
รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี



ยุทธศาสตร ์ ผลการด าเนินงาน

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ตัว

บงชี้ จํานวน 17 ตัวบงชี้ บรรลุ 13 ตัวบงชี้ มีผลการดําเนินงานแตยังไมบรรลุ 1 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 3 ตัวบงชี้ คิด

เปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน รอยละ 88.11

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 8 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 3 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 5 ตัวบ่งชี้ คิด
เป็นร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 60.33

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การใหบริการวิชาการแกสังคม ทองถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ

ตัวบงชี้ จํานวน 15 ตัวบงชี้ บรรลุ 14 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 1 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน 

รอยละ 89.59

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การท านุบ ารงุ เผยแพร ่สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน และของชาติ
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 8 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 8 ตัวบ่งชี้ 
คิดเป็นร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวบงชี้ จํานวน 12 ตัวบงชี้ บรรลุ 7 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 5 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน 

รอยละ 78.79

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 9 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 6 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 3 ตัวบ่งชี้ 
คิดเป็นร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 95.31

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

้ สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตวับงชี ้จาํนวน 69 ตัวบงชี ้บรรล ุ51 ตวับงชี ้ไมบรรล ุ1 ตวับงช ี

ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 17 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน รอยละ 85.36



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบณัฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. จ ำนวนควำมร่วมมอืหรือเครือขำ่ยและ 10 เครือขำ่ย 16  เครือขำ่ย จ ำนวนควำมร่วมมอืหรือเครือขำ่ย   16  เครือขำ่ย   ได้แก่  บรรลุ

จ ำนวนกจิกรรมกบัมหำวทิยำลัยต่ำงประเทศ 1. Jianqxi Normal University (JXNU) สำธำรณรัฐประชำชนจนี

2. Nation University of Laos (NUOL) สำธำรณรัฐประชำธปิไตย
ประชำชนลำว

3. University of Social Sciences and Humanities – Hanoi 
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวยีดนำม

4. Honghe University (UOH) สำธำรณรัฐประชำชนจนี

5. Yunnan Normal University (YNNU) สำธำรณรัฐประชำชนจนี

6. Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) 
สำธำรณรัฐประชำชนจนี

7. Yunnan College of Tourism Vocational สำธำรณรัฐประชำชนจนี

8. University of Management and Economics (UME)  
รำชอำณำจกัรกมัพูชำ

9. Central China Normal University (CCNU) สำธำรณรัฐประชำชน
จนี

10. Yunnan University สำธำรณรัฐประชำชนจนี

11. RVI Centre International สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมยีนร์มำ

12. Trans World University  ไต้หวนั

13. National Dong Hwa University ไต้หวนั

14. I-SHOU University ไต้หวนั

15. Uludag University สำธำรณรัฐตุรกี

16. SEGi University สหพันรัฐมำเลเซีย
2. จ ำนวนหลักสูตรที่เกดิจำกควำมร่วมมอืกบั
มหำวทิยำลัยเครือขำ่ย

1 หลักสูตร/ปี กำรจดัท ำหลักสูตรร่วมกบัมหำวทิยำลัยเครือขำ่ยอยู่ในกระบวนกำรของ
ของกำรหำรือหำแนวทำงด ำเนินงำนร่วมกนัยงัไมม่หีลักสูตรที่แล้วเสร็จ

ไมบ่รรลุ


ตัวชีว้ัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุตัวบง่ชี้



ระดับ
ความส าเร็จ
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุตัวบง่ชี้
ระดับ

ความส าเร็จ
3. ร้อยละของนักศึกษำที่มสัีมฤทธิ์ผลตำม
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต

80 ร้อยละ > ร้อยละ 80  โครงกำรพัฒนำนักศึกษำให้มคุีณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ 
จ ำนวน 14 โครงกำร ทุกโครงกำรมนีักศึกษำเขำ้ร่วมทุกโครงกำรเฉล่ีย
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

บรรลุ


4. ร้อยละของนักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบ 
สหกจิศึกษำ

90 ร้อยละ ร้อยละ 91.53 นักศึกษำที่จะต้องออกฝึกงำนในรูปแบบสหกจิศึกษำจ ำนวน 1,264 คน 
จ ำนวนนักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบสหกจิทั้งหมด 1,157 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.53

บรรลุ


5. ร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ (กพร.)

70 ร้อยละ ร้อยละ 83.33 จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศจ ำนวน จ ำนวน 1,920 คน จ ำนวนนักศึกษำที่เขำ้สอบ
ภำษำต่ำงประเทศทั้งหมดจ ำนวน 2,304 คน คิดเป็นร้อยละ  83.33

 บรรลุ


6. ร้อยละของนักศึกษำที่เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ร้อยละ 7.81 จ ำนวนนักศึกษำเขำ้ใหม ่ภำคปกติ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2556 
จ ำนวน 2,933 คน เป้ำหมำยให้มนีักศึกษำเพิ่มขึ้น 10% ในปีกำรศึกษำ 
2557 จะต้องมนีักศึกษำ 3,226 คน ผลกำรรับนักศึกษำ พบวำ่  มี
นักศึกษำจ ำนวนเขำ้ใหม ่ภำคปกติ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2557 
จ ำนวน 2,521 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81

ปรับปรุง


7. ร้อยละของรำยวชิำที่มกีำรสอดแทรกเนื้อหำ
และกระบวนกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

80 ร้อยละ ร้อยละ 100 ทุกรำยวชิำ ได้มกีำรสอดแทรกเนื้อหำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมในทุก
รำยวชิำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธกิำร เร่ืองกรอบมำตรำฐำนคุณวฒิุ
ระดับอดุมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 ระบุให้ทุกหลักสูตรจดักำรเรียนกำร
สอนให้มกีำรมกีำรสอดแทรกเนื้อหำและกระบวนกำรด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม

 บรรลุ


8. จ ำนวนโครงกำรกำรจดักำรอบรมและ
ส่งเสริมกจิกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะ

20 โครงกำร:ปี 56 โครงกำร จ ำนวนโครงกำรกำรจดักำรอบรมและส่งเสริมกจิกรรมกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำทักษะทำงภำษำองักฤษ และภำษำอำเซียน 56 โครงกำร อำทิเชน่

 บรรลุ


ทำงภำษำองักฤษ และภำษำอำเซียน 1. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำองักฤษส ำหรับครูคณิตศำสตร์ ระยะที่ 2 
(สำขำคณิตศำสตร์)ครุศำสตร์

2. โครงกำรค่ำยภำษำองักฤษเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ (สำขำองักฤษ)
ครุศำสตร์

3. โครงกำรค่ำยภำษำเพื่อพัฒนำทักษะ (ภำษำองักฤษ)มนุษ์ศำสตร์

4. โครงกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษจำกนิทรรศกำรอำเซียน (ภำษำองักฤษ)
มนุษ์ศำสตร์
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน
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ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุตัวบง่ชี้
ระดับ

ความส าเร็จ
5. โครงกำรกจิกรรมภำษำองักฤษจำกกำรเรียนรู้วฒันธรรมอำเซียน 
(ภำษำองักฤษ)มนุษ์ศำสตร์

9. ร้อยละเพิ่มขึ้นของจ ำนวนสถำนประกอบกำร
ที่รับนักศึกษำเขำ้รับกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชพี

5 ร้อยละ ร้อยละ 1.83 ในปีกำรศึกษำ 2556 มสีถำนประกอบกำร จ ำนวน 547 และในปี
กำรศึกษำ 2557 มสีถำนประกอบกำร จ ำนวน 557 คิดเป็นร้อยละที่
เพิ่มขึ้น 1.83

ปรับปรุง


10. จ ำนวนหลักสูตรที่สอดคล้องกบัควำม 5 หลักสูตร:ปี 6 หลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอนตรงกบัควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและองค์กรวชิำ-  บรรลุ
ต้องกำรของตลำดแรงงำนและเกณฑ์มำตรฐำน ชพีมจี ำนวน 6 หลักสูตร 10 สำขำได้แก่

ขององค์กรวชิำชพีเพิ่มขึ้น 1. หลักสูตรครุศำสตบัณฑิต สำขำภำษำไทย สำขำภำษำจนี สำขำ
วทิยำศำสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภำษำองักฤษ) และ สำขำคณิตศำสตร์ 
(หลักสูตรภำษำองักฤษ)

2. หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวชิำชพีครู

3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำภำษำองักฤเพื่อกำรส่ือสำรนำนำชำติ
 (หลักสูตรนำนชำติ)

4. หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัย 
และสำขำโภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร

5. หลักสูตรสำธรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำกำรจดักำรสถำนพยำบำล

6. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวทิยำศำสตรศึกษำ

11. จ ำนวนหลักสูตรนำนำชำติที่เพิ่มขึ้น 2 หลักสูตร:ปี 3 หลักสูตร 1. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำ วทิยำศำสตร์ทั่วไป (หลักสูตร
ภำษำองักฤษ) และ สำขำ คณิตศำสตร์ (หลักสูตรภำษำองักฤษ)

 บรรลุ


2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำ ภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำร
นำนำชำติ (หลักสูตรนำนำชำติ)

3. หลักสูตรบริหำรธรุกจิกำรบิน สำขำ กำรจดักำรกำรบิน (หลักสูตร
นำนำชำติ)

12. จ ำนวนชอ่งทำงกำรประชำสัมพันธ์
มหำวทิยำลัยที่เพิ่มขึ้น

2 ชอ่งทำง 3 ชอ่งทำง    ชอ่งทำงกำรประชำสัมพันธท์ี่เพิ่มขึ้นของมหำวทิยำลัย ได้แก ่  1. 
เวบ็ไซต์ภำษำองักฤษแนะน ำมหำวทิยำลัย    2. ส่ือวดีิทัศน์แนะน ำ
มหำวทิยำลัย     3. กำรออกบูธและแนะแนวแนะน ำหลักสูตรต่ำงๆของ
มหำวทิยำลัย

บรรลุ
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุตัวบง่ชี้
ระดับ

ความส าเร็จ
13. จ ำนวนนักศึกษำที่มคีวำมสำมำรถพิเศษเขำ้
ศึกษำต่อในมหำวทิยำลัยเพิ่มขึ้น

30 คน 25 คน นักศึกษำที่มคีวำมสำมำรถพิเศษเขำ้ศึกษำต่อในมหำวทิยำลัย 25 คน 
ควำมสำมำรถด้ำนกฬีำ 2 คน ด้ำนนำฏศิลป์และวฒันธรรม 20 คน ดนตรี
และร ำไทย 3 คน

ปรับปรุง


14. จ ำนวนทุนกำรศึกษำที่ให้กบันักศึกษำ 5 ทุน 32 ทุน จ ำนวนทุนกำรศึกษำที่ให้แกน่ักศึกษำในปีงบประมำณ 2557 ได้แก ่        
 1. ทุนกำรศึกษำต่อเนื่อง 17 ทุน เป็นทุนกำรศึกษำที่มอบให้กบันักศึกษำ
จนส ำเร็จกำรศึกษำ

บรรลุ


 2. ทุนกำรศึกษำวนัไหวค้รู 15 ทุน เป็นทุนสนับสนุนกำรศึกษำประจ ำปี

15. จ ำนวนเครือขำ่ยควำมร่วมมอืในกำร 5 เครือขำ่ย 5 เครือขำ่ย  จ ำนวนเครือขำ่ยควำมร่วมมอืในกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำกบัมหำวทิยำลัย บรรลุ

แลกเปล่ียนนักศึกษำกบัมหำวทิยำลัยเครือขำ่ย เครือขำ่ยในต่ำงประเทศ 5 เครือขำ่ย ได้แก่
ในต่ำงประเทศ 1. กำรสร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมอื ร่วมกบั Memorandum of 

Understanding between Faculty Management Sciences of 
University under the Royal Patronage, Thailand and Faculty of 
Management  and Tourism of Valaya Alongkorn Rajabhat 
University of Management and Economics, Cambodia.
2. กำรสร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมอื ร่วมกบั Memorandum of 
Understanding between Faculty of Humanities and Social  
Sciences of Valaya Alongkorn and  Faculty of  Laws of 
University of Management and Economics, Cambodia ร่วมกบั  
Faculty of  Laws of University of Management and Economics, 
Cambodia
3. กำรสร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมอื ร่วมกบั Memorandum of 
Understanding between Faculty of Humanities and Social  
Sciences of Valaya Alongkorn ร่วมกบั  Faculty of  Arts, 
Humanity and Foreign Languages  of University of 
Management and Economics, Cambodia
4. โครงกำรแลกเปล่ียนภำษำและวฒันธรรมไทยระยะส้ัน ระหวำ่ง
มหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และมหำวทิยำลัยเจยีงซี  นอร์มอล 
สำธำรณรัฐประชำชนจนี จ ำนวน 22 คน
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุตัวบง่ชี้
ระดับ

ความส าเร็จ
5. โครงกำรควำมร่วมมอืระหวำ่งมหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
และสถำบันซำเบล สหพันธส์ำธำรณรัฐเยอรมนี จ ำนวน 12 คน

16. จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมอื (MOU) กบั
สถำนประกอบกำรที่เพิ่มขึ้น

5 โครงกำร :ปี 17 โครงกำร จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมอื (MOU) กบัสถำนประกอบกำร 17 โครงกำร
 ได้แก่

บรรลุ


1. โครงกำรจดัต้ังศูนยค์วำมเป็นเลิศกำรผลิตและพัฒนำครู ร่วมกบั
มหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนครและมหำวทิยำลัยเครือขำ่ย 29 แห่ง

2. ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรในโครงกำรจดักำรศึกษำหลักสูตรครุศำสตร
บัณฑิต สำขำวทิยำศำสตร์ทั่วไปและสำขำวชิำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร
ภำษำองักฤษ) ร่วมกบัสถำบันส่งเสริมกำรสอนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 (สสวท.)

3. โครงกำรเครือขำ่ยเผยแพร่ ถำ่ยทอด และพัฒนำส่ือบนระบบ 
eDL-Square ระยะที่ 2 ร่วมกบัโครงกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศตำม
พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี

4. บันทึกควำมร่วมมอื เร่ืองกำรใชโ้ปรแกรม KSP BUNDIT ร่วมกบั 
ส ำนักงำนเลขำคุรุสภำ

5. โครงกำรจดักำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธรุกจิบัณฑิต สำขำวชิำกำร
จดักำรธรุกจิค้ำปลีก ร่วมกบั บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ำกดั

6. โครงกำรจดักำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธรุกจิบัณฑิต สำขำวชิำกำร
จดักำรธรุกจิค้ำปลีก ร่วมกบั บริษัท แมคไทย จ ำกดั

7. โครงกำรจดักำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธรุกจิบัณฑิต สำขำวชิำกำร
จดักำรธรุกจิค้ำปลีก ร่วมกบั บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่นจ ำกดั

8. โครงกำรจดักำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธรุกจิบัณฑิต สำขำวชิำกำร
จดักำรธรุกจิค้ำปลีก ร่วมกบั บริษัท ยมั เรสเทอรองตส์ อนิเตอร์เนชั่นแนล
 (ประเทศไทย) จ ำกดั

9. โครงกำรจดักำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธรุกจิบัณฑิต สำขำวชิำกำร
จดักำรโลจสีติกและซัพพลำยเชน  ร่วมกบั สมำพันธโ์ลจสิติกส์ไทย

10. โครงกำรควำมร่วมมอื (MOU) ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำนจงัหวดัปทุมธำนี

12. โครงกำรควำมร่วมมอื (MOU) ชมรมบริหำรงำนบุคคลชำยคลอง
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุตัวบง่ชี้
ระดับ

ความส าเร็จ
13. โครงกำรควำมร่วมมอื (MOU) ชมรมเจำ้หน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำนจงัหวดัปทุมธำนี

14. โครงกำรควำมร่วมมอื (MOU) ชมรมเจำ้หน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำนนวนคร

15. โครงกำรควำมร่วมมอื (MOU) ชมรมบริหำรบุคคลรังสิต

16. โครงกำรควำมร่วมมอื (MOU) ชมรมบริหำรงำนบุคคลบำงพลี

17. โครงกำรควำมร่วมมอื (MOU) ชมรมบริหำรงำนบุคคลนวนคร
17. ร้อยละของงบประมำณที่สนับสนุน กำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แกน่ักศึกษำ

