปิดสอนตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนละองค์กร
วิชำชีพ มีจำนวน 11 หลักสูตร 15 สำขำได้แก่ 1. เทคโนโลยีบัณฑิต
สำขำเทคโนโลยีวิศวกรรม 2. วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรม
อัตโนมัติ 3. วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเคมีอุตสำหกรรม 4. วิทยำ
ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีจัดกำรเกษตร 5. ศิลปศำสตรบัณฑิต
สำขำนำฏศิลป์และกำรละคร 6. รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำ
รัฐประศำสนศำสตร์, สำขำกำรจัดกำรเพื่อควำมมั่นคง, สำขำกำร
บริหำรงำนตำรวจและกระบวนกำรยุติธรรม 7. ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำกำรจัดกำรควำมขัดแย้งแบบบูรณำกำรและสำขำนวัตกรรม
วิทยำกำรจัดกำรสื่อสำร 8. วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำสิ่งแวดล้อม
ศึกษำ 9. รัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ 10.
บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สำขำบริหำรธุรกิจ 11. ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
สำขำนวัตกรรมวิทยำกำรจัดกำรสื่อสำร, สำขำสิ่งแวดล้อมศึกษำ

บรรลุ



100

ระหว่ำงดำเนินกำร

อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
กำรบินนำนำชำติ วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำรเพียงหลักสูตรเดียว

ต้องปรับปรุง



50

ช่องทำง

3 ช่องทำง

ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นของมหำวิทยำลัย ได้แก่ 1.
เว็บไซต์ภำษำอังกฤษแนะนำมหำวิทยำลัย 2. สื่อวิดีทัศน์แนะนำ
มหำวิทยำลัย 3. กำรออกบูธและแนะแนวแนะนำหลักสูตรต่ำงๆของ
มหำวิทยำลัย

บรรลุ



100

30

คน

7 คน

นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกีฬำเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย
ปีกำรศึกษำ 2556

ต้องปรับปรุง



23.33

5

ทุน

28 ทุน

จำนวนทุนกำรศึกษำที่ให้แก่นักศึกษำในปีงบประมำณ 2556 ได้แก่
1. ทุนกำรศึกษำต่อเนื่อง 15 ทุน เป็นทุนกำรศึกษำที่มอบให้กับ
นักศึกษำจนสำเร็จกำรศึกษำ

บรรลุ



100

ป.ตรี 4 หลักสูตร
ป.โท 4 หลักสูตร
ป.เอก 3 หลักสูตร

2. ทุนกำรศึกษำวันไหว้ครู 13 ทุน เป็นทุนสนับสนุนกำรศึกษำประจำปี

3

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

15. จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
แลกเปลี่ยนนักศึกษำกับมหำวิทยำลัยเครือข่ำย
ในต่ำงประเทศ

5

เครือข่ำย

5 เครือข่ำย

16. จำนวนโครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) กับ
สถำนประกอบกำรที่เพิ่มขึ้น

5

โครงกำร :ปี

7 โครงกำร

17. ร้อยละของงบประมำณที่สนับสนุน กำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษำ

5

ร้อยละ

ร้อยละ 80.81

ตัวชี้วัด

ได้ดำเนินกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำกับ
มหำวิทยำลัยเครือข่ำยในต่ำงประเทศ ได้แก่
1. โครงกำรแลกเปลี่ยน นศ. ระยะสั้น ณ ม.หงเหอ ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
2. โครงกำรสนับสนุนกำรฝึกอบรมระยะสั้นในกลุ่มอำเซียน
3. โครงกำรแลกเปลี่ยน นศ. ณ Yunnan University of Finance &
Economics
4. โครงกำรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ USSH เวียดนำม
5. โครงกำรแลกเปลี่ยนภำษำและวัฒนธรรม กับ YUFE ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
6. โครงกำรลงนำมข้อตกลง (MOU) กับมหำวิทยำลัยจี้หนำนในกำร
แลกเปลี่ยนนักศึกษำ
จำนวนโครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) กับสถำนประกอบกำร 7 โครงกำร
ได้แก่
1. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำนจังหวัดปทุมธำนี
2. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมบริหำรงำนบุคคลชำยคลอง
3. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนจังหวัดปทุมธำนี
4. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนนวนคร
5. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมบริหำรบุคคลรังสิต
6. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมบริหำรงำนบุคคลบำงพลี
7. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมบริหำรงำนบุคคลนวนคร
งบประมำณจัดสรรด้ำนศิลปะวัฒนธรรม 3,682,250.35 บำท มีโครงกำร
25 โครงกำร ที่เป็นโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษำ
จำนวนเงิน 2,968,382.22

