
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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คํานํา 

 

 กองนโยบายและแผน ได้ให้ความสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแสดงถึงผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย และให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน มหาวิทยาลัย

ต้องมีการสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ได้รับจะรับจัดสรรงบประมาณเป็นอย่างดี กอง

นโยบายและแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวน การดําเนินแผนงาน โครงการ ตลอดจนการรับการตรวจประเมินจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ในอนาคต 

 

 

 

งานติดตามและประเมินผล 

กองนโยบายและแผน 

มกราคม 2556 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
 

 กองนโยบายและแผน ขอสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2555 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์

ดังนี้ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ มีตวับ่งชี้ทั้งสิ้น จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 

11 ตัวบ่งชี้  

  ตัวบ่งชี้ตอ้งปรบัปรุงจํานวน 1 ตัวชี้วดั  คดิเป็นร้อยละ 91.67 ตัวบ่งชี้ที่ตอ้งปรับปรุง คือ รอ้ยละของนักศึกษาที่มีงานทําใน

ต่างประเทศในภูมิภาคอุษาคเนย์จากนักศึกษาทั้งหมด 

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มทางเลอืกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด  มตีัวบ่งชี้ทั้งสิ้น จํานวน 13 ตัวบ่งชี้  บรรลุ 

10 ตัวบ่งชี้ ตอ้งปรับปรุง 3 ตวัชี้วัด  คดิเป็นร้อยละ 76.92 

  ตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง คือ จํานวนหลักสูตรที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแล้วเสร็จ จํานวนหลักสูตรการศึกษาทางไกลที่ได้รับการ

พัฒนา และร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาทางไกล 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ทอ้งถิ่น มตีัวบ่งชี้ทั้งสิ้น จํานวน 13 

ตัวบ่งชี้  บรรลุ 9 ตัวบ่งชี้ ตอ้งปรับปรุง 4 ตวับ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 64.28  

  ตัวบ่งชี้ทีต่้องปรับปรุง คือ จํานวนองค์ความรู้ที่เรียนรู้เชงิปฏิบัติการกับชุมชน จํานวนโครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้านนวัตกรรม

การจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ จํานวนงานที่จดทะเบียนลขิสิทธิ์ และจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มกีารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมีตัว

บ่งชี้ทั้งสิ้น จํานวน 29 ตัวบ่งชี้  บรรลุ 26 ตวับ่งชี้ ตอ้งปรับปรุง 2 ตัวบ่งชี้  รอผลการดาํเนินงาน 1 ตวับ่งชี้ คิดเป็นรอ้ยละ 92.85  

  ตัวบ่งชี้ทีต่้องปรับปรุง คือ จํานวนอาจารย์ทีไ่ด้รับตําแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น และจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา

ตามเส้นทางอาชีพ และรอ้ยละของรายได้เพิ่มจากการจัดการสิทธิประโยชน ์          

 ตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555 มีตัวบ่งชี้ จํานวน 67* ตัวบ่งชี้ บรรลุ 56   ต้องปรับปรุง 10 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นผลการ

ดําเนินงานร้อยละ 84.84  *(คิด 66 รอผลจาก ก.พ.ร 1 ตัวบ่งชี้) 
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ข้อสังเกตุ 

  1. ตัวบ่งชี้ที่ที่มีผลการดําเนินงานแต่ไม่บรรลุเป้าหมายควรมีการทบทวนถึงความเป็นไปได้ในการทําโครงการกิจกรรม ควรมีทบทวน 

ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ และประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นปีแห่งการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยเนื่องจากปัญหาอุทกภัยทําให้ การดําเนินงาน

เกี่ยวกับการให้บริการยังให้บริการไม่ทัน และไม่เต็มประสิทธิภาพ  

 2. ตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมายเพราะไม่ได้ดําเนินการ ควรมีการสร้างระบบในการบริหารจัดการ เช่น มีการสนับสนุนผู้ให้ความร่วมมือ ผู้ที่

