รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ผลการดาเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความตองการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ตัว
บงชี้ จํานวน 17 ตัวบงชี้ บรรลุ 13 ตัวบงชี้ มีผลการดําเนินงานแตยังไมบรรลุ 1 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 3 ตัวบงชี้ คิด
เปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน รอยละ 88.04
การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวบงชี้ จํานวน 8 ตัวบงชี้ บรรลุ 4 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 4 ตัวบงชี้ คิด
เปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน รอยละ 60.86
การให้บริการวิชาการแกสังคม ทองถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบงชี้ จํานวน 15 ตัวบงชี้ บรรลุ 14 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 1 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
รอยละ 93.33
การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
ตัวบ่งชี้ จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 8 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน ร้อยละ 100
การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบงชี้ จํานวน 12 ตัวบงชี้ บรรลุ 6 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 6 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
รอยละ 80.30
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ตัวบ่งชี้ จำนวน 9 ตัวบงชี้ บรรลุ 7 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 2 ตัวบงชี้
คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน รอยละ 88.91

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตัวบงชี้ จํานวน 69 ตัวบงชี้ บรรลุ 52 ตัวบงชี้ ไมบรรลุ 1 ตัวบงชี้
ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 16 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน รอยละ 86.07

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชีว้ ัด
1. จำนวนควำมร่วมมือหรือเครือข่ำยและ
จำนวนกิจกรรมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

10

เครือข่ำย

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
23 เครือข่ำย

จำนวนควำมร่วมมือหรือเครือข่ำย 16 เครือข่ำย ได้แก่
1. Jianqxi Normal University (JXNU) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
2. Nation University of Laos (NUOL) สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว
3. University of Social Sciences and Humanities – Hanoi
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
4. Honghe University (UOH) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
5. Yunnan Normal University (YNNU) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
6. Yunnan University of Finance and Economics (YUFE)
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
7. Yunnan College of Tourism Vocational สำธำรณรัฐประชำชนจีน
8. University of Management and Economics (UME)
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
9. Central China Normal University (CCNU) สำธำรณรัฐประชำชน
จีน
10. Yunnan University สำธำรณรัฐประชำชนจีน
11. RVI Centre International สำธำรณรัฐแห่งสหภำพพม่ำ
12. Trans World University ไต้หวัน
13. National Dong Hwa University ไต้หวัน
14. Nanhua University สำธำรณรัฐประชำชนจีน
15. I-SHOU University ไต้หวัน
16. Uludag University สำธำรณรัฐตุรกี
17. SEGi University
18. University of Twente
Center for Higher Education
Policy Studies (CHEPS) รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์
19. Dhaka University สำธำรณรัฐประชำชนบังกลำเทศ
1

การบรรลุตัวบ่งชี้
บรรลุ

ระดับความสาเร็จ



100

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

20. Gloucestershire College ประเทศอังกฤษ
21. Central China Normal University (CCNU) สำธำรณรัฐประชำชน
จีน
22. Jawaharlal Nehru University ประเทศอินเดีย
23. Annamalai University ประเทศอินเดีย
2. จำนวนหลักสูตรที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย
3. ร้อยละของนักศึกษำที่มสี มั ฤทธิ์ผลตำม
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต

เนื่องจำกยังไม่มคี ณะใดดำเนินกำรเปิดหลักสูตรที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำให้มคี ุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
จำนวน 93 กิจกรรม ทุกกิจกรรมมีนักศึกษำเข้ำร่วมทุกโครงกำรและมีกำร
วัดผลสัมฤทธิ์ผลตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตเฉลี่ย
มำกกว่ำร้อยละ 85 ขึ้นไป

ไม่บรรลุ



0

บรรลุ



100

ร้อยละ 98.39

นักศึกษำที่จะต้องออกฝึกงำนในรูปแบบสหกิจศึกษำจำนวน 996 คน
จำนวนนักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบสหกิจทั้งหมด 980 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.39 นักศึกษำที่จะต้องออกฝึกงำนในรูปแบบฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพจำนวน 433 คน จำนวนนักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบฝึก
ประสบกำรณ์ทั้งหมด 367 คน คิดเป็นร้อยละ 84.76

บรรลุ



100

ร้อยละ

ร้อยละ 75.58

นักศึกษำภำคปกติในปีกำรศึกษำ 2557 ทั้งภำคเรียนที่ 1 และ 2 จำนวน
2,688 คน มีสทิ ธิ์สอบ 2,334 คน สอบผ่ำน 1,764 คน คิดเป็นร้อยละ
75.58

บรรลุ



100

10

ร้อยละ

ร้อยละ 11.11

จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ ภำคปกติ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2557
จำนวน 2,521 คน เป้ำหมำยให้มนี ักศึกษำเพิ่มขึ้น 10% ในปีกำรศึกษำ
2558 จะต้องมีนักศึกษำ 2,773 คน ผลกำรรับนักศึกษำ พบว่ำ มี
นักศึกษำจำนวนเข้ำใหม่ ภำคปกติ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2558
จำนวน 2,801 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11

บรรลุ



100

80

ร้อยละ

ร้อยละ 100

ทุกรำยวิชำ ได้มกี ำรสอดแทรกเนื้อหำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมในทุก
รำยวิชำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกรอบมำตรำฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 ระบุให้ทุกหลักสูตรจัดกำรเรียนกำร
สอนให้มกี ำรมีกำรสอดแทรกเนื้อหำและกระบวนกำรด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม

บรรลุ



100

1

หลักสูตร/ปี

80

ร้อยละ

> ร้อยละ 85

4. ร้อยละของนักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบ
สหกิจศึกษำ

90

ร้อยละ

5. ร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ

70

6. ร้อยละของนักศึกษำที่เพิ่มขึ้น

7. ร้อยละของรำยวิชำที่มกี ำรสอดแทรกเนื้อหำ
และกระบวนกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

2

ตัวชีว้ ัด
8. จำนวนโครงกำรกำรจัดกำรอบรมและ
ส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะ
ทำงภำษำอังกฤษ และภำษำอำเซียน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