4

การบรรลุตวั บ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

บรรลุ



100

บรรลุ



100

บรรลุ



100

สรุปผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11 ตัวบ่งชี้
จำนวนตัวบ่งชี้
17 ตัวบ่งชี้
บรรลุ
1
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้
5
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้
มีระดับผลการดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ
85.20

5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

50

ร้อยละ

ร้อยละ 7.14

เฉลี่ย
100,000

บำท : คน

เฉลี่ย 44,788.59 บำท

3. ร้อยละของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
อำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำที่นำไปใช้
ประโยชน์ (สมศ.6)
4. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรผลิตผลงำนวิจัย
เพื่อแก้ปัญหำในหน่วยงำน

30

ร้อยละ

20

5. จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย
กับชุมชน องค์กรระดับชำติและ/หรือ นำนำชำติ

ตัวชี้วัด

การบรรลุตวั บ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

จำนวนวิจัย 14 เล่ม นักศึกษำร่วมกับอำจำรย์ 1 เล่ม จำนวน 4 คน

ต้องปรับปรุง



14.28

จำนวนเงินวิจัยที่ได้รับ 14,421,925 บำท

ต้องปรับปรุง



44.79

ร้อยละ 5.03

งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำที่
นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6)

ต้องปรับปรุง



16.77

ร้อยละ

ร้อยละ 73.33

มีผลงำนวิจัยที่แก้ปัญหำหน่วยงำน 11 เล่ม จำกจำนวนวิจัยภำยใน 15
เล่ม ได้แก่ เรื่อง อิทธิพลของสื่อประชำสัมพันธ์ในกำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่นักศึกษำมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรพัฒนำ
รูปแบบกำรเรียนรู้กำรตรวจหำสำรปนเปื้อนชองสำรเคมีในอำหำร เรื่อง
กำรศึกษำแนวโน้มกำรจัดสุขำภิบำลอำหำรในสถำนศึกษำ

บรรลุ



100

7

เครือข่ำย

8 เครือข่ำย

เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย มีดังนี้ 1. เครือข่ำยกำรวิจัยร่วมกับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 5 เครือข่ำย 2. เครือข่ำยร่วมกับ บริษัทแมคไทย
จำกัด 3. บริษัทซีพเี อฟเทรดดิ้งจำกัด 4. เทศบำลตำบลปรำสำททอง

บรรลุ



100

6. จำนวนผลงำนวิจัยที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
นำไปใช้แก้ปัญหำและช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

10

ผลงำน

15 ผลงำน

ผลงำนวิจัยที่ถ่ำยทอดสู่ผู้ประกอบกำร ชุมชน ที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
นำไปใช้แก้ปัญหำและช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรใช้
สมุนไพรสู่กำรเกษตรปลอดสำรพิษตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง และกำร
วิจัยรถเข็นคนพิกำรไฟฟ้ำควบคุมด้วยศรีษะ เป็นต้น

บรรลุ



10

7. จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย
กับสถำนประกอบกำรและอำเซียน

7

เครือข่ำย

5 เครือข่ำย

ได้ดำเนินกำรวิจัยร่วมกับสถำนประกอบกำร แต่อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยร่วมกันกับสถำนประกอบกำร
1. บริษัทแมคไทย จำกัด

ต้องปรับปรุง



71.43

1. ร้อยละของนักศึกษำที่มีประสบกำรณ์กำรทำ
วิจัยร่วมกับอำจำรย์
2. จำนวนเงินวิจัยที่ได้รับจำกภำยในและ
ภำยนอก (สกอ.4.3)

2. บริษัทซีพเี อฟเทรดดิ้งจำกัด
3. นำงชนิดำ จันทร์สุข
4. นำยชยำนันท์ พูลสวัสดิ์
5. นำงรศิฐกุล เทเพนทร์

6

ตัวชี้วัด
8. จำนวนโครงกำรวิจัยที่ทำร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหำท้องถิ่น