ส่งผลงาน เพื่อให้มีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติราชการ ประจาํปี พ.ศ. 2555 

จําแนกตามประเด็นยทุธศาสตร์ 
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ลําดบัที่ ตวับ่งชี้ผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุตวับ่งชี้ ระดบัความสําเร็จ

1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการความร่วมมือในการ

จัดการศึกษาพิเศษ

80

 ความร่วมมือทางวิชาการกับ 

Community Colledge สหราช

อาณาจักรอังกฤษโครงการเจรจาความ

ร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับ 

KDU College Penang ประเทศมาเลเซีย

บรรลุ •
2

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการเครือข่ายการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
80

ลงนามความร่วมมือกับ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  สถาบันวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

สํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.) 

และ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(สกอ.)

บรรลุ •
3

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการและความร่วมมือการ

ให้บริการวิชาการ
80

โครงการบริการวิชาการของคณะและ

หน่วยงานมีร้อยละความสําเร็จ 95
บรรลุ •

4
ร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายและ

ความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
80

ลงนามความร่วมมือหน่วยงานศิลปะและ

วัฒนธรรมกับ และหน่วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

บรรลุ •
5

ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิต 80

พัฒนาโรงเรียนสาธิตตามแผนงาน

โครงการที่กําหนด เพื่อพัฒนาทางด้านการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและเป็น

ศูนย์ฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียนของ

นักศึกษา

บรรลุ •
6

ร้อยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมของศิษย์เก่าสัมพันธ์ 80
 ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดทํา

กิจกรรมกับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
บรรลุ •

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏบิัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
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ลําดบัที่ ตวับ่งชี้ผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุตวับ่งชี้ ระดบัความสําเร็จ

7
ร้อยละความสําเร็จของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่

มหาวิทยาลัยสากล
80

 มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภายนอกกับโครงการวิทยาลัย

อุษาคเนย์

บรรลุ •
8 ร้อยละของนักศึกษาที่มีงานทําในต่างประเทศในภูมิภาค

อุษาคเนย์จากนักศึกษาทั้งหมด
10

 ยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่แรงงานใน

อุษาคเนย์
ต้องปรับปรุง •

9 จํานวนผลงานที่เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ 100

 เผยแพร่ผลงานวิจัย ที่ได้รับทุน

สนับสนุนทนุวิจัยในระดับระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ

บรรลุ •
10

จํานวนผลงานที่เผยแพร่ และร้อยละความสําเร็จของโครงการ

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม
80

ด้มีกิจกรรมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะ

และวัฒนธรรม ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง

พอใจ ร้อยละ 85

บรรลุ •
11

ร้อยละของจํานวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจาก

อาจารย์ทั้งหมด

100  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงานทั้ง

ในและต่างประเทศ ของอาจารย์และ

บุคลากร

บรรลุ •
12

ร้อยของจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากนักศึกษาทั้งหมด 80 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เกินร้อยละ 80 บรรลุ •
      จากการสรุปผลข้างต้น ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ มีตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ 

 บรรลุ 11 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุงจํานวน 1 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 91.67

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏบิัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2  เพิม่โอกาสในการเข้าศึกษาและพฒันานักศึกษาให้เปน็บณัฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด

ลําดบัที่ ตวัชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุตวับ่งชี้ ระดบัความสําเร็จ

1 จํานวนหลักสูตรที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแล้วเสร็จ 25 หลักสูตร  15 หลักสูตร ต้องปรับปรุง •
2 จํานวนหลักสูตรการศึกษาทางไกลที่ได้รับการพัฒนา 2 หลักสูตร  - ต้องปรับปรุง •
3 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาทางไกล 80  - ต้องปรับปรุง •
4 จํานวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และศูนย์บริการทางวิชาการแก่ภายนอก 1 แหล่ง