5 ร้อยละ ร้อยละ 96.64 งบประมำณจดัสรรคุณธรรม จริยธรรม อตัลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
นักศึกษำ จ ำนวน 5,279,166.26 บำท มโีครงกำร/กจิกรรม จ ำนวน 36 ที่
เป็นโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อตัลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
นักศึกษำ ใชเ้งินในกำรด ำเนินกำร 5,101,733.43 คิดเป็นร้อยละ 96.64

บรรลุ


จ ำนวนตัวบง่ชี้       17       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 13 ตัวบง่ชี้
มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ 1 ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 3 ตัวบง่ชี้
มีระดับผลการด าเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 88.11
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. ร้อยละของนักศึกษำที่มปีระสบกำรณ์กำรท ำ
วจิยัร่วมกบัอำจำรย์

50 ร้อยละ ร้อยละ 8.57 จ ำนวนวจิยัในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จ ำนวน 35 เร่ือง  นักศึกษำ
ร่วมกบัอำจำรย ์3 เร่ือง จ ำนวนนักศึกษำ 17 คน คิดเป้นร้อยละของกำร
ท ำงำนวจิยัของนักศึกษำร่วมกบัอำจำรย ์ร้อยละ 8.57

ปรับปรุง


2. จ ำนวนเงินวจิยัที่ได้รับจำกภำยในและ
ภำยนอก (สกอ.4.3)

เฉล่ีย
100,000

บำท : คน เฉล่ีย 52,392.80 บำท : คน จ ำนวนเงินวจิยัที่ได้รับ 17,237,250 บำท ปรับปรุง


3. ร้อยละของงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
อำจำรยป์ระจ ำและนักวจิยัประจ ำที่น ำไปใช้
ประโยชน์ (สมศ.6)

30 ร้อยละ ร้อยละ 8.23 งำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรยป์ระจ ำและนักวจิยัประจ ำที่
น ำไปใชป้ระโยชน์ 28 เร่ือง จ ำนวนอำจำรย ์340 คน

ปรับปรุง


4. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรผลิตผลงำนวจิยั
เพื่อแกป้ัญหำในหน่วยงำน

20 ร้อยละ ร้อยละ 37.50 6 เร่ืองจำก 16 หน่วยงำน ในระดับคณะ ส ำนัก และสถำบัน บรรลุ


5. จ ำนวนเครือขำ่ยควำมร่วมมอืด้ำนกำรวจิยั
กบัชมุชน องค์กรระดับชำติและ/หรือ นำนำชำติ

7 เครือขำ่ย 5 เครือขำ่ย จ ำนวนเครือขำ่ยควำมร่วมมอืด้ำนกำรวจิยักบัชมุชน องค์กรระดับชำติ
และ/หรือ นำนำชำติ 5 เครือขำ่ย ได้แก่

ปรับปรุง


1. บันทึกควำมร่วมมอื ระหวำ่ง คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม 
มหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์ กบั บริษัท ที ดี
 เอส เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ำกดั

2. บันทึกควำมร่วมมอื ระหวำ่ง สำขำวชิำคณิตศำสตร์ คณะครุศำสตร์ 
มหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์ กบั โรงเรียนวดั
โพสพผลเจริญ จงัหวดัปทุมธำนี

3. บันทึกควำมร่วมมอื ระหวำ่ง สำขำวชิำคณิตศำสตร์ คณะครุศำสตร์ 
มหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์ กบั โรงเรียน
เปรมประชำ (สำหยดุ-เกษมสงเครำะห์) จงัหวดักรุงเทพมหำนคร

4. บันทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรในกำรศึกษำสภำวกำรณ์และ
ขบัเคล่ือนกำรพัฒนำคุณภำพชวีติเด็กและเยำวชนในพื้นที่ภำคกลำง 
ระหวำ่ง มหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์ และ
สถำบันรำมจติติ ในนำมของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ (สสส.)

5. บันทึกควำมเขำ้ใจวำ่ด้วยควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรและวจิยั ระหวำ่ง 
สถำบันวจิยัและพัฒนำ มหำวทิยำลัยรำชภัฏกลุ่มศรีอยธุยำ

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน ระดับ

ความส าเร็จ
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน ระดับ

ความส าเร็จ
6. จ ำนวนผลงำนวจิยัที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
น ำไปใชแ้กป้ัญหำและชว่ยสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม

10 ผลงำน 11 ผลงำน จ ำนวนผลงำนวจิยัที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำไปใชแ้กป้ัญหำและชว่ย
สร้ำงมลูค่ำเพิ่ม 11 ผลงำน

บรรลุ


1. กำรพัฒนำสูตรน้ ำปลำหวำนลดพลังงำนโดยใชส้ำรให้ควำมหวำน
พลังงำนต่ ำร่วมกบัไฮโดรคอลอยด์  อ.ดร.น้ ำฝน ศีตะจติต์

2. กำรเพิ่มสมรรถนะของตู้อบพลังงำนแสงอำทิตยแ์บบอโุมงค์โดยใชค้วำม
ร้อนร่วมจำกตัวรวมรังสีอำทิตย ์ ผศ.กฤษฎำงค์ ศุกระมลู

3. กำรพัฒนำชดุควบคุมกำรติดตำมจดุก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดของแผงเซลล์
แสงอำทิตย ์  อ.วรพงษ์ ไพรินทร์

4. กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตเคร่ืองปั้นดินเผำ จงัหวดัรำชบุรี  (งบฯ 
70%)  อ.เศกพร ต้นศรีประภำศิริ

5. ผลของอณุหภูมใินกำรอบแห้งต่อคุณภำพของดอกโสน และกำร
น ำไปใชใ้นผลิตภัณฑ์ขนมปัง  ผศ.วรรณิภำ พำณิชกรกลุ

6. กำรจดักำรกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำโครงกำรกำรหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จงัหวดัชยันำท ภิญญำพัชญ์ นำคภิบำล

7. กำรศึกษำศิลปวฒันธรรมแหล่งเคร่ืองปั้นดินเผำเตำแมน่้ ำน้อยจงัหวดั
สิงห์บุรีเพื่อประยกุต์รูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์เซรำมกิส์ของที่ระลึกสู่กำร
ส่งเสริมกำรเที่ยวเชงิวฒันธรรม ภำนุ พัฒนปณิธพิงศ์

8. กำรพัฒนำเคร่ืองอดัขึ้นรูปกำระถำงต้นไมท้ี่ผลิตจำกกำกกำแฟและกำก
 ชำแบบกึ่งอตัโนมติั ชำคริต ศรีทอง

9. กำรออกแบบผลิตภัณฑ์กระจดูเพื่อเป็นนวตักรรมเคร่ืองใชใ้น
โรงพยำบำล เบจลักษณ์ เมอืงมศีรี

10. กำรใชป้ระโยชน์จำกเทคโนโลยฉีำยรังสีแกมมำเพื่อปรับปรุงคุณภำพ
ขำ้วภำยหลังกำรเกบ็เกี่ยว กมัภำ สุขล้ิม

11. กำรประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรบริหำรจดักำรสินค้ำชมุชน
เพื่อควำมยั่งยนืทำงเศรษฐกจิ ดนุชำ สลีวงศ์

7. จ ำนวนเครือขำ่ยควำมร่วมมอืด้ำนกำรวจิยั
กบัสถำนประกอบกำรและอำเซียน

7 เครือขำ่ย 1 เครือขำ่ย มหำวทิยำลัยได้ด ำเนินกำรสร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมอืด้ำนกำรวจิยักบั
สถำนประกอบกำรและอำเซียน ได้เพียง 1 เครือขำ่ย

ปรับปรุง


1. บันทึกควำมร่วมมอื ระหวำ่ง คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม 
มหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์ กบั บริษัท ที ดี
 เอส เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ำกดั
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน ระดับ

ความส าเร็จ
8. จ ำนวนโครงกำรวจิยัที่ท ำร่วมกบั 7 โครงกำร 16 โครงกำร       'มหำวทิยำลัยได้ด ำเนินโครงกำรวจิยัที่ท ำร่วมกบัชมุชนท้องถิ่น บรรลุ