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

7

โครงกำร

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
18 โครงกำร

- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 7 โครงกำร
1. กำรวิจัยควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำล นครนนทบุรี อ.ดวงตำ สรำญรมย์
2. ควำมพึงพอใจต่อกำรฟื้นฟูเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธำนี จำกอุทกภัย 2554 อ.สะอำด บรรเจิดฤทธิ์
3. หลักสำคัญในกำรเกณฑ์ประกันควำมเสี่ยงต่อฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง
อ. วินัย วีระวัฒนำนนท์
4. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง "กำรส่งเสริมพัฒนำพืชสมุนไพรใน
เกษตรปลอดสำรพิษตำมแนวพระรำชดำริ" อ.ศศมล ผำสุข
5. งำนวิจัยเรื่อง "กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้กำรตรวจหำสำรปนเปื้อน
ของสำรเคมีในอำหำรโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน"
อ. ณัฐกำนต์ ทองพันธุ์พำน
6. กำรศึกษำแนวโน้มกำรจัดสุขำภิบำลอำหำรในสถำนศึกษำ
ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำและคณะ
7. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง "กำรส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรในกำร
เกษตรปลอดสำรพิษตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง" อ.ศศมล ผำสุข
- ระหว่ำงดำเนินกำร 4 โครงกำร
1. โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำศักยภำพนักศึกษำสำขำวิชำคณิตศำสตร์
2. โครงกำรวิจัยเรื่อง ควำมพร้อมในกำรสอนภษำอังกฤษเพื่อตัวสู่
อำเซียนของครูในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่จังหวัด
ปทุมธำนี สระบุรี และสระแก้ว
3. โครงกำรวิจัยสำขำเคมีวิทยำศำสตร์และสำขำชีววิทยำ
4. โครงกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยสู่ชุมชนและ
ท้องถิ่น
- อยู่ระหว่ำงกำรเสนอโครงกำร 7 โครงกำร

7

การบรรลุตวั บ่งชี้
บรรลุ

ระดับความสาเร็จ



100

สรุปผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่มคี ุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4
จำนวนตัวบ่งชี้
8 ตัวบ่งชี้
บรรลุ
ตัวบ่งชี้
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้
4
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้
มีระดับผลการดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ
57.16

8

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนชุมชนต้นแบบที่มหำวิทยำลัยเข้ำไป

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

2

ชุมชน:ปี

ส่งเสริมกำรน้อมนำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
3 ชุมชน
ชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับกำรส่งเสริม
3 โรงเรียน

ใช้ในกำรดำเนินชีวิตประสบผลสำเร็จ

2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
ทักษะชีวิต

90

ร้อยละ

ร้อยละ 85.37

3. จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่
ดำเนินกำรร่วมกับศิษย์เก่ำ

5

โครงกำร

5 โครงกำร

4. ร้อยละของบุคลำกรและนักศึกษำที่มี
ศักยภำพพร้อมเป็นวิทยำกร บุคคลต้นแบบ

การบรรลุตวั บ่งชี้
บรรลุ



100

ต้องปรับปรุง



94.86

บรรลุ



100

บรรลุ



100

1.ชุมชนรร.วัดคุณหญิงส้มจีน
2.ชุมชนสวนพริกไทย จ.ปทุมธำนี
3.ชุมชนชีน้ำร้ำย จ.สิงห์บุรี
4.โรงเรียนตำรวจตะเวนชำยแดนบ้ำนน้ำอ้อม
5.โรงเรียนตำรวจตะเวนชำยแดนกำรบินไทย
6.โรงเรียนตำรวจตะเวนชำยแดนบ้ำนทุ่งกระบินทร์
จำนวนนักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
ทักษะชีวิต จำนวน 31 โครงกำร เป้ำหมำย จำนวน 8,376 คน ผู้ได้รับ
กำรพัฒนำ จำนวน 7,151 คน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ดำเนินงำนร่วมกับศิษย์เก่ำ มีจำนวน 5 โครงกำร

ระดับความสาเร็จ

1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ศิษย์เก่ำ

90

ร้อยละ

ร้อยละ 100

2, โครงกำรประชุมวิชำกำรสัตวศำสตร์
3. โครงกำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรเกษตรศำสตร์
4. โครงกำร School for innovative Learning : Using ICT in
Mathematics ให้ศิษย์เก่ำคณิตศำสตร์
5. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรนิเทำนและหุ่น
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ในโครงกำรวิทยำกร
ต้นแบบด้ำนเศรษฐกิจพอเพียงที่ดำเนินกำรโดยมหำวิทยำลัย และควำม
ร่วมกับมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำข เป้ำหมำย 50 คน และได้เข้ำร่วม
50 คน