20

โครงกำร:ปี

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
34 โครงกำร

จำนวนโครงกำรกำรจัดกำรอบรมและส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษ และภำษำอำเซียน 33 โครงกำร อำทิเช่น
คณะวิทยาการจัดการ
1. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนำคณะ สถำนที่ให้มบี รรยำกำศส่งเสริมกำร
เรียนรู้ดำ้ นภำษำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. กิจกรรมAgri English Camp
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. กิจกรรมฝึกอบรมภำษำอังกฤษสำหรับอำจำรย์
4. กิจกรรมกำรอบรมภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษสำหรับอำจำรย์ และบุคลำกรสังกัด
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
6. โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษำ
7. โครงกำรปรับพื้นฐำนภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำใหม่
8. โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (Grammar) ของนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี
ศูนย์ภาษา
9. กิจกรรมอบรมภำษำอังกฤษเตรียมพร้อมสอบวัดระดับควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ TOEIC นักศึกษำ
10. กิจกรรมจัดหำและพัฒนำห้องต่ำงๆของ Self-Access Center
11. กิจกรรมพัฒนำสื่อภำษำต่ำงประเทศ
12. กิจกรรมพัฒนำคลังข้อสอบวัดควำมสำมำรถภำษำอังกฤษของศูนย์
ภำษำ
13. กิจกรรมพัฒนำศูนย์จดั สอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำนำนำชำติ
14. กิจกรรมพัฒนำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำ4000009
15. กิจกรรมแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ
16. กิจกรรมแข่งขันทักษะภำษำ จีน ญีป่ ุ่น เกำหลี
17. กิจกรรมเผยแพร่ภำษำและวัฒนธรรมนำนำชำติ (แข่งตอบปัญหำ
อำเซียน/ร้องเพลง)
18. กิจกรรม Quiz of the Month
3

การบรรลุตัวบ่งชี้
บรรลุ

ระดับความสาเร็จ



100

ตัวชีว้ ัด

9. ร้อยละเพิ่มขึ้นของจำนวนสถำนประกอบกำร
ที่รับนักศึกษำเข้ำรับกำรฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ

ค่าเป้า
หมาย

5

หน่วยนับ

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ร้อยละ 5.21

19. กิจกรรม ค่ำยภำษำ English Camp
คณะครุศาสตร์
20. กิจกรรมจัดหำทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำ
21. กิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษสำหรับครูคณิตศำสตร์ ระยะที่ 3
(โครงกำรต่อเนื่อง)
ศูนย์ภาษา
22. กิจกรรมจัดซื้อโปรแกรมฝึกทักษะภำษำอังกฤษออนไลน์
23. กิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองในต่ำงประเทศ
(เตรียมควำมพร้อมสู่อำเซียน)
24. กิจกรรมอบรมแบบเข้มเตรียมสอบวัดระดับควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ TOEICนักศึกษำ
25. กิจกรรมอบรมเสริมศักยภำพทำงภำษำอังกฤษ สำหรับบุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัย
26. กิจกรรมอบรมภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำรเบื้องต้น
27. กิจกรรมอบรมภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำรเบื้องต้น
28. กิจกรรมอบรมภำษำทักษะฟัง-พูดภำษำอังกฤษ เพื่อกำรสื่อสำร
เบื้องต้น
29. กิจกรรมอบรมภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำรเบื้องต้น
30. กิจกรรมอบรมภำษำเกำหลีเพื่อกำรสื่อสำรเบื้องต้น
31. กิจกรรมอบรม 2 ภำษำ ASEAN+3 น่ำรู้
คณะครุศาสตร์
32. โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษเพื่อพัฒนำทักษะ
33. โครงกำร Language Improvement Initiative
34. กิจกรรมเรียนรู้ทักษะภำษำสู่ประชำคมอำเซียน
ในปีกำรศึกษำ 2557 มีสถำนประกอบกำร จำนวน 557 แห่ง ในปี 2558
จำนวน 586 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.21

4

การบรรลุตัวบ่งชี้

บรรลุ

ระดับความสาเร็จ



100

ตัวชีว้ ัด
10. จำนวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนและเกณฑ์มำตรฐำน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

5

หลักสูตร:ปี

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
4 หลักสูตร

ขององค์กรวิชำชีพเพิ่มขึ้น

หลักสูตรที่เปิดสอนตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและองค์กรวิชำชีพมีจำนวน 4 หลักสูตร 4 สำขำได้แก่
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญำตรีที่มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูหลั
ปถักมสูภ์ตรรัจังฐหวั
ดสระแก้ว 3 หลัณกฑิสูตตรสำขำวิ
3 สำขำ
2.
ประศำสนศำตรบั
ชำรัฐประศำสนศำสตร์
3. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรทั่วไป
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเกษตรศำสตร์
หลักสูตรศิลปศำสตบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรโรงแรม
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ)

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ต้องปรับปรุง



80

ต้องปรับปรุง



50

11. จำนวนหลักสูตรนำนำชำติที่เพิ่มขึ้น

2

หลักสูตร:ปี

1 หลักสูตร

12. จำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
มหำวิทยำลัยที่เพิ่มขึ้น

2

ช่องทำง

3 ช่องทำง

ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นของมหำวิทยำลัย ได้แก่ 1.
เว็บไซต์ภำษำอังกฤษแนะนำมหำวิทยำลัย 2. สื่อวิดที ัศน์แนะนำ
มหำวิทยำลัย 3. กำรออกบูธและแนะแนวแนะนำหลักสูตรต่ำงๆของ
มหำวิทยำลัย

บรรลุ



100

13. จำนวนนักศึกษำที่มคี วำมสำมำรถพิเศษเข้ำ
ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเพิ่มขึ้น
14. จำนวนทุนกำรศึกษำที่ให้กบั นักศึกษำ

30

คน

20 คน

ต้องปรับปรุง



66.67

5

ทุน

140 ทุน

นักศึกษำที่มคี วำมสำมำรถพิเศษเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย คน
ควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ 9 คน ด้ำนดนตรี 6 คน ด้ำนทัศนศิลป์ 5 คน
จำนวนทุนกำรศึกษำที่ให้แก่นักศึกษำในปีงบประมำณ 2558 ได้แก่
1. ทุนกำรศึกษำต่อเนื่อง 20 ทุน เป็นทุนกำรศึกษำที่มอบให้กบั นักศึกษำ
จนสำเร็จกำรศึกษำ

บรรลุ



100

2. ทุนกำรศึกษำวันไหว้ครู 120 ทุน เป็นทุนสนับสนุนกำรศึกษำประจำปี
ในปีงบประมำณ 2558 มีจำนวน 15 หน่วยงำน/มูลนิธสิ นับสนุน แบ่งเป็น
ทุนละ 5,000 บำท

5

ตัวชีว้ ัด
15. จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
แลกเปลี่ยนนักศึกษำกับมหำวิทยำลัยเครือข่ำย
ในต่ำงประเทศ

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

5

เครือข่ำย

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
6 เครือข่ำย

จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำกับมหำวิทยำลัย
เครือข่ำยในต่ำงประเทศ 6 เครือข่ำย ได้แก่
1. เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยในกัมพูชำ สำหรับ
คณะวิทยำกำรจัดกำร ร่วมกับ University of Management and
Economics, Cambodia.

