
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี



แผนงานที่
จ านวน
ตัวชีว้ัด

บรรลุ
ด าเนินการ
แต่ไม่บรรลุ

 ไม่ได้
ด าเนินการ

1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 11 9 1 1 81.92 ●

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 13 10 2 1 87.88 ●
3. วิจยั บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม

พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
8 3 5 - 80.58 ●

4. บริหารและพัฒนาสถาบัน 11 8 3 - 78.18 ●

ภาพรวมแผนงาน 43 30 11 2 82.14 ●

มีระดับผลการ
ด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดของแผนกลยทุธ์และแผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
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เป้าหมาย

2559
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

1. ร้อยละโครงการหรือกิจกรรม
ที่มีผลส าเร็จของการด าเนนิการ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

80 ร้อยละ 94.59 จ านวน 185 กิจกรรม ผลการด าเนนิการไปตามเกณฑ์ จ านวน 
175 กิจกรรม คิดเปน็ร้อยละ 94.59

บรรลุ ● 100.00

2. ร้อยละจ านวนนกัศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา คุณธรรม 
ความรู้ และทักษะ ครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

80 ร้อยละ 96.78 กลุ่มเปา้หมายจ านวน 25,671 คน จ านวนผู้เข้าร่วมจ านวน 
24,845 คน คิดเปน็ร้อยละ 96.78

บรรลุ ● 100.00

3. ร้อยละของนกัศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และเข้าใช้งาน
ระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง

80 ร้อยละ 100 นกัศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จ านวน
1,897 คน จากกลุ่มเปา้หมาย 1,888 คน คิดเปน็ร้อยละ 99.52
 และเข้าใช้งานระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
จ านวน 2,800 Userรายการ.จัดหาได้ 2,800 User คิดเปน็ร้อย
ละ 100

บรรลุ ● 100.00

4. ร้อยละของนกัศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะครบ
ตามเกณฑ์ระบบทรานสคริป
กิจกรรม

80 ร้อยละ 99.70 นกัศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะระบบทราน
สคริปกิจกรรม จ านวน 3,283 คน เข้าร่วมครบตามเกณฑ์
ระบบทรานสคริปกิจกรรม 3,273คนคิดเปน็ร้อยละ 99.70

บรรลุ ● 100.00

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบณัฑิต

ตวัชีว้ัดผลงาน หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

ระดบัความส าเร็จ



เป้าหมาย

2559
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบณัฑิต

ตวัชีว้ัดผลงาน หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

ระดบัความส าเร็จ

80 ร้อยละ 104.69 กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 4,050 คน เข้าร่วม 4,240 คน คิดเปน็
ร้อยละ 104.78

บรรลุ ● 100.00

1. จ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสกิจศึกษาเพื่อ
แลกเปล่ียนและฝึกประสบการณ์ กลุ่มเปา้หมาย 2,512 คน เข้า
ร่วม 2,436 คน คิดเปน็ร้อยละ 96.97

คณะครุศาสตร์ 1 โครงการคือ โครงการการแลกเปลีย่น
นักศึกษา (กับประเทศอินโดนีเซีย)

กลุ่มเปา้หมายจ านวน 10 คน  คือนกัศึกษาจ านวน 10 คน
ผลการเข้าร่วมทั้ง 10 คน คิดเปน็ร้อยละ 100
GE  1 โครง คือการสร้างเครือขา่ยความร่วมมอืกับ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน (ไปมรภ.พิบูลสงคราม มรภ.
อุบลราชธานี และลาว) 4 - 7 ก.ค. 59

 กลุ่มเปา้หมายจ านวน 5 คน โดยแยกเปน็
อาจารย์จ านวน 5 คน เข้าร่วมทั้ง 5 คน คิดเปน็ร้อยละ 100

5. ร้อยละจ านวนนกัศึกษา
อาจารย์ บคุลากรภายในที่ไป
แลกเปล่ียน



เป้าหมาย

2559
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบณัฑิต

ตวัชีว้ัดผลงาน หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

ระดบัความส าเร็จ

คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม 1 โครงการคือ กิจกรรม
แลกเปลีย่นอาจารย์และนักศึกษานานาชาต ิ(ปะเทศ
อินโดนีเซีย)

กลุ่มเปา้หมาย อาจารย์ 2 คน นกัศึกษา 2 คน โดยมีผู้เข้าร่วม
จ านวน 4 คน คิดเปน็ร้อยละ 100
โรงเรียนสาธิต จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ค่ายภาษาอังกฤษ 
กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 1,510 คน เข้าร่วม 1,776 คน คิดเปน็
ร้อยละ 85.02

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 1 โครงการคือ       
โครงการวิทย์วไลยก้าวไกลสูต่า่งแดน ร่วมกับ วัดไทยใน
พุทธคยา ประเทศอินเดยี

กลุ่มเปา้หมาย อาจารย์ 3 คน นกัศึกษา 6 คน
ผลการเข้าร่วมทั้ง 9 คน คิดเปน็ร้อยละ 100