9

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

5. ร้อยละของรำยได้กำรให้บริกำรวิชำกำรที่
เพิ่มขึ้น

10

ร้อยละ

6. จำนวนชุมชนในต่ำงประเทศที่มหำวิทยำลัย
ไปสร้ำงเครือข่ำยให้บริกำรวิชำกำร

1

ชุมชน

7. จำนวนฐำนกำรเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลัย

1

ฐำน:ปี

3 ฐำน

8. ร้อยละควำมรู้ที่ได้รับจำกใช้ฐำนเรียนรู้

80

ร้อยละ

ร้อยละ 82.00

9. จำนวนวิทยำกรตัวคูณ และบุคคลต้นแบบที่
ถูกพัฒนำ

50

คน/ปี

10. ร้อยละของงบประมำณด้ำนบริกำรวิชำกำร
ที่เพิ่มขึ้น

5

11. จำนวนโครงกำรแลกเปลี่ยนเผยแพร่ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อคณะ

7

ตัวชี้วัด

การบรรลุตวั บ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

รำยได้กำรให้บริกำรวิชำกำรปี 2555 จำนวน 40,945,631.53 บำท
เทียบกับ รำยได้กำรให้บริกำรวิชำกำรปี 2556 จำนวน 84,693,584.81
บำทมีรำยได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 51.65

บรรลุ



อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมกำรสร้ำงเครือข่ำยกับจังหวัดศรีโสภณ ประเทศ
กัมพูชำ โดยจะดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2557

ต้องปรับปรุง



ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกำรแล้วรวม 4 ฐำนกำรเรียนรู้
ได้แก่ 1.น้ำหมักชีวภำพ 2.ปุ๋ย 3.ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 4.หญ้ำแฝก

บรรลุ



100

ประเมินควำมรู้จำกผู้เจ้ำรับกำรอบรมจำกกำรใช้ฐำนกำรเรียนรู้
โดยได้สำรวจควำมรู้ที่ได้จำกฐำนกำรเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 82.00

บรรลุ



100

50 คน

บุคลำกรและอำจำรย์ได้เข้ำร่วมโครงกำรวิทยำกรต้นแบบด้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยดำเนินกำรเข้ำร่วมฝึกอบรมร่วมกับ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

บรรลุ



100

ร้อยละ:ปี

ร้อยละ 6.49

งบประมำณด้ำนบริกำรวิชำกำรที่ได้รับกำรจัดสรรปี 2555 จำนวน
3,825,000 บำท เทียบกับ งบประมำณด้ำนบริกำรวิชำกำรที่ได้รับกำร
จัดสรรปี 2556 จำนวน 4,116,700 บำท

บรรลุ



100

โครงกำร

16 โครงกำร

โครงกำรแลกเปลี่ยนเผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 16
โครงกำร อำทิเช่น 1. โครงกำรทำดีเพื่อพ่อ 2. โครงกำรอบรมชีวิต
พอเพียงให้กับบุคลำกรสำยวิชำกำร 3. โครงกำรอบรมชีวิตพอเพียง
ให้กับบุคลำกรสำยสนับสนุน 4. โครงกำรอบรมชีวิตพอเพียงให้กับครู
และนักเรียนโรงเรียนสำธิต 5. โครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

บรรลุ



100

ร้อยละ 51.65

10

100

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

12. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นจำกผลงำนของ
บุคลำกรในมหำวิทยำลัย เช่นงำนวิจัย และ
สิสิ่่งงประดิ
ประดิษษฐ์ฐ์

3

ชิ้น:ปี

สิ่งประดิษฐ์ 1 ชิ้น
วิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์ 5 ผลงำน

13. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มีต่อสินค้ำที่
จำหน่ำยภำยในร้ำนค้ำศูนย์สำธิตสินค้ำของ
มหำวิทยำลัย

80

ร้อยละ

ร้อยละ 82.00

14. ร้อยละของจำนวน ผู้บริหำรโรงเรียน/ครู/
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมที่ได้
กำหนดตำมแผน

80

ร้อยละ

ร้อยละ 100

15. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ
กำรศึกษำตรงตำมแผนผลิตบัณฑิตครูตรงสำขำ