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

บรรลุ



100

บรรลุ



100

2. ควำมร่วมมือในโครงกำรกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนระดับปริญญำตรี
หลักสูตร 4+1 ระหว่ำงมหำวิทยำลัยครุศำสตร์หัวจงและมหำวิทยำลัยรำช
ภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชุปถัมภ์ Central China Normal
University (CCNU) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
3. เครือข่ำยควำมร่วมมือ Jianqxi Normal University (JXNU)
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
4. เครือข่ำยควำมร่วมมือ University of Social Sciences and
Humanities – Hanoi สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
5. เครือข่ำยควำมร่วมมือ Honghe University (UOH) สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

16. จำนวนโครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) กับ
สถำนประกอบกำรที่เพิ่มขึ้น

5

โครงกำร :ปี

13 โครงกำร

6. เครือข่ำยควำมร่วมมือYunnan University of Finance and
Economics (YUFE) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
จำนวนโครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) กับสถำนประกอบกำร 13 โครงกำร
ได้แก่
1. ควำมร่วมมือ สร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว ร่วมกับ บริษัท
เซ็นทรัลฮอลิเดย์
2. ควำมร่วมมือ ด้ำนบริกำรวิชำกำร ร่วมกับ สำนักปศุสตั ว์จงั หวัดปทุมธำนี
3. เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ร่วมกับ สำนักงำนเกษตรจังหวัด
สระบุรี
4. ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ร่วมกับ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
5. ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ร่วมกับ บริษัทซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
6. ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ร่วมกับ บริษัท แมคไทย จำกัด

6

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

7. ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น
จำกัด
8. ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ร่วมกับ บริษัท
เอนโอเค พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
9. ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร ร่วมกับ บริษัท ดรีมทีม (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
10. ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร ร่วมกับ บริษัท ชำยสี่ บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
11. ควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำร และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ
ยกระดับควำมรู้พื้นฐำนแก่พนักงำน และนักศึกษำ ร่วมกับ บริษัท ซ.ทวี
ดอลลำเซียน จำกัด (มหำชน) และบริษัทในกลุ่ม
12. บันทึกควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี บริษัท พี.ที.ซี. พรีซิชั่น จำกัด
บริษัท ท๊อปโมสต์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.จี
กรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท พี.ที.ซี. พรีซิชั่น จำกัด บริษัท ท๊อปโมสต์
เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.จี กรุ๊ป
13. บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงกลุ่มเครือข่ำย
โรงแรมระหว่ำงประเทศ 15 โรงแรม กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ำย
โรงแรมระหว่ำงประเทศ 15 โรงแรม
17. ร้อยละของงบประมำณที่สนับสนุน กำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษำ

5

ร้อยละ

ร้อยละ 89.69

งบประมำณจัดสรรคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
นักศึกษำ จำนวน 995,000 บำท มีโครงกำร/กิจกรรม จำนวน 22 ที่เป็น
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ นักศึกษำ
ใช้เงินในกำรดำเนินกำร 892,376.08 คิดเป็นร้อยละ 89.69

สรุปผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
13 ตัวบ่งชี้
จำนวนตัวบ่งชี้ 17
ตัวบ่งชี้
บรรลุ
1
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้
3
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้
มีระดับผลการดาเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
88.04
7

บรรลุ



100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ค่าเป้า
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
หมาย
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ร้อยละของนักศึกษำที่มปี ระสบกำรณ์กำรทำ
วิจยั ร่วมกับอำจำรย์

ระดับความสาเร็จ

จำนวนงำนวิจัยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จำนวน 47 เรือ่ ง
นักศึกษำร่วมกับอำจำรย์ 4 เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ 8.51
จำนวนเงินทุนวิจัย ภำยในและภำยนอก19,619,957.50 บำท

ต้องปรับปรุง



17.02

ต้องปรับปรุง



61.03

ร้อยละ 7.46

งำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจำและนักวิจยั ประจำที่
นำไปใช้ประโยชน์ 24 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 7.46 จำนวนอำจำรย์ 321.5คน

ต้องปรับปรุง



24.87

ร้อยละ

ร้อยละ 33.33

จำนวนผลงำนวิจยั เพื่อแก้ปัญหำในหน่วยงำนภำยในปี 2558 จำกจำนวน
กำรเสนอผลงำนวิจยั 6 เรื่องได้รับกำรอนุมตั ผิ ลงำน 2 เรื่อง จำก 16
หน่วยงำนในระดับคณะ สำนักและสถำบัน คิดเป็นร้อยละ 33.33
1.กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดเก็บเอกสำรเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ (คณะวิทยำกำรจัดกำร)
2.กำรศึกษำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนสำรบรรณด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์)

บรรลุ



100

เครือข่ำย

8 เครือข่ำย

มีกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจยั กำรจัดประชุมวิชำกำรระหว่ำงหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำย ดังนี้
1. บันทึกข้อตกลงกำรดำเนินงำน โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนภำครัฐ ( Intogrity & Transparency
Assessment : ITA ) จ.สระบุรี

บรรลุ



100

50

ร้อยละ

ร้อยละ 8.51

เฉลี่ย
100,000

บำท : คน

61,026.30 บำท : คน

3. ร้อยละของงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
อำจำรย์ประจำและนักวิจยั ประจำที่นำไปใช้
ประโยชน์ (สมศ.6)
4. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรผลิตผลงำนวิจยั
เพื่อแก้ปัญหำในหน่วยงำน

30

ร้อยละ

20

5. จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจยั
กับชุมชน องค์กรระดับชำติและ/หรือ นำนำชำติ

7

2. จำนวนเงินวิจยั ที่ได้รับจำกภำยในและ
ภำยนอก (สกอ.4.3)

การบรรลุตัวบ่งชี้

2. บันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและวิจยั ระหว่ำงสถำบันวิจยั และ
พัฒนำและมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ
3. บันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีกำรเกษตรและมหำวิทยำลัยอื่นด้ำนวิทยำศำสตร์
(ASTC)
4. บันทึกควำมร่วมมือกับสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ (สสส.)