6. จ านวนโครงการวิจัยหรือ
บริการวิชาการร่วมในประชาคม
อาเซียน

1 โครงการ ไม่มีการด าเนนิการ/รายงานผล ไม่บรรลุ ● 0.00



เป้าหมาย

2559
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบณัฑิต

ตวัชีว้ัดผลงาน หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

ระดบัความส าเร็จ

1 กิจกรรม 11 กิจกรรมที่ท าร่วมกับเครือข่ายภายในและต่างประเทศตาม
ข้อตกลงร่วมระดับหนว่ยงานจ านวน 10 กิจกรรม

บรรลุ ● 100.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 โครงการได้แก่
1. ชื่อโครงการเตรียมความพร้อมความร่วมมือระหว่างสถาบนั
ร่วมกับมรภ.เพชรบรูณ์ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ หอ้งประชุม
ราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ชื่อโครงการเครือข่ายความร่วมด้านประกันคุณภาพ กับ
มหาวิทยาลัย 9 สถาบนั วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3. ชื่อโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ASTC ความร่วมมือ
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 9 สถาบนั 
วันที่ 31 พ.ค. 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอน
เวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

4. ชื่อโครงการSafty sharing day ร่วมกับกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน วันที่ 14 พ.ค. 2559 หอ้งประชุมราชพฤกษ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. จ านวนกจิกรรมทีท่ าร่วมกบั
เครือขา่ยภายในและต่างประเทศ
ตามขอ้ตกลงร่วมระดับหน่วยงาน



เป้าหมาย

2559
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบณัฑิต

ตวัชีว้ัดผลงาน หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

ระดบัความส าเร็จ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่
1. ชื่อโครงการนกัศึกษาภาษาไทยฯใฝ่ใจความพอเพียงร่วมกับ
ศูนย์ภมูิรักษ์ธรรมชาติ

2. ชื่อโครงการบริการวิชาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
กระแสอาเซียนร่วมกับชุมชนบา้นเขาสิงหโ์ต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 2 โครงการได้แก่
1.โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบนั ASTC 2016 (คร้ังที่ 4)ร่วมกับ 11 หนว่ยงาน 9 สถาบนั
 เจ้าภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบนัแพทย์แผนไทย /
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ  วันที่ 31 พ.ค. 2559 ณ โรงแรม
เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพ

2.โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยราช
ภฏัพิบลูสงคราม เครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่
เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภฏัทั่วประเทศ วันที่ 27-29 
มกราคม พ.ศ. 2559



เป้าหมาย

2559
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบณัฑิต

ตวัชีว้ัดผลงาน หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

ระดบัความส าเร็จ

คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม จ านวน 2 โครงการได้แก่
1. ชื่อโครงการ ความร่วมมือจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ร่วมกับ  บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน)

2. ชื่อโครงการ ฝึกทักษะวิชาชีพระยะส้ันในโรงงาน ร่วมกับ
บริษัท ทีดีเอส ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย จังหวัดล าปาง

คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่
1. ชื่อโครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก ร่วมกับวิทยาลัยเทคนคิธัญบรีุ โรงเรียนอยุธยา
นสุรณ์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค 
โรงเรียนสรกิจพิทยา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน 2 โครงการได้แก่
1. ชื่อโครงการนกัศึกษาและเปล่ียน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 15 วัน ร่วมกับมหาวิทยาลัยหวัเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

2. ชื่อโครงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Work Based Learning 
ร่วมกับบริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากัด (มหาชน) วันที่ 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2558



เป้าหมาย

2559
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบณัฑิต

ตวัชีว้ัดผลงาน หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

ระดบัความส าเร็จ

8. จ านวนนักศึกษา อาจารย์
บุคลากร ภายในทีร่่วมโครงการ
กจิกรรมกบัเครือขา่ยความร่วมมือ

200 คน 725 จ านวนนกัศึกษา อาจารย์ บคุลากร ภายในที่ร่วมโครงการ
กิจกรรมกับเครือข่ายความร่วมมือจ านวน 725 คน แบง่เปน็ 
อาจารย์ 62 คน บคุลากร 92 คน บคุลากรภายนอก  7 คน
นกัศึกษา 564 คน

บรรลุ ● 100.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนนกัศึกษา อาจารย์
 บคุลากร ภายในที่ร่วมโครงการกิจกรรมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือจ านวน 39 คน แบง่เปน็ อาจารย์ 7 คน บคุลากร 2 คน
 นกัศึกษา 30 คน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 2 โครงการได้แก่ จ านวน
นกัศึกษา อาจารย์ บคุลากร ภายในที่ร่วมโครงการกิจกรรมกับ
เครือข่ายความร่วมมือจ านวน 45 คน แบง่เปน็ อาจารย์ 18 คน 
 นกัศึกษา 27 คน

คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม จ านวน 2 โครงการได้แก่ จ านวน
นกัศึกษา อาจารย์ บคุลากร ภายในที่ร่วมโครงการกิจกรรมกับ
เครือข่ายความร่วมมือจ านวน 142 คน แบง่เปน็ อาจารย์ 7 คน 
 นกัศึกษา 135 คน
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วจก. จ านวนนกัศึกษา อาจารย์ บคุลากร ภายในที่ร่วม
โครงการกิจกรรมกับเครือข่ายความร่วมมือจ านวน  304  คน 
แบง่เปน็ อาจารย์  5  คน บคุลากร  2  คน นกัศึกษา  20  คน 
นกัเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ  277 คน