80

ร้อยละ

ร้อยละ 87.36

ตัวชี้วัด

การบรรลุตวั บ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

1. รถเข็นคนพิกำรไฟฟ้ำควบคุมด้วยศรีษะ อ.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
2. CHAWAN IN THE MIST 2013 อ. เศกพร ตันศรีประภำศิริ
3. กำรรักษำคุณภำพของข้ำวกล้องหลักกำรเก็บเกี่ยวโดยกำรใช้
เทคโนโลยีกำรฉำยรังสีแกมมำเพื่อควำมมั่นคงทำงอำหำร
4. กำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่อปั้นดินเผำโดยใช้เตำเผ่ำร่วม
ระห่วำงไฟฟ้ำและคลื่นไมโครเวฟ
5. กระบวนกำรผลิตข้ำวฮำงงอกจำกข้ำวปทุมธำนี 1
6. กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตตะลิงปลิงแช่อิ่ม
ไม่มีกำรดำเนินกำรเก็บข้อมูลค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มีต่อสินค้ำที่
จำหน่ำยภำยในร้ำนค้ำศูนย์สำธิตสินค้ำของมหำวิทยำลัย มีแต่ข้อมูล
ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรร้ำนค้ำศูนย์สำธิตสินค้ำของ
มหำวิทยำลัย ร้อยละ 82.00
จำนวน ผู้บริหำรโรงเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมที่
ได้กำหนดตำมแผน 550 คน แต่มีผู้เข้ำร่วมอบรมเกินกว่ำเป้ำหมำย
จำนวน 1,274 คน คิดเป็นร้อยละ 231.63

บรรลุ



100

บรรลุ



100

บรรลุ



100

จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำตรงตำมแผนผลิตบัณฑิตครูตรงสำขำ
จำนวน 76 คน จำกแผนผลิตจำนวน 87 คน

บรรลุ



100

สรุปผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สงั คม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
13 ตัวบ่งชี้
จำนวนตัวบ่งชี้
15 ตัวบ่งชี้
บรรลุ
1
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้
1
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้
มีระดับผลการดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ
92.99

11

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

1. ร้อยละของนักศึกษำ บัณฑิต และบุคลำกร
ในท้องถิ่นที่เข้ำร่วมกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในคุณค่ำ
ควำมสำนึก และควำมภำคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชำติ

80

ร้อยละ

ร้อยละ 92.00

2. นักศึกษำบัณฑิตและบุคลำกรในท้องถิ่นที่
เข้ำร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
นำควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมภูมิใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชำติไปประยุกต์ใช้ใน
กำรประกอบอำชีพและกำรดำเนินชีวิต

ระดับดี

ระดับ

3. จำนวนกิจกรรมที่เผยแพร่ แลกเปลี่ยนสืบ
สำน ศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และ
ของชำติกับประเทศในกลุ่มอำเซียน

1

4. จำนวนหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติเข้ำกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
5. จำนวนกิจกรรมที่เน้นกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม
สนับสนุนและมีส่วนร่วม ในกำรทำนุบำรุง
เผยแพร่และสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่นหรือของชำติ

ตัวชี้วัด

การบรรลุตวั บ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

นักศึกษำ บุคลำกร ได้เข้ำร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมสืบสำนศิลปวัฒนธรรมบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียน
กำรสอน กิจกรรมควำมภำคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรคิดเป็นร้อยละ 92.00 พึงพอใจร้อยละ 90.00 และมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 81.60

บรรลุ



100

ระดับดี

นักศึกษำ บุคลำกร ได้เข้ำร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
สำมำรถนำควำมรู้ควำมเข้ำใจไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 81.60

บรรลุ



100

กิจกรรม:ปี

1 กิจรรม

โครงกำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรรมไทย-จีน ระหว่ำงวันที่
19-30 กันยำยน 2556 ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน

บรรลุ



100

1

รำยวิชำ:ปี

3 รำยวิชำ

รำยวิชำที่นำศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติกับกำรเรียน
กำรสอนได้แก่ 1.ทักษะพื้นฐำนนำฎศิลป์ไทย 2. นำฎศิลป์พื้นเมือง 3.
โขนสด เป็นต้น

บรรลุ



100

5

กิจกรรม:ปี

7 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่เน้นกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วม ใน
กำรทำนุบำรุง เผยแพร่และสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่น
หรือของชำติ 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสืบสำนศิลปวัฒนธรรมบูรณำ
กำรศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรม
แห่เทียนพรรษำ กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมเสริม
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมจัดนิทรรศกำร
ศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน กิจกรรมอบรมและเผยแพร่
นำฎศิลป์สำหรับครูปฐมวัยสู่ท้องถิ่น

บรรลุ



100

12

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

6. จำนวนกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใน และควำมภูมิใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ

1

กิจกรรม:ปี

1 กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ชองชำติ ได้แก่ โครงกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ทำงด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้กับบุคลำกร

บรรลุ



100

7. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เอื้อต่อกำร
ดำเนินโครงกำร

1

ระบบ

2 ระบบ

บรรลุ



100

8. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรมระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับบัณฑิต
หน่วยงำนในท้องถิ่น หน่วยงำนในระดับชำติ
และอำเซียน