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม

จํานวน 400  คนคิดเป็น

ร้อยละ 80
บรรลุ •

5 จํานวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 10 โครงการ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่

เข้าร่วมโรงการ จํานวน 

30 คน
บรรลุ •

6 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายของโครงการ 80
ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 95 บรรลุ •
7 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบตามสมรรถนะ 80

ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 90 ขึ้นไป บรรลุ •
8

จํานวนร้อยละของสถานประกอบการที่ตอบรับการฝึกประสบการณ์ของ

นักศึกษา
70

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า

สู่กระบวนการฝึก

ประสบการณ์ฯร้อยละ100
บรรลุ •
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 2  เพิม่โอกาสในการเข้าศึกษาและพฒันานักศึกษาใหเ้ปน็บณัฑิตทีม่ีศักยภาพสูงสุด

ลําดบัที่ ตวัชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุตวับ่งชี้ ระดบัความสําเร็จ

9
ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามเกณฑ์การ

ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
80

อาจารย์ที่ปรึกษา

ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การ

ประเมินอาจารย์ร้อยละ 

90

บรรลุ •
10 จํานวนกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 10  กิจกรรม

ร้อยละของกิจกรรมที่

ดําเนินตามแผนเท่ากับ

100

บรรลุ •
11 จํานวนสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 10%

ร้อยละของอาจารย์ที่  

เข้ารับการอบรม ร้อยละ 
บรรลุ •

12 จํานวนโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โครงการ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 85 บรรลุ •
13 จํานวนการพัฒนาระบบภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องปฏิบัติการภาษา 1 

ห้อง และห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง

บรรลุ •
จํานวน 13 ตัวบ่งชี้  บรรลุ 10 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง 3 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 76.92

      จากการสรุปผลข้างต้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด  มีตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันามหาวิทยาลัยเปน็แหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปญัหาของชุมชน ทอ้งถิ่น

1 จํานวนศูนย์/ห้องปฏิบัติการ 3 แห่ง มีศูนย์การเรียนรู้ 2 แหล่ง และพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 2

 แห่ง

บรรลุ

2 ร้อยละของจํานวนครูและผู้บริหารที่เข้าอบรมตามเป้าหมาย

ของโครงการ

80 ผลการดําเนินการร้อยละ 85 บรรลุ

3 จํานวนชุมชนที่ต้องการรับการบริการทางวิชาการ 5 มีโครงการ 5 โครงการ และมีผลสําเร็จในระดับ 5 บรรลุ

4  จํานวนโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 10 สนับสนุนงบวิจัยเพือ่วิจัยพัฒนาท้องถิ่นจํานวน 29 โครงการ บรรลุ

5  จํานวนทุนวิจัยที่ได้จากการสนับสนุนการวิจัย 10 ล้าน  ทุนสนับสนุน10,844,600 บรรลุ

6 จํานวนกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน 10 มีโครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน 14 โครงการ บรรลุ

7 จํานวนองค์ความรู้ที่เรียนรู้เชิงปฏิบัติการกับชุมชน 3 มีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย จํานวน 1 เล่ม ต้องปรับปรุง

8 จํานวนผลงานเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 30 เรื่อง มีการนําเสนอผลงานงานทาวิชาการและผลงานวิจัย นําเสนอ

ผลงานการวิจัยของคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสุนจากภายนอก

และภายใน ทั้งการนําเสนอในระดับชาติ และในรูปแบบวารสาร

ระดับชาติ จํานวน 40 เรื่อง

  บรรลุ

ระดบัความสําเร็จ
การบรรลุตวั

บ่งชี้
ผลการดําเนินงานลําดบัที่ ตวัชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันามหาวิทยาลัยเปน็แหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปญัหาของชุมชน ทอ้งถิ่น

9 มีจํานวนวารสาร ทั้งสิ้น 14 เล่ม   บรรลุ

10 จํานวนผลงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน 5  เรื่อง มีผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารระดับชาติปีละ 25 เรื่อง 