8

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

5. บันทึกควำมร่วมมือเครือข่ำยชุมชนคลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี
6. บันทึกควำมร่วมมือด้ำนอุณหภูมปิ ระเทศ (สปช.)
7. บันทึกควำมร่วมมือกับกระทรวงพำนิชย์
8. บันทึกข้อตกลงกำรดำเนินงำน โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนภำครัฐ ( Intogrity & Transparency
Assessment : ITA ) จ.ปทุมธำนี
6. จำนวนผลงำนวิจยั ที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
นำไปใช้แก้ปัญหำและช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

10

ผลงำน

12 ผลงำน

1.กำรพัฒนำสูตรโลชั่นบำรุงผิวจำกสำรสกัดหยำบชะเอมไทยและพิงลัง
กำสำ
2. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรจำกข้ำวฮำงงอก : กระบวนกำรผลิต
อำหำรผงสำหรับผู้ป่วยที่มภี ำวะกลืนลำบำกโดยกำรทำแห้งแบบพ่นฝอย
3.ผลของสูตรอำหำรต่อกำรเพิ่มปริมำณกล้วยไม้ดำ่ งสกุลหวำยที่กลำย
พันธุ์จำกกำรเพำะเลี้ยงในหลอดทดลองเป็นเวลำนำนเพื่อใช้ประโยชน์ใน
เชิงพำณิชย์
4.แนวทำงในกำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจภำยใต้บริบทประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนสำหรับธุรกิจสปำและนวดไทย
5.กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนที่สง่ ผลต่อกำรพัฒนำ
มำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดในเขตภำคกลำง
6.กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตในจังหวัด
ปทุมธำนีเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
7. กลยุทธ์กำรสื่อสำรและเครือข่ำยวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีสว่ นร่วม
อำเภอบ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุรี
8. กำรศึกษำแอคติวติ ี้ของเอนไซม์เซลลูเลสจำกเห็ดรำทำลำยไม้ในกำร
ผลิตแอลกออฮล์จำกผักตบชวำด้วยวิธกี ำรย่อยสลำยให้เกิดเป็นน้ำตำล
แบบต่อเนื่องกับกำรหมัก
9.ควำมรู้ทำงกำรเงินของประชำชนในเขตจังหวัดปทุมธำนี
10. กำรวิเครำะห์ตน้ ทุนกำรผลิตและต้นทุนโลจิสติกซ์ของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตผักหวำนป่ำที่ได้รับรองกำรปฏิบัตกิ ำรทำงกำรเกษตรที่ดสี ำหรับพืช
อ.บ้ำนหมอ จ.สระบุรี
11.กำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผำ
คลองสระบัว จ.พระนครศรีอยุธยำ เพื่อประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
12. ผลของกำกชำและเอนไซม์ยอ่ ยเยื่อใยในอำกำรไก่ไข่ตอ่ สมรรถภำพ
กำรผลิตและคุณภำพของไข่
9

บรรลุ



100

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

7. จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจยั
กับสถำนประกอบกำรและอำเซียน

7

เครือข่ำย

8. จำนวนโครงกำรวิจยั ที่ทำร่วมกับ

7

โครงกำร

ตัวชีว้ ัด

ชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหำท้องถิ่น

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
มีกำรดำเนินงำนอยู่ระหว่ำงกำรแสวงหำควำมร่วมมือเช่น กำรดำเนินกำร
จัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับโรงเรียนไชยเชษฐำอยู่ในระหว่ำง
หำกดำเนินกำรแล้วเสร็จมีแผนกำรดำเนินกำรทำงด้ำนวิจยั ต่อไป พร้อม
ทั้งมีกำรเผยแพร่งำนวิจยั ในระดับนำนำชำติ โดย ผศ. ดร. สะอำด บรร
เจดฤทธิ์ ได้เข้ำร่วมนำเสนอผลงำนวิจยั เรื่อง ประสิทธิภำพกำร สรรหำ
บุคลำกรของนักธุรกิจโลจิสติกส์บริกำรในภำคกลำง ณ เมืองเกียวโต
ประเทศญีป่ ุ่น วันที่ 8-10 กันยำยน 2558
8 โครงกำร

มหำวิทยำลัยได้ดำเนินโครงกำรวิจยั ที่ทำร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
เพื่อแก้ปัญหำท้องถิ่น ได้ 8 โครงกำร
ทุน วจ. 3 โครงการ
1. กำรวิเครำะห์ตน้ ทุนกำรผลิตและต้นทุนโลจิสติกซ์ของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตผักหวำนป่ำที่ได้รับรองกำรปฏิบัตกิ ำรทำงกำรเกษตรที่ดสี ำหรับพืช
อ.บ้ำนหมอ จ.สระบุรี
2. กำรพัฒนำรูปแบบกำรดำเนินชีวติ ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษำคลองห้ำ
3. กำรส่งเสริมกำรมีสว่ นร่วมของผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำอำชี
วอนำมัยและควำมปลอดภัยของเกษตรกรพ่นสำรเคมี
วช. ท้องถิ่น 5 โครงการ
1. กำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำนเพื่อสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ
ให้กบั นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำในเขตภำคกลำง
2. รูปแบบกำรพัฒนำนักศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคกลำงเพื่อ
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
3. ทุนทำงสังคมที่สง่ ผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของกลุ่มจังหวัด
ภำคกลำงตอนล่ำง
4. กำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวในเขตจังหวัดปทุมธำนีโดยกำรมีสว่ น
ร่วมของชุมชน
5. สภำพปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสำหกรรมนวนครและแนว
ทำงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมแบบมีสว่ นร่วมของชุมชน

10

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ต้องปรับปรุง



บรรลุ



100

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

สรุปผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4
จำนวนตัวบ่งชี้ 8
ตัวบ่งชี้
บรรลุ
ตัวบ่งชี้
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้
4
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้
มีระดับผลการดาเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
62.86

11

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ค่าเป้า
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
หมาย
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. จำนวนชุมชนต้นแบบที่มหำวิทยำลัยเข้ำไป

2

ชุมชน:ปี

4 ชุมชน

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

บรรลุ



100

จำนวนนักเรียนและบุคลำกรบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ ทักษะชีวติ เป้ำหมำย 2,239 คน ผู้ได้รับกำรพัฒนำ จำนวน
2,414 คน คิดเป็นร้อยละ 107.82

บรรลุ



100

โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ดำเนินกำรร่วมกับศิษย์เก่ำ 8 โครงกำร

บรรลุ



100

บรรลุ



100

จำนวน 4 ชุมชนได้แก่

ส่งเสริมกำรน้อมนำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ

1. ชุมชนต้นแบบสวนพริกไทย จ.ปทุมธำนี

ใช้ในกำรดำเนินชีวติ ประสบผลสำเร็จ

2. ชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชำย จ.สระแก้ว
3. ชุมชนชีน้ำร้ำย จ.สิงห์บุรี
4. ชุมชนตำบลคลองห้ำ จ.ปทุมธำนี