ชมุชนท้องถิ่น เพื่อแกป้ัญหำท้องถิ่น เพื่อแกป้ัญหำท้องถิ่น  ได้ 16 โครงกำร

คณะครุศำสตร์

1. กำรประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรบริหำรจดักำรสินค้ำชมุชน
เพื่อควำมยั่งยนืทำงเศรษฐกจิ

2. กำรผลิตหุ่นของท้องถิ่นในชมุชนบึงบอนโดยใชว้สัดุพื้นถิ่นมำ
ประกอบกำรเล่ำนิทำนอำเซียน

3. กำรวจิยัเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรประเมนิผลกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครูมหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชปูถมัภ์

4. กำรประเมนิควำมต้องกำรจ ำเป็นเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรท ำ
วจิยัในชั้นเรียนของนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วชิำชพี อยู่ระหวำ่งด ำเนินงำน

5. กำรพัฒนำรูปแบบกำรจดักำรกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรแกโ้จทยป์ัญหำคณิตศำสตร์ส ำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 อยู่ระหวำ่งด ำเนินงำน

6. กำรวเิครำะห์ที่สมรรถนะของครูไทยตำมกรอบสมรรถนะของครูแห่ง
เอเซียตะวนัออกเฉยีงใต้ในศตวรรษที่21:กรณีศึกษำเขตพื้นที่ภำคกลำง 
อยู่ระหวำ่งด ำเนินงำน

7. กำรวจิยัประเมนิควำมต้องกำรจ ำเป็นเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่
ประชำคมอำเซียนของนักสึกษำมหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมรำชปูถมัภ์  อยู่ระหวำ่งด ำเนินงำน

8. กำรใชก้ระบวนกำร"กำรเรียน-กำรเล่น-กำรฝึกฝน- เร่ืองกำรบวก ลบ 
คูณ หำร ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 อยู่ระหวำ่งด ำเนินงำน

คณะมนุษศำสตร์และสังคมศำสตร์

9. โครงกำรจำ้งที่ปรึกษำเพื่อศึกษำวเิครำะห์แผนที่ขอ้มลูประชำกรและ
สวสัดิกำรสังคมชำติพันธุ์ชำวเล

คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน ระดับ

ความส าเร็จ
10. ประสิทธภิำพของโปรแกรมกำรส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวมของ
ผู้ป่วยเบำหวำนในชมุชนต ำบลสวนพริกไทย อ. เมอืง จ.ปทุมธำนี 
ด ำเนินกำรไมแ่ล้วเสร็จ

11. กำรพัฒนำระบบกำรจดักำรสำรสนเทศสหกจิศึกษำ มหำวทิยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชปูถมัภ์ อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร

12. กำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในกำรกำกของเสียอตุสำหกรรมใน
ครัวเรือนกรณีศึกษำ ต ำบลชนี้ ำร้ำย อ ำเภอบำงปะอนิ จงัหวดัสิงบุรี

13.หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภำพเร่ือง กำรจัดกำรระบบนิเวศเพื่อ
ลดกำรระบำดของแมลงศัตรูข้ำว อ.ดวงเดือน วัฏฏำนุรักษ,์ ผศ.14. หลักสูตรชวีอนำมยัและควำมปลอดภัย เร่ือง กำรมส่ีวนร่วมของ
ประชำชนในกำรจดักำรกำกของเสียจำกอตุสำหกรรมในครัวเรือน 
กรณีศึกษำ ต ำบลชนี้ ำร้ำย อ ำเภออนิทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี อ.วชัรำภรณ์ 
วงศ์สกลุกำญจน์ และอ.บุษยำ จงูำม

คณะเทคโนโลยกีำรเกษตร

15. กำรใชป้ระโยชน์จำกเทคโนโลยฉีำยรังสีแกรมมำเพื่อปรับปรุงคุณภำพ
ขำ้วภำยหลังกำรเกบ็เกี่ยว อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร

16. ปัจจยัที่สัมพันธก์บัควำมส ำเร็จของกำรประชำสัมพันธรั์บนักศึกษำ
ใหมข่องคณะเทคโนโลยกีำรเกษตร

สรุปผลการด าเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
จ ำนวนตัวบง่ชี้       8       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 3 ตัวบง่ชี้
มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ - ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 5 ตัวบง่ชี้
มีระดับผลการด าเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 60.33

10



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม ทอ้งถ่ิน ชุมชน สถานประกอบการ
ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. จ ำนวนชมุชนต้นแบบที่มหำวทิยำลัยเขำ้ไป 2 ชมุชน:ปี 3 ชมุชน  จ ำนวน 3 ชุมชนได้แก่  บรรลุ 

ส่งเสริมกำรน้อมน ำปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงมำ 1. โครงกำรอบรมชุมชนต้นแบบสวนพริกไทย

ใชใ้นกำรด ำเนินชวีติประสบผลส ำเร็จ  - โครงกำรอบรมชุมชนต้นแบบสวนพริกไทย (กำรเพำะเห็ด)

 - โครงกำรอบรมชุมชนต้นแบบสวนพริกไทย (กำรเสียบยอดมะนำว

บนตอมะขวิด)

2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำย
 - โรงเรียนต ำรวจตะเวนชำยแดนบ้ำนน้ ำออ้ม

 - โรงเรียนต ำรวจตะเวนชำยแดนกำรบินไทย

3 โครงกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมนุไพรเพื่อสุขภำพตำมแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง วนัที่ 16 ม.ีค. 57 ของหลักสูตรวทิยำศำสตรศึกษำ ร่วมกบั 
ชมุชนชนี้ ำร้ำย

2. ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
ทักษะชวีติ

90 ร้อยละ ร้อยละ 96.85 จ ำนวนนักเรียนและบุคลำกรบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพ ทักษะชีวิต เป้ำหมำย  3,110 คน ผู้ได้รับกำรพัฒนำ
 จ ำนวน 3,012 คน คิดเป็นร้อยละ 96.85

 บรรลุ


3. จ ำนวนโครงกำรบริกำรวชิำกำรที่ด ำเนินกำร 5 โครงกำร 13 โครงกำร โครงกำรบริกำรวชิำกำรที่ด ำเนินกำรร่วมกบัศิษยเ์กำ่ 13 โครงกำร  บรรลุ


ร่วมกบัศิษยเ์กำ่ 1. กำรจดัค่ำยกำรเรียนรู้ส ำหรับครูและนักเรียน (กลุ่มสำระคณิตศำสตร์)
โครงกำรพัฒนำกำรสอนกระบวนกำรคิดวเิครำะห์และแกไ้ขปัญหำ ร่วมกบั
 โรงเรียนอนุบำลปทุมธำนี ของหลักสูตรคณิตศำสตร์

2. โครงกำรชมรมเจำ้หน้ำที่ควำมปลอดภัยน้อยประจ ำโรงเรียน วนัที่
23-25 ธ.ค. 57 ของหลักสูตร วทิยำศำสตร์ควำมปลอดภัยร่วมกบั 
โรงเรียนวดัธรมนำวำ

3. โครงกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมนุไพรเพื่อสุขภำพตำมแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง วนัที่ 16 ม.ีค. 57 ของหลักสูตรวทิยำศำสตรศึกษำ ร่วมกบั 
ชมุชนชนี้ ำร้ำย

4. โครงกำรรณรงค์ป้องกนัพิษสุนัขบ้ำและกำรรักษำโรคเร้ือนให้กบัสุนัข
และแมว วนัที่ 7 ก.พ. 57 ส ำนักปศุสัตวจ์งัหวดัปทุมธำนี

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน ระดับ

ความส าเร็จ
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน ระดับ

ความส าเร็จ
5. โครงกำรสัมมนำเพื่อพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องวชิำชพีกำรบัญช ีร่วมกบั
ศิษยเ์กำ่สำขำกำรบัญชี

6. โครงกำรกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ศิษย์
เกำ่

7. โครงการอบรมความรู้เทคโนโลยไีฟฟ้า

8. โครงการอบรมความรู้เทคโนโลยเีคร่ืองกล

9. โครงการอบรมความรู้เทคโนโลยกีารจดัการอตุสาหกรรม

10. โครงการอบรมเซ็นเซอร์และทรานซิดิวเซอร์ (อเิล็กทรอนิกส์ส่ือสาร
และคอมพิวเตอร์)

11. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์แกศิ่ษยป์ัจจบุัน

12. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์แกศิ่ษยเ์กา่

13. โครงการอบรมความรู้วศิวกรรมอตัโนมติั, ควบคุม

4. ร้อยละของบุคลำกรและนักศึกษำที่มี
ศักยภำพพร้อมเป็นวทิยำกร บุคคลต้นแบบ

90 ร้อยละ ร้อยละ 113.13 บุคลำกรและนักศึกษำที่มศัีกยภำพพร้อมเป็นวทิยำกร บุคคลต้นแบบ 181
 คน จำกค่ำเป้ำหมำย 160 คนคิดเป็นร้อยละ 113.13

 บรรลุ


1. โครงกำรพัฒนำเอกลักษณ์ของมหำวทิยำลัยสร้ำงเครือขำ่ยบุคคล
ต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง ผู้เขำ้ร่วมโครงกำร 47 คน จำกเป้ำหมำย 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 117.5

2. โครงกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรพัฒนำวทิยำกรต้นแบบควำมพอเพียง
(นักศึกษำ) ผู้เขำ้ร่วมโครงกำร 38 คน จำกเป้ำหมำย 30 คน

3. โครงกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรพัฒนำวทิยำกรต้นแบบควำมพอเพียง (ครู
 จ.ปทุมธำน)ี ผู้เขำ้ร่วมโครงกำร 50 คน จำกค่ำเป้ำหมำย 50 คน

4. โครงกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตำมแนวพระรำชด ำริ (วทิยำกรต้นแบบ)
ณ ชมุชนดงบัง ผู้เขำ้ร่วมโครงกำร 46 คน จำกเป้ำหมำย 40 คน

5. ร้อยละของรำยได้กำรให้บริกำรวชิำกำรที่
เพิ่มขึ้น

10 ร้อยละ ร้อยละ 72.64 รำยได้กำรให้บริกำรวชิำกำรปี 2556 จ ำนวน 77,960,536 บำท เทียบกบั
 รำยได้กำรให้บริกำรวชิำกำรปี 2557 จ ำนวน 134,589,130 บำทมรีำยได้
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72.64

 บรรลุ


6. จ ำนวนชมุชนในต่ำงประเทศที่มหำวทิยำลัย
ไปสร้ำงเครือขำ่ยให้บริกำรวชิำกำร

1 ชมุชน ระหวำ่งด ำเนินกำรในชมุชนนครหลวงเงียงจนัทร์ โรงเรียนไชยเซษฐำ 
ประเทศลำว แต่ยงัไมไ่ด้ด ำเนินกำรเซ็น MOU

ปรับปรุง
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน ระดับ

ความส าเร็จ
7. จ ำนวนฐำนกำรเรียนรู้ภำยในมหำวทิยำลัย 1 ฐำน:ปี 1 ฐำน  ปี 2556 4 ฐำน ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ด ำเนินกำรแล้วรวม 4

 ฐำนกำรเรียนรู้   ได้แก ่ 1.น้ ำหมกัชวีภำพ  2.ปุ๋ย  3. ผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือน 4. หญ้ำแฝก

บรรลุ


 ปี 2557 จ ำนวนฐำนกำรเรียนรู้ภำยในมหำวทิยำลัย 5 ฐำน ได้แก่

1. โครงกำรพัฒนำฐำนเรียนรู้ด้ำนพลังงำนตำมแนวทำง   ปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียง

2. โครงกำรพัฒนำฐำนเรียนรู้ ปุ๋ยชวีภำพตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกจิ
พอเพียง

3. โครงกำรพัฒนำฐำนเรียนรู้ แกส๊ชวีภำพตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกจิ
พอเพียง

4. โครงกำรพัฒนำฐำนเรียนรู้น้ ำหมกัชวีภำพตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียง

5. โครงกำรพัฒนำฐำนเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ครัวเรือนตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียง

8. ร้อยละควำมรู้ที่ได้รับจำกใชฐ้ำนเรียนรู้ 80 ร้อยละ ร้อยละ 96.90 ประเมนิควำมรู้จำกผู้เขำ้รับกำรอบรมจำกกำรใชฐ้ำนกำรเรียนรู้     
โดยได้ส ำรวจควำมรู้ที่ได้จำกฐำนกำรเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 96.90

 บรรลุ


9. จ ำนวนวทิยำกรตัวคูณ และบุคคลต้นแบบที่
ถกูพัฒนำ

50 คน/ปี 181 คน บุคลำกรและนักศึกษำที่มศัีกยภำพพร้อมเป็นวทิยำกร บุคคลต้นแบบ 181
 คน จ ำนวน 4 โครงกำร ดังนี้

 บรรลุ


1. โครงกำรพัฒนำเอกลักษณ์ของมหำวทิยำลัยสร้ำงเครือขำ่ยบุคคล
ต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง ผู้เขำ้ร่วมโครงกำร 47 คน

2. โครงกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรพัฒนำวทิยำกรต้นแบบควำมพอเพียง
(นักศึกษำ) ผู้เขำ้ร่วมโครงกำร 38 คน

3. โครงกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรพัฒนำวทิยำกรต้นแบบควำมพอเพียง (ครู
 จ.ปทุมธำน)ี ผู้เขำ้ร่วมโครงกำร 50 คน

4. โครงกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตำมแนวพระรำชด ำริ (วทิยำกรต้นแบบ)
ณ ชมุชนดงบัง ผู้เขำ้ร่วมโครงกำร 46 คน
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน ระดับ

ความส าเร็จ
10. ร้อยละของงบประมำณด้ำนบริกำรวชิำกำรที่
เพิ่มขึ้น

5 ร้อยละ:ปี ร้อยละ 3.06 งบประมำณด้ำนบริกำรวชิำกำรที่ได้รับกำรจดัสรรปี 2556 จ ำนวน 
3,261,200 บำท เทียบกบั งบประมำณด้ำนบริกำรวชิำกำรที่ได้รับกำร
จดัสรรปี 2557 จ ำนวน 3,361,200 บำท  (งบประมำณแผ่นดิน)

บรรลุ


11. จ ำนวนโครงกำรแลกเปล่ียนเผยแพร่ปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียง ต่อคณะ

7 โครงกำร 10 โครงกำร โครงกำรแลกเปล่ียนเผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงจ ำนวน 10  
โครงกำร ได้แก่

บรรลุ


1. ตำมรอยพ่อ อยู่อยำ่งพอเพียง

2. ครูวทิยเ์พื่อพ่อและพอเพียงกำรผลิต เจลล้ำงมอื

3. ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงกบักำรพัฒนำเศรษฐกจิชมุชนและท้องถิ่น
เพื่อสร้ำงควำมเขม้แขง็ (รปศ.)

4. สัมมำชพีและกำรเรียนรู้เพื่อกำรพึ่งพำตนเองตำมหลักเศรษฐกจิพอเพียง

5. โครงกำรเศรษฐกจิพอเพียงกบักำรสร้ำงรำยได้ในชมุชน

6. โครงกำรศึกษำดูงำนตำมหลักเศรษฐกจิพอเพียงในกำรอนุรักษ์น้ ำ

7. โครงกำรกำรศึกษำกระบวนกำรประชำสัมพันธเ์พื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
ด้ำนเศรษฐกจิพอเพียงและภูมปิัญญำชำวบ้ำนตลำดร้อยปีสำมชกุ จงัหวดั
สุพรรณบุรี

8. โครงกำรจดักจิกรรมและผลิตส่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้สืบสำนแนว
พระรำชด ำริ

9. โครงกำรบริกำรวชิำกำรตำมควำมต้องกำร ของชมุชน ท้องถิ่น วทิยำลัย
เขำ้ไปส่งเสริมกำรน้อมน ำปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงมำใชใ้นกำรด ำเนิน
ชวีติจ ำนวน 1 ชมุชน ได้แก ่ชมุชนต ำบลสวนพริกไทย ในวนัที่ 22 
กมุภำพันธ ์2557

10. โครงกำรบริกำรวชิำกำรตำมควำมต้องกำรของชมุชน ท้องถิ่น

12. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นจำกผลงำนของ 3 ชิ้น:ปี 6 ชิ้น 1. CHAWAN IN THE MIST 2013 อ. เศกพร ตันศรีประภำศิริ บรรลุ 
บุคลำกรในมหำวทิยำลัย เชน่งำนวจิยั และ
ส่ิงประดิษฐ์