นําเสนอในงานวิจัยระดับชาติปีละ 12 เรื่อง

บรรลุ

11 จํานวนผลงานเอกสาร ตํารา หนังสือทางวิชาการและงานวิจัย 20 เล่ม มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดทําผลงานเอกสารด้านการวิจัย 

จํานวน 25 เรื่อง

บรรลุ

12 ไม่ได้ดําเนินการ ต้องปรับปรุง

13 จํานวนงานที่จดทะเบียนลิขสิทธิ์ ไม่มีผู้ส่งผลงาน ต้องปรับปรุง

14 จํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง ไม่ได้ดําเนินการ ต้องปรับปรุง

 จํานวน 13 ตัวบ่งชี้  บรรลุ 9 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง 4 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 64.28

                    จากการสรุปผลข้างต้น ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น มีตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น

5 เรื่อง

จํานวนโครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้านนวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์

30 โครงการ

จํานวนวารสารทางวิชาการและงานวิจัย 12  เล่ม

ระดบัความสําเร็จ
การบรรลุตวั

บ่งชี้
ผลการดําเนินงานลําดบัที่ ตวัชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4  พฒันามหาวิทยาลัยเปน็องค์การสมรรถนะสูง ทีม่ีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียว

ลําดบัที่ ตวัชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ระดบัความสําเร็จ

1 จํานวนอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้นจาก

อาจารย์ที่จบปริญญาโท

30% มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  

และมีผู้จบการศึกษาระดับ ป.เอก 96 คน จาก

อาจารย์ ป.โท 247 คน ร้อยละ 38.86

บรรลุ

•
2 จํานวนอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น และจํานวน

บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางอาชีพ

10 คน แต่งตั้ง ผศ. 1  คน  รศ. 2  คน  แต่งตั้งตําแหน่ง

ให้สูงขึ้น 2 คน สายสนับสนนุน  1  คน รวม 6 คน

ต้องปรับปรุง •
3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการอบรมสําหรับบุคลากร

5 การดําเนินโครงการอยู่ในระดับ 5 และมี

งบประมาณสนับสนุน

บรรลุ •
4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ

และคุณธรรม

75 มีกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติราชการ

และสร้างเสริมจรรยาบรรณสําหรับบุคลากร บุคลากรเข้า

ร่วมร้อยละ 85

บรรลุ •
5 จํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่ได้รับการยก

ย่องประกาศเกียรติคุณ

4 ท่าน บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้รับ

การยกย่อง จํานวน 12 คน

บรรลุ •
6 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบประเมินและพัฒนาสมรรถนะ 4 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการและวิชาชีพ และ

กิจกรรมอบรม ในระดับคณะและส่วนกลาง  ระดับ

ความสําเร็จ ระดับ 5

บรรลุ

•
7 จํานวนระบบการจัดการความรู้ในองค์ความรู้ อย่างน้อย 3 

ระบบ

ระบบการจัดการความรู้ จํานวน 4 ระบบ บรรลุ •
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4  พฒันามหาวิทยาลัยเปน็องค์การสมรรถนะสูง ทีม่ีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียว

ลําดบัที่ ตวัชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ระดบัความสําเร็จ

8 จํานวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลง 70% ของ

ผู้บริหารทั้งหมด

จัดอบรมให้แก่ผู้บริหารทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  ร้อยละ 90

บรรลุ •
9 จํานวนคู่มือการปฏิบัติการที่จัดทําแล้วเสร็จ 3  เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ  คู่มือ

ปฏิบัติงานระบบบัญชี 3 มิติ  จัดทําคู่มือประกัน

คุณภาพ ปี 2554

บรรลุ

•
10 ร้อยละของความสําเร็จของการดําเนินงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ

80 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา บรรลุ •
11 ร้อยละความสําเร็จของโครงการศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและ

พัฒนาระบบการปฏิบัติงานจากองค์การสมรรถนะสูง

80  ผลการดําเนินและจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อย

ละ90

บรรลุ

•
12 ระดับความสําเร็จของการจัดทําและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 5 การดําเนินงานเป็นไปตามแผน และได้รายงาน

ผลสรุปการจัดทําสัมมนา

บรรลุ •
13 ร้อยละของการดําเนินโครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว

เสร็จ

80 การดําเนินงานสําเร็จ และมีแผนบริหารความเสี่ยง บรรลุ •
14 คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี 4 ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผน  (ผลคะแนน รอ

จาก ก.พ.ร.)

รอผลจาก ก.พ.ร.



 
 
 

  13 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4  พฒันามหาวิทยาลัยเปน็องค์การสมรรถนะสูง ทีม่ีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียว

ลําดบัที่ ตวัชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ระดบัความสําเร็จ

16 จํานวนระบบงาน ฐานข้อมูลที่พัฒนาและนํามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ

4 ระบบ แผนแม่บทการพัฒนาระบบสารสนเทศ และมีการ

ตรวจสอบระบบเทคโนโลยี

บรรลุ •
17 ระดับความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ 5 มีการจัดอบรมบุคลากรด้านบัญชีสามมิติ บรรลุ •
18 ระดับความสําเร็จในการตรวจสอบบัญชี 5 มีรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหาร บรรลุ •
19  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 20 ปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดซื้อจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ

บรรลุ •
20  ร้อยละของรายได้เพิ่มจากการจัดการสิทธิประโยชน์ 20 รายได้ในปี 2555 รวม 35,236,044.18 บาท 

ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 33.54

ไม่บรรลุ •
21 ร้อยละความสําเร็จของแผนสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 80%

การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
บรรลุ •

22 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา Web 2.0 ของมหาวิทยาลัย  

คณะ  สํานัก

5 เว็บไซค์มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาและมี

บุคลากรดูแลอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัยและ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

บรรลุ •
23 จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวและแสดงถึง

สุนทรียภาพ

2 แห่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย บรรลุ •
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4  พฒันามหาวิทยาลัยเปน็องค์การสมรรถนะสูง ทีม่ีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียว

ลําดบัที่ ตวัชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ระดบัความสําเร็จ

26 ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการจัดการขยะ 5 ความสําเร็จในการดําเนินโครงการ ระดับ 5 บรรรลุ •
27 ระดับความสําเร็จในดําเนินงานตามแผนการพัฒนาเป็นองค์กร

แห่งความพอเพียง

5
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

บรรลุ •
28 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และประหยัดพลังงาน

5
ดําเนินการตามเป้าหมาย ระดับ 5

บรรลุ •
29 ร้อยละโครงการพัฒนาด้านสวัสดิการที่ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ

ตามแผน

100% มีการดําเนินการปรับปรุงหอพัก และบ้านพัก

อาจารย์บุคลากร ให้มีความปลอดภัย และน่าอยู่

อาศัย

บรรลุ

•
      จากการสรุปผลข้างต้น ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

มีตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น จํานวน 29 ตัวบ่งชี้  บรรลุ 26 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง 2 ตัวบ่งชี้  รอผลการดําเนินงาน 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 92.85
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ภาคผนวก 

ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัตงิานตามภารกิจเชิงบูรณาการ

ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการไม่

บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

1.1.1 โครงการความร่วมมือ

ในการจัดการศึกษาพิเศษ

โครงการพัฒนาหลักสูตรและการทํางานระหว่างประเทศ วิเทศ ความร่วมมือทางวิชาการกับ 

Community Colledge สหราช

อาณาจักรอังกฤษ

โครงการพัฒนาและพัฒนาหลักสูร รวมทั้งจัดหาความร่วมมือ

ในการจัดการศึกษาพิเศษกับหน่วยงานภายนอก

นวัตกรรม เครือข่ายความร่วมมือการจัด

การศึกษาพิเศษ

โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

กับ KDU College Penang ประเทศมาเลเซีย

วิเทศ ผลการดําเนินงานโครงการมี

ความสําเร็จร้อยละ 80

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยยูน

นาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วิเทศ อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ 28 คน

 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์กทม.กับ 

สวทช.