1

เครือข่ำย

3 เครือข่ำย

1. ระบบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณสนับสนุนกำรกำรดำเนินงำนโครงกำร
กิจกรรมเพื่ออำนวจควำมสะดวกในกำรดำเนินงำน
2. ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เครือข่ำยในกำรดำเนินกำรเผยแพร่วัฒนธรรมในประเทศและ
ต่ำงประเทศร่วมก้บกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัด
ปทุมธำนี และมหำวิทยำลัยทักษิณ

บรรลุ



100

ตัวชี้วัด

สรุปผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
8
จำนวนตัวบ่งชี้
8 ตัวบ่งชี้
บรรลุ
ตัวบ่งชี้
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้
มีระดับผลการดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ
100

13

การบรรลุตวั บ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

1. ร้อยละของอำจำรย์ที่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอำจำรย์ที่มีระดับ
กำรศึกษำวุฒิปริญญำเอก

5

ร้อยละ

ร้อยละ 1.56

5

ร้อยละ

ร้อยละ 9

3. ร้อยละของกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
ด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นไปเกณฑ์มำตรฐำนทำง
สิ่งแวดล้อม

80

ร้อยละ

ร้อยละ 80

4. จำนวนระบบงำน ฐำนข้อมูลที่พฒ
ั นำและ
นำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ

2

5. จำนวนองค์ควำมรู้ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดควำมรู้ใหม่

2

ตัวชี้วัด

จำนวนอำจำรย์ที่มีเกณฑ์ทำผลงำนวิชำกำร 337 คน ได้ตำแหน่งทำง
วิชำกำร 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56
ปีกำรศึกษำ 2555 มีอำจำรย์ระดับปริญญำเอกจำนวน 83 คน ในปี
2556 มีอำจำรย์ระดับปริญญำเอกทั้งสิ้น 92 คน
คน ำเนินกำรโครงกำร ในด้ำนกำรประหยัดพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ ได้มี
มี9กำรด

การบรรลุตวั บ่งชี้
ต้องปรับปรุง



31.2

บรรลุ



100

บรรลุ



100

บรรลุ



100

บรรลุ



100

ควำมร่วมมือกับกระทรวงพลังงำน ในกำรเปลี่ยนหลอดไฟทั้ง
มหำวิทยำลัยเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงำน มีกำรำบริหำรจัดกำรขยะ
โดยมีโรงคัดแยกขยะทั้งหมดของมหำวิทยำลัย มีโครงกำรเรำรักษ์โรง
อำหำรเพื่อควำมสะอำดด้ำนสุขอนำมัยของผู้บริโภค มีกำรปรับปรุงและ
พัฒนำสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหำวิทยำลัย
ฐำน

เรื่อง:ปี

4 ฐำน

6 เรื่อง

ระบบและฐำนข้อมูลที่พฒ
ั นำและนำมำใช้ตำมภำรกิจ ได้แก่
1. ฐำนข้อมูลงบประมำณ พัสดุ
2. ฐำนข้อมูลนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร
3. ฐำนข้อมูลงำนวิจัย งำนวิชำกำร
4. ระบบห้องสมุด
องค์ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอดเพื่อนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ได้แก่
1. กลยุทธ์ประเมินกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน
2. องค์ควำมรู้ด้ำนงำนวิจัยคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
3. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
4. องค์ควำมรู้เทคนิค TQF
5. องค์ควำมรู้กำรเขียนบทควำมตีพมิ พ์เผยแพร่
6. องค์ควำมรู้เทคนิคกำรเขียนเค้ำโครงงำวิจัย

14

ระดับความสาเร็จ

ตัวชี้วัด
6. จำนวนพื้นที่กำรทำงำนที่ได้รับกำรปรับปรุง
ดีขึ้น

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

5

พื้นที:่ ปี

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
8 พื้นที่

ร้อยละ 18.55

โครงกำรประบปรุงพัฒนำภูมิทัศน์และแหล่งสุนทรียะ 6 โครงกำร/
กิจกรรม 8 พื้นที่ ได้แก่
1. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะครุศำสตร์ 2 พื้นที่
2. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก คณะวจก.
3. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำภูมิทัศน์และแหล่งสุนทรียะ 2 แห่งของสกอ.
4. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 3R1S ของนวัตกรรม
5. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องกิจกรรมเอนกประสงค์ ศูนย์ภำษำ
6. โครงกำรปรับปรุงลำนนั่งพักผ่อนหน้ำ ห้องน้ำ ศูนย์สะแก้ว
โครงกำรปรับปรุงพัฒนำอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง 5 โครงกำรกิจกรรม
1. โครงกำรปรับปรุง พัฒนำอำคำร และสิ่งก่อสร้ำง ของสนอ.
2. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำด้ำนอำคำรสถำนที่ ร.ร. สำธิต
3. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้อง Self- Access Learning 2 (Reading
Corner and Multimedia Corner) ศูนย์ภำษำ
4. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องกิจกรรมเอนกประสงค์ ศูนย์ภำษำ
5. โครงกำร พัฒนำอำคำรสถำนที่และภูมิทัศน์คณะ เทคโนอุตฯ
ทรัพยำกรสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยมี เพิ่มขึ้นของทรัพยำกร
สำรสนเทศ 18.55