2. ชดุกำน้ ำชำ : แรงบันดำลใจจำกจงัหวะกำรเคร่ืองไหวของเส้น

ส่ิงประดิษฐ์ อ.กนกนำฎ พรหมนคร

3. งำนมอืสร้ำงศิลป์ ปี พ.ศ. 2556 อ.กฤตยชญ์ ค ำมิ่ง

4.รถเขน็คนพิกำรไฟฟ้ำควบคุมด้วยศรีษะ อ.เบญจลักษณ์ เมอืงมศีรี
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน ระดับ

ความส าเร็จ
5. CHAWAN IN THE MIST 2013 อ.กนกนำฎ พรหมนคร

6. CHAWAN IN THE MIST 2013 อ.กฤตยชญ์ ค ำมิ่ง

13. ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจที่มต่ีอสินค้ำที่
จ ำหน่ำยภำยในร้ำนค้ำศูนยส์ำธติสินค้ำของ
มหำวทิยำลัย

80 ร้อยละ ร้อยละ 87.00 ควำมพึงพอใจที่มต่ีอสินค้ำที่จ ำหน่ำยภำยในร้ำนค้ำศูนยส์ำธติสินค้ำของ
มหำวทิยำลัย ร้อยละ 87.00

 บรรลุ


14. ร้อยละของจ ำนวน ผู้บริหำรโรงเรียน/ครู/
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเขำ้ร่วมกจิกรรมที่ได้
ก ำหนดตำมแผน

80 ร้อยละ ร้อยละ 118.97 จ ำนวน ผู้บริหำรโรงเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำเขำ้ร่วมกจิกรรมที่ได้
ก ำหนดตำมแผน 1,560 คน แต่มผู้ีเขำ้ร่วมอบรมเกนิกวำ่เป้ำหมำย มผู้ีเขำ้
รวมถงึ จ ำนวน 1,859 คน คิดเป็นร้อยละ 118.97

 บรรลุ


15. ร้อยละของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ตรงตำมแผนผลิตบัณฑิตครูตรงสำขำ

80 ร้อยละ ร้อยละ 103.42 จ ำนวนบัณฑิตตำมแผน 146 คน จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำตรง
ตำมแผนผลิตบัณฑิตครูตรงสำขำ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 103.42

 บรรลุ


สรุปผลการด าเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม ทอ้งถ่ิน ชุมชน สถานประกอบการ
จ ำนวนตัวบง่ชี้       15       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 14 ตัวบง่ชี้
มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ - ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 1 ตัวบง่ชี้
มีระดับผลการด าเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 89.59
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของทอ้งถ่ิน และของชาติ

ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. ร้อยละของนักศึกษำ บัณฑิต และบุคลำกรใน
ท้องถิ่นที่เขำ้ร่วมกจิกรรมท ำนุบ ำรุง
ศิลปวฒันธรรม มคีวำมรู้ ควำมเขำ้ใจในคุณค่ำ 
ควำมส ำนึก และควำมภำคภูมใิจในวฒันธรรม
ของท้องถิ่นและของชำติ

80 ร้อยละ ร้อยละ 95.88 นักศึกษำ บุคลำกร ได้เขำ้ร่วมกจิกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม กจิกรรม
สืบสำนศิลปวฒันธรรมบูรณำกำรศิลปวฒันธรรมกบักำรเรียนกำรสอน 
กจิกรรมควำมภำคภูมใิจในวฒันธรรมของท้องถิ่นและของชำติ  ผู้เขำ้ร่วม
โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 100 พึงพอใจร้อยละ 92.80 และมคีวำมรู้ควำม
เขำ้ใจ ร้อยละ 95.88 สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 90.80

 บรรลุ


2. นักศึกษำบัณฑิตและบุคลำกรในท้องถิ่นที่
เขำ้ร่วมกจิกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปและวฒันธรรม 
น ำควำมรู้ควำมเขำ้ใจและควำมภูมใิจใน
วฒันธรรมท้องถิ่นและของชำติไปประยกุต์ใชใ้น
กำรประกอบอำชพีและกำรด ำเนินชวีติ

ระดับดี ระดับ ระดับดี นักศึกษำ บุคลำกร ได้เขำ้ร่วมกจิกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปและวฒันธรรม 
สำมำรถน ำควำมรู้ควำมเขำ้ใจไปประยกุต์ใช ้ร้อยละ 90.80

 บรรลุ


3. จ ำนวนกจิกรรมที่เผยแพร่ แลกเปล่ียนสืบสำน
 ศิลปะและวฒันธรรม ของท้องถิ่น และของชำติ
กบัประเทศในกลุ่มอำเซียน

1 กจิกรรม:ปี 2 กจิกรรม กจิกรรมที่เผยแพร่ แลกเปล่ียนสืบสำน ศิลปะและวฒันธรรม ของท้องถิ่น 
และของชำติกบัประเทศในกลุ่มอำเซียน 2 กจิกรรม ได้แก ่1. โครงกำร
เผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมเครือขำ่ยควำมร่วมมอืด้ำน
ศิลปวฒันธรรม ณ ประเทศมำเลเซีย  และ 2. โครงกำรเผยแพร่
แลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมเครือขำ่ยควำมร่วมมอืด้ำนศิลปวฒันธรรม 
ประเทศสิงคโปร์และประทศจนี

 บรรลุ


4. จ ำนวนหลักสูตรที่มกีำรบูรณำกำรศิลปะและ
วฒันธรรมของท้องถิ่นและของชำติเขำ้กบักำร
จดักำรเรียนกำรสอน

1 รำยวชิำ:ปี 14 รำยวชิำ หลักสูตรที่มกีำรบูรณำกำรศิลปะและวฒันธรรมของท้องถิ่นและของชำติ
เขำ้กบักำรจดักำรเรียนกำรสอน ในปี 2556 จ ำนวน 3 รำยวชิำ ในปี 
2557  14 รำยวชิำ 11 หลักสูตร ได้แก่

 บรรลุ


1. หลักสูตรพัฒนำชมุชน รำยวชิำ ทุนทำงสัมคมและวฒันธรรม

2. หลักสูตรศิลปกรรม รำยวชิำวำดเส้นพื้นฐำน

3. หลักศุตรศิลปกำรแสดง รำยวชิำกำรแสดงท้องถิ่น

4. หลักสูตรเกษตรศำสตร์ สำขำวชิำเกษตรศำสตร์

5. หลักสูตรวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรอำหำร สำขำวชิำวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยกีำรอำหำร

6. หลักสูตรคหกรรมศำสตร์ สำขำวชิำคหกรรมศำสตร์

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน ระดับ

ความส าเร็จ
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7. หลักสูตรครุศำสตร์บัณฑิต สำขำวชิำกำรศึกษำปฐมวยั

8. หลักสูตรบริหำรธรุกจิบัณฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรธรุกจิกำรบิน
นำนำชำติ9. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำกำรบริกำรในอตุสำหกรรมกำร
บิน10. หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำนิเทศศำสตร์

11. หลักสูตรบริหำรธรุกจิบัณฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรจดักำรโลจสิติกส์
และซัพพลำยเชน

12. หลักสูตรบริหำรธรุกจิบัณฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรทั่วไป

13. หลักสูตรบริหำรธรุกจิบัณฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรธรุกจิค้ำปลีก

14. หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์

5. จ ำนวนกจิกรรมที่เน้นกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม
สนับสนุนและมส่ีวนร่วม ในกำรท ำนุบ ำรุง 
เผยแพร่และสืบสำนศิลปะและวฒันธรรม ของ

5 กจิกรรม:ปี 54 กจิกรรม จ ำนวนกจิกรรมกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนและมส่ีวนร่วม ในกำรท ำนุ
บ ำรุง เผยแพร่และสืบสำนศิลปะและวฒันธรรม ของท้องถิ่นหรือของชำติ 
54 กจิกรรม ตัวอยำ่งกจิกรรมเชน่