นวัตกรรม จ านวนนกัศึกษา อาจารย์ บคุลากร ภายในที่ร่วม
โครงการกิจกรรมกับเครือข่ายความร่วมมือจ านวน 126  คน 
แบง่เปน็ อาจารย์  25  คน บคุลากร  9  คน นกัศึกษา  85  คน
 บคุลากรภายนอก  7 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนนกัศึกษา อาจารย์ 
บคุลากร ภายในที่ร่วมโครงการกิจกรรมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือประชุมวิชาการระดับชาติ ASTC 
ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 
9 สถาบนัจ านวน 89 คน แบง่เปน็  อาจารย์ และบคุลากร  79 
 คน นกัศึกษา  10  คน
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9. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะใน การ
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

80 ร้อยละ 200 กลุ่มอาจารย์เปา้หมายที่คาดว่าจะได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะใน การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 70 
คน แต่มีอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะใน การจัดการ
เรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 140 คน คิดเปน็ร้อยละ 
200

บรรลุ ● 100.00

หมายเหตุ เนื่องจากงานวชิาศึกษาทัว่ไปได้ปรับปรุงหลักสูตร จากเดิม 5 
รายวชิา เป็น 9 รายวชิา ท าให้มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวชิา
มากขึ้น จากเดิม 5 รายวชิา เป้าหมาย 70 คน เป็น 9 รายวชิา 140 คน 
คิดเป็นร้อยละ 200 จากตัวชี้วดัทีต้ั่งไว้

1 หมูเ่รียน 5 นกัศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขา การบริหารธุรกิจ หมูท่ี่ 1

นกัศึกษาคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา อิเล็กทรอนกิส์
ส่ือสารและคอมพิวแตอร์ หมูท่ี่ 1
นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ หมูท่ี่ 2
นักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาการจดัการท่องเทีย่วหมูท่ี ่1

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทัว่ไปหมูท่ี ่1
หมายเหตุ  วดัผลจากการประกวดผลงานนักศึกษาในกิจกรรม GE DAY 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมแสดงผลงานของกลุ่มนักศึกษาทีช่นะเลิศโครงการใน
ระดับชั้นเรียน เพือ่เป็นตัวแทนแข่งขันกับกลุ่มทีช่นะเลิศห้องอื่น ซ่ึงจะได้
กลุ่มทีช่นะเลิศของแต่ละรายวชิา จ านวน 5 กลุ่ม

10. จ านวนกลุ่มนกัศึกษาหรือหมู่
เรียนที่มีผลการเรียนรู้ในระดับ
ดีเด่นเปน็ตัวอย่างได้

●บรรลุ 100.00
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80 ร้อยละ 0.93 หลักสูตรทั้งหมด 23 หลักสูตร 64 สาขา 3,004 รายวิชา จัดให้ 
นักศึกษามีประสบการณ์ ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน 
ท้องถิ่น สถานประกอบการเพียง  7 หลักสูตร 21 สาขา 28 
รายวิชา ดังนี้

ต้อง
ปรับปรุง ● 1.16

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  602 รายวิชา ม ี2 รายวิชาที่จัด
ให้นักศึกษามปีระสบการณร์่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชมุชน ท้องถ่ิน สถานประกอบการ คิดเป็น 0.33

1. หลักสูตรครุศาสตร์บณัฑิต สาขาคณิตศาสตร์  มี 1 รายวิชา

2. หลักสูตรครุศาสตร์บณัฑิต สาขาเคมี ชีว วิยาศาสตร์ทั่วไป  มี

 1 รายวิชา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 60 รายวิชาที่จัดให้
นักศึกษามปีระสบการณร์่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชมุชน ท้องถ่ิน สถานประกอบการ ม ี1 รายวิชา คิดเป็น 1.67

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขารัฐประศาสน

ศาสตร์มีรายวิชา 1 รายวิชา มีนกัศึกษาเข้าร่วม 5 คน

11. ร้อยละของรายวิชาใน
หลักสูตรที่จัดใหน้กัศึกษามี
ประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ แก้ไข
ปญัหาร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น 
สถานประกอบการ
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 90 รายวิชาที่จัดให้
นักศึกษามปีระสบการณร์่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชมุชน ท้องถ่ิน สถานประกอบการ ม ี1 รายวิชา คิดเป็น 1.11

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาทัศนศิลป ์มีรายวิชา
 1 รายวิชา มีนกัศึกษาเข้าร่วม 15 คน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 686 รายวิชาที่จัดให้นักศึกษามี
ประสบการณร์่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับชมุชน ท้องถ่ิน 
สถานประกอบการ ม ี9 รายวิชา คิดเป็น 1.31

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน มีรายวิชา
 1 รายวิชา มีนกัศึกษาเข้าร่วม 5 คน

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาจิตวิทยา มีรายวิชา 1
รายวิชา มีนกัศึกษาเข้าร่วม 20 คน

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาดนตรีสากล มีรายวิชา 1
รายวิชา มีนกัศึกษาเข้าร่วม 15 คน

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การส่ือสาร มีรายวิชา 1 รายวิชา มีนกัศึกษาเข้าร่วม 6 คน