การบรรลุตวั บ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

บรรลุ



100

บรรลุ



100

ต้องปรับปรุง



7. ร้อยละของทรัพยำกรสำรสนเทศที่เพิ่มขึ้น

5

ร้อยละ

8. มีกำรทบทวนแผนด้ำนสวัสดิกำร

1

ครั้ง:ปี

9. ร้อยละของบุคลำกรที่มีสมรรถนะตำม
กำหนดภำยในปี 2560

80

ร้อยละ

ร้อยละ 99.71

มหำวิทยำลัยได้มีกำรประเมินสมรรถนะของบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
ทุกปี สำยวิชำกำรทั้งหมด 381 คน ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 2 คน สำย
สนับสนุนทั้งหมด 316 คน ผ่ำนกำรประเมินทุกคน คิดเป็นร้อยละ 99.71

บรรลุ



100

10. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้บริหำรที่มีภำวะผู้นำ

80

ร้อยละ

ร้อยละ 80.00

ผลกำรประเมินภำวะผู้นำผู้บริหำรได้แก่ อธิกำรบดี คณบดี 6 คณะ 1
วิทยำลัย ผลกำรประเมิน ได้ค่ำคะแนนอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่
3.71 คิดเป็นร้อยละ 80.00

บรรลุ



100

อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง(ร่ำง)แผนด้ำนสวัสดิกำรของบุคลำกร

15

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

11. ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตรง
ตำมแผนงำน

70

ร้อยละ

ร้อยละ 81.33

ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำงคิดเป็น
ร้อยละ 81.33

บรรลุ



100

12. ร้อยละของประเภท / ตำแหน่งงำนที่มี
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ

80

ร้อยละ

ร้อยละ 0.88

มหำวิทยำลัยได้มีกำรจัดทำร่ำงแผนเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
(Development Roadmap) อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงเพื่อนำมำปรับ
ใช้ได้จริง โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 มหำวิทยำลัยมี สำยวิชำกำร
ทั้งหมด 381 คน เข้ำสู้ตำแหน่งทำงวิชำกำร 3 คน สำยสนับสนุนทั้งหมด
316 คน ที่ได้รับกำรพัฒนำตำมเส้นทำงสำยอำชีพ 3 คน รวมเป็น 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.88

ต้องปรับปรุง



1.1

ตัวชี้วัด

สรุปผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
จำนวนตัวบ่งชี้
12 ตัวบ่งชี้
บรรลุ
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
มีระดับผลการดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ
77.69

9
1
2

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

16

การบรรลุตวั บ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

1. ผู้สำเร็จกำรศึกษำได้งำนทำหรือประกอบ
อำชีพอิสระ ภำยใน 1 ปี

80

ร้อยละ

ร้อยละ 71

มีผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทั้งหมด 1,961 คน ตอบแบบสำรวจ
1,779 คน มีผู้ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ จำนวน 89 คน 5
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 71

ต้องปรับปรุง



88.75

2. ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร
ที่มีต่อบัณฑิต

ระดับดีมำก

ระดับ

ระดับดี

ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อบัณฑิตเท่ำกับ 4.08 อยู่
ในระดับดี

ต้องปรับปรุง



81.6

3. ผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษ
ของนักศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์ VRU TEST

50

ร้อยละ

ร้อยละ 70

บรรลุ



100

4. จำนวนรำงวัลที่อำจำรย์หรือบุคลำกรหรือ
นักศึกษำที่ได้รับในระดับชำติ หรือนำนำชำติ