2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
ทักษะชีวติ

90

ร้อยละ

ร้อยละ 107.82

3. จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ดำเนินกำร

5

โครงกำร

8 โครงกำร

ร่วมกับศิษย์เก่ำ

1. กิจกรรมพัฒนำศิษย์เก่ำ เล่ำประสบกำรณ์ สำนสำยใย รวมใจครุศำสตร์
2. กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและกิจกรรม
นักศึกษำกับศิษย์เก่ำ วจก.
3. กิจกรรมส่งเสริมศิษย์เก่ำให้ควำมรู้ร่วมกับวิทยำกรแก่ศิษย์ปัจจุบัน /
ชุมชน คณะวิทย์ฯ

4. ร้อยละของบุคลำกรและนักศึกษำที่มี
ศักยภำพพร้อมเป็นวิทยำกร บุคคลต้นแบบ

90

ร้อยละ

ร้อยละ 96.47

4. กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียนครั้งที่ 1 (รปศ.ปันรักให้น้อง
ครั้งที่ 3)
5. โครงกำรสำนสัมพันธ์ศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบันสังคมศำสตร์เพื่อกำร
พัฒนำ
6. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน "พัฒนำจิตอำสำ รู้
คุณค่ำควำมพอเพียง"
7. กิจกรรมบริกำรวิชำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เป็นเครือข่ำย และศิษย์เก่ำ
8. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ศิษย์เก่ำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ได้ดำเนินกำรผ่ำน 2 กิจกรรม รวมเป้ำหมำย 170 คนเข้ำร่วม 164 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.47
1. โครงกำรกำรดำเนินชีวติ ตำมหลัก ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง"
(บุคลำกรมรภ.วไลยอลงกรณ์) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 104 คน
เป้ำหมำย 110 คน คิดเป็นร้อยละ 94.55
12

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

2. โครงกำรเทคนิคกำรทำบรรจุภัณฑ์และฉลำกสินค้ำ (นักเรียน
โรงเรียนวไลย) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 60 คน เป้ำหมำย 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 100
5. ร้อยละของรำยได้กำรให้บริกำรวิชำกำรที่
เพิ่มขึ้น

10

ร้อยละ

ร้อยละ 196.62

6. จำนวนชุมชนในต่ำงประเทศที่มหำวิทยำลัย
ไปสร้ำงเครือข่ำยให้บริกำรวิชำกำร

1

ชุมชน

7. จำนวนฐำนกำรเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลัย

1

ฐำน:ปี

6 ฐำน

8. ร้อยละควำมรู้ที่ได้รับจำกใช้ฐำนเรียนรู้

80

ร้อยละ

ร้อยละ 90

9. จำนวนวิทยำกรตัวคูณ และบุคคลต้นแบบที่
ถูกพัฒนำ

50

คน/ปี

104 คน

10. ร้อยละของงบประมำณด้ำนบริกำรวิชำกำรที่
เพิ่มขึ้น

5

ร้อยละ:ปี

ร้อยละ 30.59

รำยได้กำรให้บริกำรวิชำกำรปี 2557 จำนวน 134,589,130 บำท เทียบ
กับ รำยได้กำรให้บริกำรวิชำกำรปี 2558 จำนวน 399,227,024.46 บำท
มีรำยได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72.64

บรรลุ



เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้
ในประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวกำลังอยู่ในระหว่ำง
กำรดำเนินกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับโรงเรียนไชยเชษฐำ
ไม่สำมำรถจัดได้กจิ กรรมต่อได้ผลมำจำก มติรัฐบำลไม่ให้เดินทำงไป
ต่ำงประเทศ

ต้องปรับปรุง



ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกำรแล้วรวม 6 ฐำนกำรเรียนรู้
ได้แก่
1. โซล่ำเซลล์
2. ปุ๋ยปั้นเม็ด
3. ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน
4. น้ำหมักชีวภำพ
5. เกษตรอินทร์ทรีย์
6. น้ำส้มควันไม้
ประเมินควำมรู้จำกผู้เข้ำรับกำรอบรมจำกกำรใช้ฐำนกำรเรียนรู้
โดยได้สำรวจควำมพึงพอใจที่ได้จำกฐำนกำรเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 90
โดยกำรจัดผ่ำน " โครงกำรกำรดำเนินชีวติ ตำมหลัก ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง" (บุคลำกรมรภ.วไลยอลงกรณ์) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 104
คน เป้ำหมำย 110 คน คิดเป็นร้อยละ 94.55

บรรลุ



100

บรรลุ



100

บรรลุ



100

งบประมำณด้ำนบริกำรวิชำกำรที่ได้รับกำรจัดสรรปี 2557 จำนวน
3,361,200 บำท บำท เทียบกับ งบประมำณด้ำนบริกำรวิชำกำรที่ได้รับ
กำรจัดสรรปี 2558 จำนวน 4,423,200 บำท (งบประมำณแผ่นดิน)

บรรลุ



100

13

100

ตัวชีว้ ัด
11. จำนวนโครงกำรแลกเปลี่ยนเผยแพร่ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อคณะ

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

7

โครงกำร

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
12 โครงกำร

โครงกำรแลกเปลี่ยนเผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 12
โครงกำร ได้แก่
1. กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชมุ ชน
สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน ครูวทิ ย์
เพื่อพ่อและพอเพียงผลิตเจลล้ำงมือ คณะครุศำสตร์
2. โครงกำร ECIP - sufficiency
3. โครงกำรทำเองใช้เองเศรษฐกิจพอเพียง
4. กิจกรรมตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท
5. กิจกรรมสัมมำชีพและกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
6. กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชมุ ชน
สถำนศึกษำสถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน
7. กิจกรรมที่สง่ เสริมกำรเรียนรู้กำรดำเนินชีวติ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่นักศึกษำและบุคลำกร
8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรเทคโนโลยีกบั หลักปรัชญำเศรฐกิจพอเพียง
9. โครงกำรตำมแนวพระรำชดำริ : โครงกำรหญ้ำแฝก
10. โครงกำรพัฒนำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน
บ้ำนทุโครงกำรอบรมเศรษฐกิ
่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้
ว ยงและพัฒนำศูนย์เรียนรู้สมุนไพรใน
11.
จพอเพี
ชุมชนบ้ำนดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี
12. โครงกำรฝึกอบรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