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาศิลปะการแสดง มีรายวิชา
 1 รายวิชา มีนกัศึกษาเข้าร่วม 4 คน
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6. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา มีรายวิชา 1 รายวิชา มีนกัศึกษาเข้าร่วม 20 คน

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ มี
รายวิชา 1 รายวิชา มีนกัศึกษาเข้าร่วม 25 คน

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ
และการโรงแรม (ภาษาอังกฤษ) มีรายวิชา 2 รายวิชามีนกัศึกษา
เข้าร่วม 39 คน

หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 79  รายวิชาที่จัดให้นักศึกษามี
ประสบการณร์่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับชมุชน ท้องถ่ิน 
สถานประกอบการ ม ี6 รายวิชา คิดเป็น 7.60

1. หลักสูตรนติิศาสตร์บณัฑิต สาขานติิศาสตร์ มีรายวิชา 6
รายวิชา มีนกัศึกษาเข้าร่วม 22 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 578 รายวิชาที่จัดให้นักศึกษา
มปีระสบการณร์่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับชมุชน ท้องถ่ิน

 สถานประกอบการ มี 8 รายวิชา คิดเปน 1.38

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มี 2
รายวิชา จาก 72 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาการปลูกพืชโดยไม่ใช้
ดิน (5034504) และรายวิชาความอุดมสมบรูณ์ของดินและธาตุ
อาหารพืช (5012303) มีนกัศึกษาเข้าร่วม 26 คน
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร มี 1 รายวิชา จาก 37 รายวิชา รายวิชา
เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภณัฑ์ (5072403) มีนกัศึกษาเข้า
ร่วม 9 คน

3. หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ มี1 รายวิชา   คือ รายวิชา
เทคโนโลยีเว็บ (1/2558) อ.อรรถพร ธนเูพ็ชร์ มีนกัศึกษาเข้า
ร่วม  30 คน

4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี1รายวิชา  รายวิชา
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและกฏหมายทางคอมพิวเตอร์ 
(1/2558) อ.ดารวถา วีระพันธ์  มีนกัศึกษาเข้าร่วม  30 คน

5. หลักสูตรโภชนาการและการก าหนดอาหาร มี 3 รายวิชา
รายวิชา การส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการ (1/2558) ของอ.
ศกุนตาล์ มานะกล้า, รายวิชา การบริการบริบาลสุขภาพ และ
รายวิชาโรคติดต่อ (1/2558) อ.นนัทิภา แก้วลี มีนกัศึกษาเข้า
ร่วม  30 คน
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หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต 342 รายวิชาที่จัดให้นักศึกษา
มปีระสบการณร์่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับชมุชน ท้องถ่ิน
 สถานประกอบการ ม ี1 รายวิชา คิดเป็น 0.29

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
บนิ (นานาชาติ) มีรายวิชา 1 รายวิชามีนกัศึกษาเข้าร่วม 50 คน

สรุปผลการด าเนินงาน
แผนงานที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พศ. 2559
จ านวนตัวบง่ชี้       11       ตัวบง่ชี้
บรรลุตัวบง่ชี้ 9

ด าเนนิการแต่ไม่บรรลุ 1

ไม่ได้ด าเนนิการ 1

มรีะดบัผลการด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 81.92

รอยละการบรรลุผลการดาํเนินงาน                     81.82
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1 หลักสูตร 1 จ านวน 1 หลักสูตร คือ 100.00
1. ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) พัฒนาปกีารศึกษา 
2559 เปดิรับนกัศึกษาปกีารศึกษา 2559 ตามแผนจ านวน 30 
คน ปจัจุบนัมีจ านวนศึกษา 6 คน

2 ประเทศ 3 จ านวน 3 ประเทศ ได้แก่ 100.00
1. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 1
คน
2. ประเทศสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา จ านวน 4 คน

3. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 27 คน

3. ค่าคะแนนของของหลักสูตรที่
ผ่านการประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์ สกอ. เปน็ไปตาม
เปา้หมายของหาวิทยาลัย

≥ 4.51 ค่าคะแนน 2.91 หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินคุณภาพทั้งหมด 63 หลักสูตร 
หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. เปน็ไป
ตามเปา้หมายของหาวิทยาลัย 61 หลักสูตร อยู่ในระดับ 2.91

ต้อง
ปรับปรุง ● 64.52

2. จ านวนประเทศของนกัศึกษา
ต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย

บรรลุ

บรรลุ

1. จ านวนหลักสูตรนานาชาติที่
พัฒนาใหม่และเปดิรับนกัศึกษา
ได้ตรงตามแผนที่ก าหนด

●

●

แผนงานที่ 2 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตวัชีว้ัดผลงาน หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

ระดบัความส าเร็จ



เป้าหมาย

2559
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

แผนงานที่ 2 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตวัชีว้ัดผลงาน หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