1

รำงวัล:ปี

1 รำงวัล

ดำเนินกำรจัดสอบ
1. ธันวำคม 2555 เข้ำร่วม 67 คน ผ่ำน 15 คิดเป็นร้อยละ 22.39
2. เมษำยน 2556 เข้ำร่วม 40 คน ผ่ำน 7 คิดเป็นร้อยละ 17.5
3. กรกฎำคม 2556 เข้ำร่วม 33 คน ผ่ำน 6 คิดเป็นร้อยละ 18.18
4. ดำเนินกำรสอบผู้ที่สอบไม่ผ่ำน จำนวน 70 คน ผ่ำน 70
คิด้เเป็
ร้อยละ้งสิ100
รวมผู
ข้ำนอบรมทั
้น 140 คน ผ่ำน 98 คิดเป็นร้อยละ 70
รำงวัลชมเชย จำกกรมแพทย์ทหำรบก สิ่งประดิษฐ์ รถเข็นคนพิกำรๆฟ
ฟ้ำควบคุมด้วยศรีษะ (Electric-Wheelchair Contral by Head)
อ.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

บรรลุ



100

5. ร้อยละของจำนวนบทควำมวิชำกำร/วิจัยใน
กำรตีพมิ พ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติ/
นำนำชำติ

30

ร้อยละ

ร้อยละ 57.14

จำนวนงำนวิจัยที่ได้รับทุนไปนำเสนอผลงำนในประเทศและต่ำงประเทศ 8
เรื่อง ได้แก่ 1. กำรจำแนกพันธุ์และควำมสัมพันธุกรรมของกล้วยไม้ช้ำง
และลูกผสมด้วยเครื่องหมำยแฮตอำร์เอพีดี อ.นฤมล ธนำนันต์
2. ผลของควำมสูงในกำรตัดต่อผลผลิตและองค์ประกอบทำงเคมีของ
หญ้ำเนเปียร์ที่ใช้เป็นอำหำรสัตว์และพลังงำนในประเทศไทย
อ.กรรณิกำ เร่งศิริกุล
3. Biomass yind , chemical composition and potential ethanol
yields of 8 cultivars of napiergrass (Pennisetum Schumach.)
harvested 3 - monthly in central Thailand อ.กรรณิกำ เร่งศิริกุล
4. The Applicstion of Box-Behnken to Optinize the Design of
EWMA Chart for Autocorrelated Processes อ.กรินทร์ กำญทนำ
นนท์

บรรลุ



100

ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

6. ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ

90

ร้อยละ

ร้อยละ 71.06

7. จำนวนโครงกำรพัฒนำวิชำกำรสู่อำเซียน

5

โครงกำร

5 โครงกำร

8. ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ที่ได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำตำมแผน

80

ร้อยละ

ร้อยละ 92

9. จำนวนโครงกำรพัฒนำผู้เรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

80

ร้อยละ

ร้อยละ 100

5.EMPOWERING LOCAL VILLAGE COMMUNITY ENTERPRISES IN
THAILAND:APOSSIBLE MODEL FOR CHINA AND SOUTH - EAST
ASIA อ.ประพีร์พร สวัสดิ์ดวง
6. Development of superb seafood Thai cuisine servicing
Strategy in the legendary of Thai cuisine as tourist
destination Thitinan Chankoson
7. ควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำบนทำงระเบียงเศรษฐกิจตะวันนออกตะวันตก:ยุทธศำสตร์กำรพัฒนสูประชำคมอำเซียน อ.กำนต์มณี ไวยครุฑ
8. A Development for Living in a changing World อ.วินัย วีระ
วัฒนำนนท์
ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำเท่ำกับ 71.06
มีกำรดำเนินโครงกำรหลักด้ำนอำเซียน 2 โครงกำรหลัก
1. โครงกำรเสริมสมรรถนะกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำ
อำจำรย์และบุคลำกร
2. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำอำเซียนสำหรับนักศึกษำ อำจำรย์
และบุคลำกร
3. โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรเบื้องต้นสำหรับบุคลำกร
สำยวิชำกำร
4. โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรเบื้องต้นสำหรับบุคลำกร
สำยสนับสนุน
5. โครงกำรอบรมกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ใหม่
โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ เป้ำหมำย 322 คน มีจำนวนอำจำรย์
เข้ำร่วม 296 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00
สำระกำรเรียนรู้ มีจำนวน 8 กลุ่มสำระ โดยทุกกลุ่มสำระมีโครงกำรใน
กำรพัฒนำผู้เรียนครบทุกกลุ่มสำระ จำนวน 255 โครงกำร
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ต้องปรับปรุง



78.96

บรรลุ



100

บรรลุ



100

บรรลุ



100

สรุปผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
6
จำนวนตัวบ่งชี้
9 ตัวบ่งชี้
บรรลุ
ตัวบ่งชี้
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้
3
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้
มีระดับผลการดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ
94.37
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