14

การบรรลุตัวบ่งชี้
บรรลุ

ระดับความสาเร็จ



100

ตัวชีว้ ัด
12. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นจำกผลงำนของ

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

3

ชิ้น:ปี

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
4 ชิ้น

บุคลำกรในมหำวิทยำลัย เช่นงำนวิจยั และ
สิ่งประดิษฐ์

1. ตะลิงปลิงอบแห้ง ผศ. ทรงพล ธนฤทธิ์

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

บรรลุ



100

2. กำรพัฒนำสูตรโลชั่นบำรุงผิวจำกสำรสกัดหยำบชะเอมไทยและพิงลัง
กำสำ ผศ ณพัฐอร บัวฉุน
3.กำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผำคลอง
สระบัวจ.พระนครศรีอยุธยำ เพื่อประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก อ.กนกนำฏ พรหมนคร
4. มีกำรต่อยอดเป็นเอกสำรประกอบกำรสอน ตำรำและงำนวิจยั บทควำม
เรื่องตรรกะ:กำรให้เหตุผลทำงกฎหมำย ไปบูรณำกำรกับ เอกสำร
ประกอบกำรสอน เรื่อง กฎหมำยนิตกิ รรมและสัญญำของ
อ.จุเลียบ ชูเสือหึง

13. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มตี อ่ สินค้ำที่
จำหน่ำยภำยในร้ำนค้ำศูนย์สำธิตสินค้ำของ
มหำวิทยำลัย

80

ร้อยละ

ร้อยละ 80

ควำมพึงพอใจที่มตี อ่ สินค้ำที่จำหน่ำยภำยในร้ำนค้ำศูนย์สำธิตสินค้ำของ
มหำวิทยำลัย ร้อยละ 80

บรรลุ



100

14. ร้อยละของจำนวน ผู้บริหำรโรงเรียน/ครู/
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมที่ได้
กำหนดตำมแผน

80

ร้อยละ

ร้อยละ 100

จำนวนผู้บริหำรโรงเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมที่ได้
กำหนดตำมแผน 2,365 คน มีผู้เข้ำอบรม จำนวน 2,365 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100

บรรลุ



100

15. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ
ตรงตำมแผนผลิตบัณฑิตครูตรงสำขำ

80

ร้อยละ

ร้อยละ 104.39

จำนวนบัณฑิตตำมแผน 342 คน จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำตรง
ตำมแผนผลิตบัณฑิตครูตรงสำขำ 357 คน คิดเป็นร้อยละ 104.39

บรรลุ



100

สรุปผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
14 ตัวบ่งชี้
จำนวนตัวบ่งชี้ 15
ตัวบ่งชี้
บรรลุ
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้
1
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้
มีระดับผลการดาเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
93.33

15

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

1. ร้อยละของนักศึกษำ บัณฑิต และบุคลำกรใน
ท้องถิ่นที่เข้ำร่วมกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในคุณค่ำ
ควำมสำนึก และควำมภำคภูมใิ จในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชำติ

80

ร้อยละ

> ร้อยละ 80

นักศึกษำ บุคลำกร ได้เข้ำร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
สืบสำนศิลปวัฒนธรรมบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน
กิจกรรมควำมภำคภูมใิ จในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 100 พึงพอใจมำกกว่ำร้อยละ 80 และมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ร้อยละ 80 สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.80

บรรลุ



100

2. นักศึกษำบัณฑิตและบุคลำกรในท้องถิ่นที่
เข้ำร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
นำควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมภูมใิ จใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชำติไปประยุกต์ใช้ใน
กำรประกอบอำชีพและกำรดำเนินชีวติ

ระดับดี

ระดับ

ระดับดีมำก

นักศึกษำ บุคลำกร ได้เข้ำร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
สำมำรถนำควำมรู้ควำมเข้ำใจไปประยุกต์ใช้ ทุกกิจกรรมในระดับมำกกว่ำ
4.50 ทุกกิจกรรม

บรรลุ



100

3. จำนวนกิจกรรมที่เผยแพร่ แลกเปลี่ยนสืบสำน
ศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และของชำติ
กับประเทศในกลุ่มอำเซียน

1

กิจกรรม:ปี

1 กิจกรรม

โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำสู่กำรเรียนรู้ประชำคมอำเซียน ครั้งที่ 2
: ตำมรอยพระยุคลบำท สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ณ ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง
31 มีนำคม 2558

บรรลุ



100

4. จำนวนหลักสูตรที่มกี ำรบูรณำกำรศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติเข้ำกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

1

รำยวิชำ:ปี

19 รำยวิชำ

หลักสูตรที่มกี ำรบูรณำกำรศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ
เข้ำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในปีงบประมำณ 2558 จำนวน 19
สำขำวิชำ 10 หลักสูตร ได้แก่

บรรลุ



100

ตัวชีว้ ัด

1. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์
2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง
3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน
4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทยเพื่อนวัตกรรมกำร
สื่อนิสำร
5.
ตศิ ำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิตศิ ำสตร์
6. หลักศุตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
7. หลักสุตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
8. หลักสุตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร
9. หลักสุตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
10. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเที่ยว
16

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ตัวชีว้ ัด

5. จำนวนกิจกรรมที่เน้นกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม
สนับสนุนและมีสว่ นร่วม ในกำรทำนุบำรุง
เผยแพร่และสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรม ของ

ค่าเป้า
หมาย

5

หน่วยนับ

กิจกรรม:ปี

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

60 กิจกรรม

ท้องถิ่นหรือของชำติ

11. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป
12. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจ
13. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
14. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก
15. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพ
พลำยเชน
16. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี
17. หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
18. หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์
19. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีเซรำมิกส์
จำนวนกิจกรรมกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนและมีสว่ นร่วม ในกำรทำนุ
บำรุง เผยแพร่และสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่นหรือของชำติ
60 กิจกรรม ตัวอย่ำงกิจกรรมเช่น

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

บรรลุ



100

บรรลุ



100

บรรลุ



100

1. กิจกรรมอนุรักษ์สง่ เสริมสืบสำนประเพณีวนั ลอยกระทง
2. กิจกรรมวันแม่
3. กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษำ
4. กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่
5. กิจกรรมไหว้ครู เป็นต้น

6. จำนวนกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรให้มคี วำมรู้
ควำมเข้ำใน และควำมภูมใิ จในศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ

1

กิจกรรม:ปี

2 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรให้มคี วำมรู้ควำมเข้ำใน และควำมภูมใิ จใน
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ 2 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมอนุรักษ์สง่ เสริม ทำนุบำรุง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทย
2. กิจกรรมสัมนำเชิงปฏิบัตกิ ำรจัดกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

7. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เอื้อต่อกำรดำเนิน
โครงกำร

1

ระบบ

6 ระบบ

กำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีหน่วยงำนศิลปวัฒนธรรม
เป็นผู้ประสำนงำนและดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยมีระบบที่สนับสนุน
กำรดำเนินงำน คือ ระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) และระบบ
บัญชี 3 มิติ สำหรับกำรตั้งงบประมำณและควบคุมกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ และระบบ EGP เพื่อกำรเบิกจ่ำย

17

ตัวชีว้ ัด
8. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรมระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับบัณฑิต
หน่วยงำนในท้องถิ่น หน่วยงำนในระดับชำติ
และอำเซียน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

1

เครือข่ำย

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
2 เครือข่ำย

1. มหำวิทยำลัยมีเครือข่ำยด้ำนวัฒนธรรมกับจังหวัดปทุมธำนีในกำรสืบ
สำนวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชำติกิ
2. มหำวิทยำลัยมีเครือข่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมมมมมในต่ำงประเทศ
ได้แก่ ประเทศไต้หวัน ในกิจกรรมกำรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ระหว่ำงวันที่ 8 - 14 กรกฎำคม 2558

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

18

การบรรลุตัวบ่งชี้
บรรลุ

ระดับความสาเร็จ



100

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ค่าเป้า
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
หมาย

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ระดับความสาเร็จ

ต้องปรับปรุง



67.4

ต้องปรับปรุง



85.2

มหำวิทยำลัยได้กำรรับรองมำตรฐำน ISO 17025

บรรลุ



100

ระบบและฐำนข้อมูลที่พัฒนำและนำมำใช้ตำมภำรกิจ ได้แก่

บรรลุ



100

บรรลุ



100

บรรลุ



100

1. ร้อยละของอำจำรย์ที่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร
เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอำจำรย์ที่มรี ะดับ
กำรศึกษำวุฒิปริญญำเอก

5

ร้อยละ

ร้อยละ 3.37

5

ร้อยละ

ร้อยละ 4.26

ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2556-2558 มีจำนวนบุคลำกรสำยงิชำกำรที่ดำรง
ตำแหน่งทำงวิชำกำร เพิ่มขึ้น 3.37
ปีกำรศึกษำ 2557 มีอำจำรย์ระดับปริญญำเอกจำนวน 94 คน ในปี
กำรศึกษำ 2558 มีอำจำรย์ระดับปริญญำเอกทั้งสิ้น 98 คน เพิ่มขึ้นจำก
เดิม จำนวน 4 คน

3. ร้อยละของกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
ด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นไปเกณฑ์มำตรฐำนทำง
สิ่งแวดล้อม

80

ร้อยละ

ร้อยละ 100

4. จำนวนระบบงำน ฐำนข้อมูลที่พัฒนำและ

2

ฐำน

3 ฐำน

นำมำใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำนตำมภำรกิจ

การบรรลุตัวบ่งชี้

1. ฐำนข้อมูลงบประมำณ พัสดุ
2. ฐำนข้อมูลนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร
3. ฐำนข้อมูลงำนวิจยั งำนวิชำกำร

5. จำนวนองค์ควำมรู้ที่ถกู นำไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดควำมรู้ใหม่

2

เรื่อง:ปี

3 เรื่อง

6. จำนวนพื้นที่กำรทำงำนที่ได้รับกำรปรับปรุงดี
ขึ้น

5

พื้นที่:ปี

11 พื้นที่

1. กิจกรรมจัดประชุมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมรู้ใหม่ระหว่ำง
หน่วยงำน (บริหำร) กำรจัดกำรควำมรู้ KM
2. โครงกำร กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ระบบงำนทะเบียนและประมวลผล
บัณฑิตวิทยำลัย
3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร : พัฒนำกำรให้บริกำรมุ่งสู้บริกำรเหนือ
ควำมคำดหวัง
จำนวนพื้นที่กำรทำงำนที่ได้รับกำรปรับปรุงดีขึ้น 11 พื้นที่ ได้แก่
1. กิจกรรมพัฒนำ ซ่อมบำรุง ปรับปรุงอำคำร และระบบสำธำรณูปโภค
คณะวิทยำกำรจัดกำร
2. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ รร.สำธิต สนำมลำนจอดรถ กองกลำง
3. กิจกรรมปรับปรุงอำคำรกำรศึกษำ และสิ่งประกอบ กองกลำง
4. กิจกรรมที่กอ่ สร้ำงอำคำรเรียน และอำคำรประกอบ กองกลำง
5.กิจกรรมจัดทำสวนหย่อม เพิ่มจำนวนต้นไม้ พื้นที่สเี ขียวในพื้นที่ตำ่ งๆ
คณะครุศำสตร์
6. กิจกรรมพัฒนำ ซ่อมบำรุง ปรับปรุงอำคำร และระบบสำธำรณูปโภค
คณะครุศำสตร์

19

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

7. กิจกรรมพัฒนำปรับปรุงภูมทิ ัศน์และอำคำร คณะมนุษย์ศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
8. กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรคณะเพื่อสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำรและ
กำรปฏิบัตงิ ำน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
9. กิจกรรมกำรจัดกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัตงิ ำน
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
10. กิจกรรมพัฒนำสถำนที่กำรเรียนกำรสอนและกำรทำงำน คณะ
เทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
11. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนำภูมทิ ัศน์ ศูนย์ภำษำ
7. ร้อยละของทรัพยำกรสำรสนเทศที่เพิ่มขึ้น

5

ร้อยละ

ร้อยละ 4.71

จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2557 จำนวน 178,099 ชิ้น
เป้ำหมำยให้ทรัพยำกรสำรสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในปีกำรศึกษำ 2558
จะต้องมีทรัพยำกรสำรสนเทศรวม 187,004 ชิ้น แต่ทรัพยำกร
สำรสนเทศใน ปีกำรศึกษำ 2558 มีจำนวน 186,490 คน จึงคิดเป็นร้อย
ละ 4.71

ต้องปรับปรุง



94.2

8. มีกำรทบทวนแผนด้ำนสวัสดิกำร

1

ครั้ง:ปี

1 ครั้ง

ในปีงบประมำณ 2558 มหำวิทยำลัยได้ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำร
กองทุนสวัสดิกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหำคม 2558
ห้องประชุม15-401 ชั้น 4 อำคำร 100 ปี