ระดบัความส าเร็จ

≥ดี เกณฑ์ ดี ระดับคณะ 7 คณะ มีคะแนนภาพรวม 4.28 อยู่ในเกณฑ์ ดี บรรลุ ● 100.00

ระดับส านกั/หนว่ยงานสนบัสนนุ 7 หนว่ยงาน มีคะแนน
ภาพรวม 3.94 อยู่ในเกณฑ์ ดี

ระดับมหาวิทยาลัย 4.27 อยู่ในเกณฑ์ ดี

5. ร้อยละของทรัพยากรที่จัดหา
ได้ทันเวลาตามแผนงานที่ก าหนด

80 ร้อยละ 99.64 จ านวนกิจกรรมการจัดหาทรัพยากรทั้งหมดจ านวน 96 รายการ
 ได้ทันเวลาตามระยะเวลา คิดเปน็ร้อยละ 99.64

บรรลุ ● 100.00

6. ร้อยละความพึงพอใจของ
นกัศึกษา อาจารย์ต่อทรัพยากร
สนบัสนนุการเรียนการสอน 
คุณภาพ การบริการและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ 86.68 ข้อมูลจากหนว่ยงานที่ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษา อาจารย์ต่อทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 
คุณภาพ การบริการและการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉล่ีย คิด
เปน็ร้อยละ 86.68

บรรลุ ● 100.00

7. ร้อยละจ านวนผู้บริหารและ
บคุลากรที่ผ่านหลักสูตรผู้น าการ
เปล่ียนแปลง

80 ร้อยละ ไม่มีการด าเนนิการ ไม่บรรลุ ● 0.00

4. คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพระดับหนว่ยงาน 
มหาวิทยาลัย ของ สกอ. สมศ.



เป้าหมาย

2559
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

แผนงานที่ 2 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตวัชีว้ัดผลงาน หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

ระดบัความส าเร็จ

1 กลุ่ม 4 จ านวน 4 กลุ่ม บรรลุ 100.00
1. การเสริมพลังชุมชนด้วยจิตอาสาในการบริหารจัดการน้ า
อย่างยั่งยืนด้วยฝายมีชีวิต

2. ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงการเพาะปลูกหนอ่ไม้ฝร่ัง
บา้นเขาสิงหโ์ต

3. ชุมชนต าบลคลองหา้

4. การจัดการความรู้ KM

9. ร้อยละของอาจารย์ บคุลากร
ที่ร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ครบถ้วนตามข้อตกลง

80 ร้อยละ 100 จ านวนอาจาย์ บคุลากร ทั้งหมดจ านวน 500 คน เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาครบถ้วนตามข้อตกลงจ านวน 500 คน คิด
เปน็ร้อยละ 100

บรรลุ ● 100.00

10. ร้อยละบคุลากรที่ได้รับการ
พัฒนาครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด

80 ร้อยละ 100 จ านวนบคุลากร ทั้งหมดจ านวน 150 คน ได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์จ านวน 150 คน คิดเปน็ร้อยละ 100

บรรลุ ● 100.00

11. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การประเมินการสอนในเกณฑ์ดี

80 ร้อยละ 98.45 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ปกีารศึกษา พ.ศ. 2558 จ านวน
อาจารย์ที่ได้รับจ านวน 518 คน ได้รับการประเมินการสอนใน
เกณฑ์ดี จ านวน 510 คน คิดเปน็ร้อยละ 98.46

บรรลุ ● 100.00

8. จ านวนกลุ่มชุมชนแหง่นกั
ปฏบิติั ชุมชนแหง่การเรียนรู้ ที่
ปรับปรุงแก้ไขปญัหาการท างาน
ร่วมกันใหป้ระสบผลส าเร็จ

●



เป้าหมาย

2559
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

แผนงานที่ 2 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตวัชีว้ัดผลงาน หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

ระดบัความส าเร็จ

12. ร้อยละความส าเร็จการรับ
นกัศึกษาตามแผนที่ก าหนด

80 ร้อยละ 62.38 นกัศึกษาตามแผนการรับ จ านวน 2,980 คน เข้าศึกษาจ านวน 
1,859 คน คิดเปน็ร้อยละ 62.38

ต้อง
ปรับปรุง ●

77.98

13. จ านวนเงินจากโครงการวิจัย
 นวัตกรรมและการบริการ
วิชาการจากภายนอกที่เพิ่มขึ้น
ต่อคณะ/หนว่ยงาน

10 ล้าน บาท 15,983,760.28 สถาบนัวิจัยและพัฒนา จ านวนเงินจากโครงการวิจัย นวัตกรรม
และการบริการวิชาการจากภายนอกปงีบประมาณ 2558
จ านวน 2,887,493.00 บาท ปงีบประมาณ 2559 จ านวน 
10,970,925.28 บาท  เพิ่มขึ้น 8,083,432.28 คิดเปน็ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น 279.95

บรรลุ ● 100.00

ส านกัส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จ านวนเงินจาก
โครงการวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการจากภายนอก
ปงีบประมาณ 2558 จ านวน 7,251,375 บาท ปงีบประมาณ 
2559 จ านวน 15,151,703 บาท

สรุปผลการด าเนินงาน
แผนงานที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พศ. 2559
จ านวนตัวบง่ชี้       13       ตัวบง่ชี้
บรรลุตัวบง่ชี้ 10