 บรรลุ


ท้องถิ่นหรือของชำติ 1. โครงกำรวนัพัฒนำงำนด้ำนวฒันธรรมร่วมกบัคณะ

2. โครงกำรประกวดลูกทุ่ง

3. โครงกำรแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ

4. โครงกำรประกวดร ำวงมำตรฐำน

5. โครงกำรจดันิทรรศกำรด้ำนวฒันธรรม เป็นต้น

6. จ ำนวนกจิกรรมพัฒนำบุคลำกรให้มคีวำมรู้
ควำมเขำ้ใน และควำมภูมใิจในศิลปะและ
วฒันธรรมของท้องถิ่นและของชำติ

1 กจิกรรม:ปี 33 กจิกรรม จ ำนวนกจิกรรมพัฒนำบุคลำกรให้มคีวำมรู้ควำมเขำ้ใน และควำมภูมใิจใน
ศิลปะและวฒันธรรมของท้องถิ่นและของชำติ  33 กจิกรรม ตัวอยำ่ง
กจิกรรมเชน่

 บรรลุ


1. โครงกำรสืบสำนศิลปวฒันธรรมศิลปวฒัธรรมสงกรำนต์ไทย

2. โครงกำรท ำบุญขึ้นปีใหม่

3. ส่งเสริม สืบสำนศิลปะและวฒันธรรม

4. แห่เทียนพรรษำ

5. โครงกำรวนัพัฒนำงำนด้ำนวฒันธรรมร่วมกบัคณะ เป็นต้น

7. มรีะบบกำรบริหำรจดักำรที่เอื้อต่อกำรด ำเนิน
โครงกำร

1 ระบบ 6 ระบบ 1. ระบบบัญช ี3 มติิที่ประกอบด้วย งบประมำณ กำรเงิน และพัสดุ ใน
กำรด ำเนินงำน

บรรลุ


2. ระบบห้องสมดุ
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3. ระบบสำนักงำนอเิล็กทรอนิกส์ (e-Office)

4. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS)

5. ระบบให้บริกำรอเิล็กทรอนิกส์ (e-Service)
6. ระบบบัญช ี3 มติิ

8. มเีครือขำ่ยควำมร่วมมอืด้ำนศิลปะและ
วฒันธรรมระหวำ่งมหำวทิยำลัยกบับัณฑิต 
หน่วยงำนในท้องถิ่น หน่วยงำนในระดับชำติ 
และอำเซียน

1 เครือขำ่ย 1 เครือขำ่ย ควำมร่วมมอืด้ำนศิลปวฒันธรรมระหวำ่งสถำนศึกษำและศึกษำดูงำน กบั 
SEGI niversity ประเทศมำเลเซีย - สิงคโปร์ กบั SEGI niversity 22-27 
เมษำยน 2557

 บรรลุ


สรุปผลการด าเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของทอ้งถ่ิน และของชาติ
จ ำนวนตัวบง่ชี้       8       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 8 ตัวบง่ชี้
มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ - ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน - ตัวบง่ชี้
มีระดับผลการด าเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบนั
ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. ร้อยละของอำจำรยท์ี่มตี ำแหน่งทำงวชิำกำร
เพิ่มขึ้น (สมศ.)

5 ร้อยละ ร้อยละ 2.63 จ ำนวนอำจำรยท์ี่มเีกณฑ์ท ำผลงำนวชิำกำร 339 คน ได้ต ำแหน่งทำง
วชิำกำร 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.63

ปรับปรุง


2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอำจำรยท์ี่มรีะดับ
กำรศึกษำวฒิุปริญญำเอก

5 ร้อยละ ร้อยละ 2.17 ปีกำรศึกษำ 2556 มอีำจำรยร์ะดับปริญญำเอกจ ำนวน 92 คน ในปี
กำรศึกษำ 2557 มอีำจำรยร์ะดับปริญญำเอกทั้งส้ิน 94 คน เพิ่มขึ้นจำก
เดิม จ ำนวน 2 คน

ปรับปรุง


3. ร้อยละของกำรบริหำรจดักำรมหำวทิยำลัย
ด้ำนส่ิงแวดล้อมเป็นไปเกณฑ์มำตรฐำนทำง
ส่ิงแวดล้อม

80 ร้อยละ ร้อยละ 100 มหำวทิยำลัยได้กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนห้องปฏิบัติกำรวทิยำศำสตร์
เกี่ยวกบักำรวดักำรเป็นกรดด่ำง (ph)

บรรลุ


4. จ ำนวนระบบงำน ฐำนขอ้มลูที่พัฒนำและ 2 ฐำน 3 ฐำน ระบบและฐำนขอ้มลูที่พัฒนำและน ำมำใชต้ำมภำรกจิ ได้แก่ บรรลุ

น ำมำใชใ้นกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกจิ 1. ฐำนขอ้มลูงบประมำณ  พัสดุ
2. ฐำนขอ้มลูนักศึกษำ อำจำรย ์บุคลำกร

3. ฐำนขอ้มลูงำนวจิยั งำนวชิำกำร

5. จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่ถกูน ำไปใชป้ระโยชน์ 2 เร่ือง:ปี 8 เร่ือง 1. พัฒนำกำรจดักำรควำมรู้ KM คณะครุฯ บรรลุ 
หรือต่อยอดควำมรู้ใหม่ 2. กำรจดักำรองค์ควำมรู้จำกกำรวจิยั คณะอตุสำหกรรม

3. โครงกำรพัฒนำองค์กำรเรียนรู้และกำรจดักำรควำมรู้ นวตักรรม
4. โครงกำรจดักำรควำมรู้ KM บัณฑิตวทิยำลัย 3 เทอม

5. ส่งเสริมกำรจดักำรองค์ควำมรู้ วทิยบริกำร

6. อบรมเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนประกนัคุณภำพ

7. องค์ควำมรู้เทคนิคกำรเขยีนขอ้เสนอโครงกำรวจิยัเพื่อให้ได้รับทุน ในปี
กำรศึกษำ 2556 สถำบันวจิยั8. กำรเขยีนบทควำมวชิำกำร ปีกำรศึกษำ 2556 สสว.

6. จ ำนวนพื้นที่กำรท ำงำนที่ได้รับกำรปรับปรุงดี 5 พื้นที่:ปี 17 พื้นที่ จ ำนวนพื้นที่กำรท ำงำนที่ได้รับกำรปรับปรุงดีขึ้น 16 พื้นที่ ได้แก่ บรรลุ

ขึ้น 1. ปรับปรุงภูมทิัศน์ของคณะครุศำสตร์
2. ปรับภูมทิัศน์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

3. โครงกำรปรับปรุงอำคำรปฏิบัติกำรด้ำนบริหำรธรุกจิ วจก.

4. ปรับปรุงอำคำรสถำนที่และซ่อมบ ำรุงคหกรรม วทิย์

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน





ระดับ
ความส าเร็จ
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5. กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และภูมทิัศน์ อตุ

6. โครงกำรปรับภูมทิัศน์ภำยในและภำยนอกคณะเพื่อพัฒนำสุนทรียภำพ
เกษตร

7. โครงกำรปรับปรุงภูมทิัศน์ นวตักรรม

8. โครงกำรปรับปรุง พัฒนำพื้นที่ ที่นั่งพักส่วนกลำงและสภำพแวดล้อม
เพื่อกำรจดักำรศึกษำ นวตักรรม

9. จดัหำวสัดุส ำนักงำนและปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้ำง สระแกว้

10. โครงกำรพัฒนำศูนยส์ระแกว้

11. พัฒนำปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก วจิยั

12. ปรับปรุงห้องส ำนักงำน ส ำนักศึกษำทั่วไป

13. โครงกำร ปรับปรุง พัฒนำอำคำร ประกอบและพื้นที่ ที่นั่งพัก
ส่วนกลำง สนอ.

14. เตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพของห้องปฏิบัติกำรและเคร่ืองมอื
ส ำหรับพัฒนำศักยภำพ ศูนยว์ทิย์

15. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำภูมทิัศน์ แหล่งสุนทรียะ ศูนยภ์ำษำ

16. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำส ำนักงำน ห้องเรียน และห้องพักอำจำรย์
ชำวต่ำงชำติและชำวไทย ศูนยภ์ำษำ

17. โครงกำรพัฒนำภูมทิัศน์ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง สสร.