บรรลุ



100

9. ร้อยละของบุคลำกรที่มสี มรรถนะตำม
กำหนดภำยในปี 2560

80

ร้อยละ

ร้อยละ 97.71

มหำวิทยำลัยได้มกี ำรประเมินสมรรถนะของบุคลำกรของมหำวิทยำลัยทุก
ปี รอบ 2/2557 สำยวิชำกำรทั้งหมด 359 คน ผ่ำนกำรประเมินทุกคน
สำยสนับสนุนทั้งหมด 253 คน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน คิดเป็นร้อยละ
97.71

บรรลุ



100

10. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้บริหำรที่มภี ำวะผู้นำ

80

ร้อยละ

N/A



11. ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตรงตำม
แผนงำน

70

ร้อยละ

ร้อยละ 69.95

งบประมำณรำยจ่ำย ปี 2558 851,905,500 บำท ใช้ไป
595,889,165.83 บำท คิดเป็นร้อยละ 69.95

ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน
ต้องปรับปรุง



99.93

12. ร้อยละของประเภท / ตำแหน่งงำนที่มี
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ

80

ร้อยละ

ร้อยละ 42.32

จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน ปีงบประมำณ 2558 ตำมโครงสร้ำง 319
คน มีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำเป็นร้อยละ 42.32

ต้องปรับปรุง



52.9

20

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

สรุปผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
จำนวนตัวบ่งชี้ 12
ตัวบ่งชี้
บรรลุ
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
มีระดับผลการดาเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
83.30

6
6

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

21

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ค่าเป้า
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
หมาย
1. ผู้สำเร็จกำรศึกษำได้งำนทำหรือประกอบ
อำชีพอิสระ ภำยใน 1 ปี

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

80

ร้อยละ

ร้อยละ 13.96

2. ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่
มีตอ่ บัณฑิต

ระดับดีมำก

ระดับ

ระดับดีมำก

3. ผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษ
ของนักศึกษำที่ผำ่ นเกณฑ์ VRU TEST

50

ร้อยละ

ร้อยละ 75.58

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ต้องปรับปรุง



17.45

บรรลุ



100

บรรลุ



100

ผศ.ดร.นฤมล ธนำนันต์ รำงวัลนักวิจยั ดีเด่น งำนรำชภัฏวิจยั ครั้งที่ 3

บรรลุ



100

มีผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำทั้งหมด จำนวน 211 เรื่อง

บรรลุ



100

ผู้สำเร็จกำรศึกษำได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 13.96 (ที่มำ สถำบันวิจยั )
ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มตี อ่ บัณฑิตคะแนน กพร. ได้
5.000 อยู่ในระดับดีมำก
นักศึกษำภำคปกติในปีกำรศึกษำ 2557 ทั้งภำคเรียนที่ 1 และ 2
จำนวน 2,688 คน มีสทิ ธิ์สอบ 2,334 คน สอบผ่ำน 1,764 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.58

4. จำนวนรำงวัลที่อำจำรย์หรือบุคลำกรหรือ
นักศึกษำที่ได้รับในระดับชำติ หรือนำนำชำติ
5. ร้อยละของจำนวนบทควำมวิชำกำร/วิจยั ใน

1

รำงวัล:ปี

1 รำงวัล

30

ร้อยละ

ร้อยละ 65.62

กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติ/

คิดเป็นร้อยละ 65.62

นำนำชำติ
6. ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ

90

ร้อยละ

ร้อยละ 74.48

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำภำคปกติ เท่ำกับ 75.24 ร้อยละของผู้สำเร็จ
กำรศึกษำภำคพิเศษ เท่ำกับ 73.72 เฉลี่ยรวมจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ร้อยละ 74.48 (ที่มำ. สสว. อนุมตั กิ ำรศึกษำ 10 กันยำยน 58)

ต้องปรับปรุง



82.76

7. จำนวนโครงกำรพัฒนำวิชำกำรสู่อำเซียน

5

โครงกำร

23 โครงกำร

มีกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำวิชำกำรสู่อำเซียน จำนวน 23 โครงกำรควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร ได้แก่
1. Jianqxi Normal University (JXNU) สำธำรณรัฐประชำชนจีน

บรรลุ



100

2. Nation University of Laos (NUOL) สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว
3. University of Social Sciences and Humanities – Hanoi
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
4. Honghe University (UOH) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
5. Yunnan Normal University (YNNU) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
6. Yunnan University of Finance and Economics (YUFE)
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
7. Yunnan College of Tourism Vocational สำธำรณรัฐประชำชนจีน
8. University of Management and Economics (UME)
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
22

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

9. Central China Normal University (CCNU) สำธำรณรัฐประชำชน
จีน
10. Yunnan University สำธำรณรัฐประชำชนจีน
11. RVI Centre International สำธำรณรัฐแห่งสหภำพพม่ำ
12. Trans World University ไต้หวัน
13. National Dong Hwa University ไต้หวัน
14. Nanhua University สำธำรณรัฐประชำชนจีน
15. I-SHOU University ไต้หวัน
16. Uludag University สำธำรณรัฐตุรกี
17. SEGi University
18. University of Twente
Center for Higher Education
Policy Studies (CHEPS) รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์
19. Dhaka University สำธำรณรัฐประชำชนบังกลำเทศ
20. Gloucestershire College ประเทศอังกฤษ
21. Central China Normal University (CCNU) สำธำรณรัฐประชำชน
จีน
22. Jawaharlal Nehru University ประเทศอินเดีย
23. Annamalai University ประเทศอินเดีย
8. ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ที่ได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำตำมแผน

80

ร้อยละ

ร้อยละ 92.53

โครงกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนจำนวน 8 กิจกรรม จำนวนอำจำรย์ตำมเป้ำหมำย 1,058 คน
จำนวนอำจำรย์ที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตำมแผน 979 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.53

บรรลุ



100

9. จำนวนโครงกำรพัฒนำผู้เรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

80

ร้อยละ

ร้อยละ 100

สำระกำรเรียนรู้ มีจำนวน 9 กลุ่มสำระ โดยกิจกรรมพัฒนำงำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมกลุ่มสำระ/นิเทศภำยใน คิดเป็นร้อยละ 100

บรรลุ



100

- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกลุ่มปฐมวัย
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระภำษำไทย
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระภำษำอังกฤษ
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระคณิตศำสตร์
23

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระสังคมศึกษำ
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพฯ
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระศิลปะ-ดนตรี-นำฏศิลป์

สรุปผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
7
จำนวนตัวบ่งชี้ 9
ตัวบ่งชี้
บรรลุ
ตัวบ่งชี้
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้
2
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้
มีระดับผลการดาเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
88.91

24

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