ด าเนนิการแต่ไม่บรรลุ 2

ไม่ได้ด าเนนิการ 1

มรีะดบัผลการด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 87.88

รอยละการบรรลุผลการดําเนินงาน                   72.79



เป้าหมาย

2559
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

7 เร่ือง 6 จ านวน 8 เร่ือง ได้แก่
1. เร่ือง การพัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดสารพิษส าหรับที่
นาและข้าวกระถางในเขตชานเมืองย่านอุตสาหกรรมหนาแนน่
2. การศึกษาพื้นที่และวางแผนการจัดการทรัพยากรพื้นดินและ
น้ าทางกายภาพ  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ระยะที่ 1

3. การจัดท าแบบร่างแผนแม่บทจัดการทรัพยากร และระบบ
นเิวศภายในมหาวิทยาลัยระยะที่ 1

4. เร่ือง การเสริมพลังชุมชนด้วยจิตอาสาในการบริหารจัดการ
น้ าอย่างยั่งยืนด้วยฝายมีชีวิต

5. “โครงการการศึกษารูปแบบการบ าบดัน้ าโดยวิธีธรรมชาติที่
เหมาะสมส าหรับน้ าเสียจากอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ ระยะที่
 1
6. “โครงการการศึกษาคุณลักษณะของน้ าทิ้งของอาคารที่พัก
อาศัยขนาดใหญ่

1. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่
ได้เผยแพร่สร้างการรับรู้ใน  ด้าน
การตอบสนองต่อปญัหาด้าน
ระบบนเิวศชานเมือง

ต้อง
ปรับปรุง

85.71

ระดบัความส าเร็จ

ตวัชีว้ัดผลงาน

แผนงานที่ 3 วิจัย บรกิารวิชาการ  อนุรกัษ์ ส่งเสรมิ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

●



เป้าหมาย

2559
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จ

ตวัชีว้ัดผลงาน

แผนงานที่ 3 วิจัย บรกิารวิชาการ  อนุรกัษ์ ส่งเสรมิ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

2. ระดับการรับรู้ของประชาชน
สังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัย ด้าน
การตอบสนองต่อปญัหาด้าน
ระบบนเิวศชานเมือง

5 ระดบั 5 การส ารวจพบว่าชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รับรู้ถึงการด าเนนิโครงการของมหาวิทยาลัย โดยคณะท างานได้
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน คณาจารย์  บคุลลากร นกัศึกษา 
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนนิโครงการ  รวมถึงการ
ประสานงานกับหนว่ยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลพยอม  เทศบาลต าบลพระอินท์ราชา  เทศบาลเมืองท่า
โขลง และชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนนิโครงการ ตลอดจนการไดรับความอนเุคราะหจ์าก 
เครือข่ายฝายมีชีวิตแหง่ประเทศไทย ในการใหค้วามรู้และ
เทคนคิในการสร้างฝายมีชีวิตภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงทุก
หนว่ยงานที่กล่าวมานีใ้หค้วามร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยดี

บรรลุ ● 100.00

3. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่
ได้เผยแพร่ สร้างการรับรู้ในด้าน 
การพัฒนาวิชาชีพครู

4 เร่ือง 5 จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการส ารวจความต้องการรับการพัฒนาของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย ได้มีโรงเรียนเครือข่ายตอบแบบส ารวจ
ความต้องการอบรม คิดเป็นร้อยละ 100
2. โครงการค่ายการเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
เครือข่าย ได้พัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทุง่กบินทร์ ใน
ระดับชั้นอนุบาล และ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 95

บรรลุ ● 100.00



เป้าหมาย

2559
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จ

ตวัชีว้ัดผลงาน

แผนงานที่ 3 วิจัย บรกิารวิชาการ  อนุรกัษ์ ส่งเสรมิ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

3. โครงการพัฒนาความสามารถในกลุ่มสาระวชิาต่าง ๆ ส าหรับครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเครือข่าย โดยใช้การจัดการความรู้ (KM) 
ได้มีการจัดการแลกเปล่ียนความรู้ ระหวา่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 90

4. โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวชิาต่าง ๆ
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย ได้มีการพัฒนา
เทคนิคและนวตักรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 89.32

5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้แหล่งการเรียนรู้บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวชิาต่าง ๆ 
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย ได้มีการ
พัฒนาการท าบ้านดิน คิดเป็นร้อยละ 90.40



เป้าหมาย
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ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จ
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แผนงานที่ 3 วิจัย บรกิารวิชาการ  อนุรกัษ์ ส่งเสรมิ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

4. ระดับการรับรู้ของประชาชน
สังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัย ด้าน 
การพัฒนาวิชาชีพครู

5 ระดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ได้ส ารวจ
ความต้องการการรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู โดยส ารวจ
ข้อมูลความต้องการจากแบบสอบถาม โรงเรียนเครือข่าย และ
นอกเครือข่าย  ในพื้นที่ จ านวน 300 โรงเรียน พบว่าครู และ
บคุลากรทางการศึกษา ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 75 มีความต้องการ
 พัฒนาทักษะทางวิชาชีพครู   และมหาวิทยาลัยได้รับความ
ร่วมมือจากหนว่ยงานภายนอก คือ กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 12  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
โดยมีการใหค้วามรู้แก่ชุมชนใกล้เคียงและผู้ปกครอง เช่น การ
จัดการโครงการค่ายการจัดการเรียนรู้ส าหรับครู และบคุลากร
ทางการศึกษาโครงการพัฒนาครูปฐมวัยใหท้ันเด็กยุคเจนอัลฟา
โครงการน าร่องคูปองพัฒนาครู   แต่ในปงีบประมาณ พ.ศ. 
2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษายังไม่
มีการส ารวจระดับการรับรู้ของประชาชนสังคมที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย ด้าน การพัฒนาวิชาชีพครู  และจะด าเนนิการใน
ปถีัดไป