7. ร้อยละของทรัพยำกรสำรสนเทศที่เพิ่มขึ้น 5 ร้อยละ ร้อยละ 4.53 ในปีงบประมำณ พ.ศ.  2557 มทีรัพยำกร 178,099 เพิ่มขึ้นจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  ร้อยละ 4.53

ปรับปรุง


8. มกีำรทบทวนแผนด้ำนสวสัดิกำร 1 คร้ัง:ปี 1 คร้ัง กำรประชมุทบทวนกำรจดัท ำแผน "โครงกำรเชงิปฏิบัติกำรทบทวน 
วเิครำะห์สภำพแวดล้อม บริบทยทุธศำสตร์ และแผนยทุธพ์ัฒนำบุคลำกร 
(2558-2561) วนัศุกร์ที่ 14 มนีำคม 2557

บรรลุ


9. ร้อยละของบุคลำกรที่มสีมรรถนะตำม
ก ำหนดภำยในปี 2560

80 ร้อยละ ร้อยละ 100 มหำวทิยำลัยได้มกีำรประเมนิสมรรถนะของบุคลำกรของมหำวทิยำลัยทุก
ปี สำยวชิำกำรทั้งหมด 396 คน   ผ่ำนกำรประเมนิทุกคน สำยสนับสนุน
ทั้งหมด 481 คน ผ่ำนกำรประเมนิทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

บรรลุ


10. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้บริหำรที่มภีำวะผู้น ำ 80 ร้อยละ N/A (รอผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรประเมนิอธกิำรบดี) ปรับปรุง
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน ระดับ

ความส าเร็จ
11. ร้อยละของกำรเบิกจำ่ยงบประมำณตรงตำม
แผนงำน

70 ร้อยละ ร้อยละ 80.98 งบประมำณรำยจำ่ย ปี 2557 393,804,800 บำท ใชไ้ป 318,917,739 
บำท คิดเป็นร้อยละ 80.98

บรรลุ


12. ร้อยละของประเภท / ต ำแหน่งงำนที่มี
เส้นทำงควำมกำ้วหน้ำ

80 ร้อยละ ร้อยละ 9.62 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน ตำมขอ้มลูสำรสนเทศ ป2ี557 481 คน 
จ ำนวนต ำแหน่งที่ได้รับกำรส่งเสริมให้เกดิควำมกำ้วหน้ำ 2 ต ำแหน่ง ได้แก่
 น.ส.วรำภรณ์ ไชยสุริยำนันท์ และน.ส. กมลรัตน์ ยอดหำญ คิดเป็นร้อย
ละ 9.62

ปรับปรุง


สรุปผลการด าเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบนั
จ ำนวนตัวบง่ชี้       12       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 7 ตัวบง่ชี้
มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ - ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 5 ตัวบง่ชี้
มีระดับผลการด าเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 78.79
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำหรือประกอบ
อำชพีอสิระ  ภำยใน 1 ปี

80 ร้อยละ ร้อยละ 74.29 มผู้ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทั้งหมด 1,264 คน ตอบแบบส ำรวจ 
 1,152 คน มผู้ีได้งำนท ำหรือประกอบอำชพีอสิระ จ ำนวน 689 คน 
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 74.29

ปรับปรุง 

2. ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่
มต่ีอบัณฑิต

ระดับดีมำก ระดับ ดีมำก ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มต่ีอบัณฑิตเท่ำกบั 4.56 อยู่
ในระดับดี

บรรลุ


3. ผลกำรประเมนิสมรรถนะด้ำนภำษำองักฤษ 50 ร้อยละ ร้อยละ 100 ด ำเนินกำรจดัสอบ   VRU GRAD ENGLISH TEST   และ ด ำเนินกำรจดั บรรลุ

ของนักศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์ VRU TEST สอบ   Intensive English Course   มผู้ีเขำ้รับกำรสอบจ ำนวน 105 คน

ประเมนิผ่ำน 52 คิดเป็นร้อยละ 49.5 หลังจำกนั้นมกีำรอบรมผู้ไมผ่่ำน
และผ่ำนกระประเมนิครบ คิดเป็นร้อยละ 100

4. จ ำนวนรำงวลัที่อำจำรยห์รือบุคลำกรหรือ
นักศึกษำที่ได้รับในระดับชำติ หรือนำนำชำติ

1 รำงวลั:ปี 1 รำงวลั นักศึกษำรำงวัลพระรำชทำน เขตภำคกลำง ระดับอุดมศึกษำ
ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๕๖ นำยณัฐพล ปำนรุ่งเรือง สำขำวิชำ
ภำษำไทยเพื่อนวัตกรรมกำรส่ือสำร คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

บรรลุ


5. ร้อยละของจ ำนวนบทควำมวชิำกำร/วจิยัใน 30 ร้อยละ ร้อยละ 22.35 จ ำนวนบทควำมวชิำกำร/วจิยัในกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติ/ ปรับปรุง 
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติ/ นำนำชำติ จ ำนวน 76 เร่ือง จำกจ ำนวนอำจำรย ์340 คน

นำนำชำติ

6. ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 90 ร้อยละ ร้อยละ 81.40 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำภำคปกติ เท่ำกบั 78.82 ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำภำคพิเศษ เท่ำกบั 83.99 เฉล่ียรวมจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ร้อยละ 81.40

ปรับปรุง


7. จ ำนวนโครงกำรพัฒนำวชิำกำรสู่อำเซียน 16 โครงกำร 16 โครงกำร มีกำรด ำเนินโครงกำรพฒันำวิชำกำรสู่อำเซียน จ ำนวน 16 
โครงกำร ได้แก่

บรรลุ


1. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร Jianqxi Normal
University (JXNU) สำธำรณรัฐประชำชนจนี

2. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรNation University of Laos
 (NUOL) สำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำว

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน



ระดับ
ความส าเร็จ
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน ระดับ

ความส าเร็จ
3. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรUniversity of Social
Sciences and Humanities – Hanoi สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวยีดนำม

4. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรHonghe University (UOH)
 สำธำรณรัฐประชำชนจนี

5. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรYunnan Normal
University (YNNU) สำธำรณรัฐประชำชนจนี

6. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร Yunnan University of
Finance and Economics (YUFE) สำธำรณรัฐประชำชนจนี

7. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรYunnan College of
Tourism Vocational สำธำรณรัฐประชำชนจนี

8. University of Management and Economics (UME)
รำชอำณำจกัรกมัพูชำ

9. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรCentral China Normal
University (CCNU) สำธำรณรัฐประชำชนจนี

10. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร Yunnan University
สำธำรณรัฐประชำชนจนี

11. โครงกำรควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร RVI Centre International
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมยีนร์มำ

12. โครงกำรควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร Trans World University  ไต้หวนั

13. โครงกำรควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร  National Dong Hwa
University ไต้หวนั

14. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร  I-SHOU University
ไต้หวนั

15. โครงกำรควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร Uludag University สำธำรณรัฐ
ตุรกี

16. โครงกำรควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร SEGi University สหพันรัฐ
มำเลเซีย
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน ระดับ

ความส าเร็จ
8. ร้อยละของจ ำนวนอำจำรยท์ี่ได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำตำมแผน

80 ร้อยละ ร้อยละ 88.19 โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย ์เป้ำหมำย 652 คน มจี ำนวนอำจำรย์
เขำ้ร่วม 575 คน คิดเป็นร้อยละ 88.19

บรรลุ


9. จ ำนวนโครงกำรพัฒนำผู้เรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

80 ร้อยละ ร้อยละ 100 สำระกำรเรียนรู้ มจี ำนวน 8 กลุ่มสำระ โดยกจิกรรมพัฒนำงำนกำรจดักำร
เรียนกำรสอนตำมกลุ่มสำระ/นิเทศภำยใน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่

บรรลุ


 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนตำมกลุ่มปฐมวยั

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระภำษำไทย

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระภำษำองักฤษ

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระคณิตศำสตร์

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระวทิยำศำสตร์

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระสังคมศึกษำ

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรงำนอำชพีฯ

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระศิลปะ-ดนตรี-นำฏศิลป์

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอน

สรุปผลการด าเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
จ ำนวนตัวบง่ชี้       9       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 6 ตัวบง่ชี้
มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ - ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 3 ตัวบง่ชี้
มีระดับผลการด าเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 95.31
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เอกสารแนบ
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