ต้อง
ปรับปรุง ●



เป้าหมาย

2559
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จ

ตวัชีว้ัดผลงาน
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หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

80 ร้อยละ 78.55 จ านวน  271  ผลงาน ได้แก่ 98.19

1. ผลงานที่มีค่าน้ าหนกัเท่ากับ 0.2 จ านวน  103  ผลงาน คิด
เปน็ร้อยละ 29.86 ของจ านวนอาจารย์

2. ผลงานที่มีค่าน้ าหนกัเท่ากับ 0.4 จ านวน  37  ผลงาน คิด
เปน็ร้อยละ 10.72 ของจ านวนอาจารย์

3. ผลงานที่มีค่าน้ าหนกัเท่ากับ 0.6 จ านวน  67  ผลงาน คิด
เปน็ร้อยละ 24.72 ของจ านวนอาจารย์

4. ผลงานที่มีค่าน้ าหนกัเท่ากับ 0.8 จ านวน  28  ผลงาน คิด
เปน็ร้อยละ 8.12 ของจ านวนอาจารย์

5. ผลงานที่มีค่าน้ าหนกัเท่ากับ 1.0 จ านวน 25  ผลงาน คิดเปน็
ร้อยละ 7.25 ของจ านวนอาจารย์

6. จ านวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์
ตามเกณฑ์

100,000 บาท/คน 94,049.35 จ านวนอาจารย์  345  คน จ านวนเงินทุนทั้งภายในและ
ภายนอก  32,447,025 บาท คิดเปน็ 94,049.35 บาท/คน

ต้อง
ปรับปรุง ● 94.05

5. ร้อยละของผลงานวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
จ านวนอาจารย์

ต้อง
ปรับปรุง ●
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การบรรลุ
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7. จ านวนผลงานที่มีการเผยแพร่
ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม

36 ผลงาน 24 จ านวนผลงานที่มีการเผยแพร่ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 24 
ผลงาน อาทิเช่น

ต้อง
ปรับปรุง ● 66.67

1. การประกวดงานปัน้
2. การเขียนสีบนเคลือบเคร่ืองปัน้ดินเผา
3. การเขียนสีบนเคร่ืองจักสาน
4. การประดับตกแต่งเคร่ืองจักสาน
5. การหล่อหุน่ปนูปลาสเตอร์

8. ร้อยละนกัศึกษาเหน็
ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม
ไทย

85 ร้อยละ 95.32 นกัศึกษา  6,214 คน  เข้าร่วมกิจกรรมและจากผลส ารวจ 
พบว่านกัศึกษาเหน็ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย  คิดเปน็
ร้อยละ 95.32

บรรลุ ● 100.00

สรุปผลการด าเนินงาน
แผนงานที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พศ. 2559
จ านวนตัวบง่ชี้       8       ตัวบง่ชี้
บรรลุตัวบง่ชี้ 3

ด าเนนิการแต่ไม่บรรลุ 5

ไม่ได้ด าเนนิการ -

มรีะดบัผลการด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 80.58

รอยละการบรรลุผลการดําเนินงาน                   37.50



เป้าหมาย
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ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินงาน

1. ร้อยละของการเบกิใช้
งบประมาณไปตามแผน นโยบาย
 และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

80 100 86.45  จ านวน 731,866,300 บาท เบกิจ่าย 632,702,439.44 บาท 
แยกเปน็ (ผ.) จ านวน 499,616,300 บาท เบกิจ่าย 
415,056,616 บาท (ก.) จ านวน 110,171,900 บาท เบกิจ่าย 
100,102,613.24 บาท (บ.) จ านวน 122,078,100 บาท 

บรรลุ ● 100.00

2. อัตราการขอโอนงบประมาณ
ข้ามงบลดนอ้ยลง

10 ร้อยละ เพิ่มขึ้น จ านวนเงินโอนปงีบประมาณ 2558 จ านวน 8,939,237.58
บาท จ านวนเงินโอนปงีบประมาณ 2559 จ านวน 9,383,650

ต้อง
ปรับปรุง ● 0.00

3. ร้อยละของงบประมาณ
แผ่นดินในส่วนของงบลงทุนและ
งบพัฒนางานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

5 ร้อยละ 22.71 งบประมาณแผ่นดินในส่วนของงบลงทุนและงบพัฒนางาน
ปงีบประมาณ 2558 จ านวน 145,686,800 บาท  งบประมาณ
แผ่นดินในส่วนของงบลงทุนและงบพัฒนางานปงีบประมาณ 
2559 จ านวน 178,797,800 บาท  เพิ่มขึ้นคิดเปน็ร้อยละ 22.71

บรรลุ ● 100.00

4. ร้อยละของรายได้การจัด
การศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการและเงินบริจาคที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี

5 ร้อยละ 34.74 รายได้การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและเงิน
บริจาคปงีบประมาณ 2558 จ านวน 74,731,900 บาท  รายได้
การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและเงินบริจาค
ปงีบประมาณ 2559 จ านวน 99,200,700 บาท  เพิ่มขึ้นคิดเปน็
ร้อยละ 34.74

บรรลุ ● 100.00

การบรรลุ
ตวับ่งชี้

ระดบัความส าเร็จ

แผนงานที่ 4 บรหิารและพัฒนาสถาบนั

หน่วยนับ
ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ตวัชีว้ัดผลงาน
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การบรรลุ
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ระดบัความส าเร็จ
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ผลารด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ตวัชีว้ัดผลงาน

5 โครงการ 7 จ านวนทั้งหมด 7 โครงการ ได้แก่ บรรลุ ● 100.00

1. โครงการปรับปรุงภมูิทัศนพ์ื้นที่ใหม่ (สนอ.)
2. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาภมูิทัศน ์(ศูนย์ภาษา)
3. จัดท าสวนหย่อม เพิ่มจ านวนต้นไม้ พื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต่างๆ
(ครุศาสตร์)
4. โครงการปรับปรุงภมูิทัศนแ์ละอาคาร (มนษุย์ฯ)
5. โครงการพัฒนาภมูิทัศนแ์ละจัดหาทรัพยากรเพื่อสนบัสนนุ
การเรียนการสอน การด าเนนิชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย (สสร.)    
6. กิจกรรมพัฒนาด้านอาคารสถานที่และจัดหาทรัพยากร
(สระแก้ว)
7. งานพัฒนาอาคารสถานที่ (รร. สาธิต)

6. จ านวนกระบวนงานที่พัฒนา
มาตรฐานและด าเนนิงานได้ตาม
มาตรฐาน

5 งาน 14 จ านวนกระบวนงานที่พัฒนามาตรฐานและด าเนนิงานได้ตาม
มาตรฐาน 14 งาน อาทิเช่น การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ , งานพัฒนามาตรฐานและ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของคณะใหเ้กิดประสิทธิภาพกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง , โครงการด าเนนิการและปรับปรุงงาน
ตามหลักธรรมาภบิาลคณะวิทยาการจัดการ เปน็ต้น

บรรลุ ● 100.00

5. จ านวนโครงการพัฒนาตาม
แนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียวที่
ด าเนนิการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด
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ตวัชีว้ัดผลงาน

80 ร้อยละ 100 จ านวนโครงการตามแผนประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 5 โครงการ 
ด าเนนิการตามก าหนด 5 โครงการ

บรรลุ ● 100.00

1. โครงการพัฒนาช่องทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ์
ภายในและภายนอก
2. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์การเชิงรุก

3. โครงการกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่ือสาร
องค์การ
4. โครงการผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์งานภายในและ
ภายนอก
5. จ านวนโครงการตามแผนประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์การแสดง
นทิรรศการไบเทค บางนา วันที่ 30 เดือยเมษายน 2559 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. ระดับการรับรู้ของคณาจารย์
บคุลากร นกัศึกษา ต่อข้อมูล
ข่าวสารที่เผยแพร่

5 ระดับ 3 ระดับ 3 มีการประเมินผลโครงการ ด าเนนิการจัดเก็บข้อมูล
โดยคณะวิทยาศาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต้อง
ปรับปรุง ● 60.00

9. ร้อยละของอาจารย์และ
บคุลากรที่มีผลการปฏบิติังาน
ตรงตามข้อตกลงผลงาน

80 ร้อยละ 100 จ านวนบคุลากรทั้งหมด 500 คน สายวิชาการ 300 คน สาย
สนบัสนนุ 200 คน มีผลการปฏบิติังานตามข้อตกลง ทั้งหมด 
500 คน คิดเปน็ร้อยละ 100 สายวิชาการ 300 คนคิดเปน็ร้อย
ละ 100 สายสนบัสนนุ 200 คนคิดเปน็ร้อยละ100

บรรลุ ● 100.00

7. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
 ประชาสัมพันธ์และส่ือสาร
องค์การตามแผนประชาสัมพันธ์
ที่ก าหนด
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5 ร้อยละ 0 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 25,097,490.84 บาท ● 0.00

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 24,499,922.42 บาท

ผลตอบแทนดอกเบีย้เงินฝากในปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 
พ.ศ. 2559 พบว่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ลดลง 597,568.42
 บาท

5 ร้อยละ 7.1 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 354,211,478 บาท 100.00
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 381,291,194 บาท เพิ่มขึ้น 
จากปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 27,079,716 บาท คิด
เปน็ร้อยละ 7.10

สรุปผลการด าเนินงาน
แผนงานที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พศ. 2559
จ านวนตัวบง่ชี้       11       ตัวบง่ชี้
บรรลุตัวบง่ชี้ 8

ด าเนนิการแต่ไม่บรรลุ 3

ไม่ได้ด าเนนิการ -

มรีะดบัผลการด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 78.18

บรรลุ ●

10. อัตราผลตอบแทนจากการ
บริหารเงินรายได้เงินคงคลัง

11. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงิน
รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน

ต้อง
ปรับปรุง

รอยละการบรรลุผลการดําเนินงาน                   72.73



เอกสารแนบ
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