ศ.กรุงเทพ ร้อยละความสําเร็จของการดําเนิน

โครงการความร่วมมือในการจัด

การศึกษาพิเศษ

  

บรรลุ   อบรมเทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย

  อบรมสถิติเพื่อการวิจัย

  อบรมการเขียนบทความและตีพิมพ์เผยแพร่

   พี่เลี้ยงนักวิจัย

   ประกาศเกียรตินักวิจัย

  โครงการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

โครงการเครือข่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น

สถาบันวิจัย ร้อยละความสําเร็จ100

โครงการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน สร้าง

เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน

สระแก้ว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและ

แสดงผลงานทางวิชาการร่วมกับ

จังหวัดสระแก้ว ความสําเร็จของ

โครงการมากกว่า 80

คณะ

วิทยาการฯ
ร้อยละความสําเร็จตามแผน100

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ

ความร่วมมือในการจัดการศึกษาพิเศษ

80 บรรลุ

1.1.2 โครงการเครือข่ายการ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ

เครือข่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

80

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการไม่

บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับตํารวจ ศ.ภาษา จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 30 คน

 

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ตําบลสวนพริกไทย สสร จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 80

 

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรม โครงการ

สร้างสรรค์สร้างอาชีพ กิจกรรม  โครงการบริการวิชาการ

อบรม ICT for ESL Learning 2 กิจกรรม โครงการอบรม

โปรแกรม Siblius สําหรับครูและบุคลากรทางศึกษา จ.

อยุธยาและพื้นที่ไกล้เคียง กิจกรรม โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการรําหน้าพาทย์ โครงการจิตสํานึกดี  โครงการอบรม

เทคนิคการเขียนวิจัย กิจกรรม โครงการวัยไทยรุ่นสู่อาเซียน 

 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน สําหรับนักเรียน  โครงการ

พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตํารวจะเวนชายแดน จ.สระแก้ว  

โครงการใช้ภาษาไทยเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

มนุษย์ฯ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 80

โครงการ เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรม โครงการอบรม

เทคนิคศิลปะสําหรับครู

มนุษย์ฯ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 80.90

โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการให้บริการ

วิชาการ เช่น   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์  โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ SME 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความสําคัญของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น"  

โครงการให้ความรู้การถนอมอาหารจากพืชผักอินทรีย์  

โครงการให้ความรู้การแปรรูปสมุนไพรให้ประโยชน์  

โครงการให้ความรู้ถุงผ้าลดโลกร้อน  โครงการให้ความรู้ปลูก

สวนผักอินทรีย์เพื่อแปรรูปอาหาร

ศ. กทม ร้อยละความสําเร็จของการดําเนิน

โครงการให้บริการวิชาการ ร้อยละ 80

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน

วิเทศ ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินตามแผน 

เท่ากับ  100

โครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง สสร โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  3 

แห่ง ผลสําเร็จร้อยละ 90

1.1.3 โครงการสร้างเครือข่าย

และความร่วมมือการ

ให้บริการวิชาการ

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการและ

ความร่วมมือการให้บริการวิชาการ

80 บรรลุ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน



 
 
 

  18 

 

ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการไม่

บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

 บริการวิชาการ 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ บริการวิชาการสาขาวิชาการบัญชี รสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการ

ท่องเที่ยว สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

ิ ์ ิ  ิ ิ ิ

วจก ดําเนินโครงการ 2 ครั้ง ผลสําเร็จร้อย

ละ 9

80 บรรลุ โครงการอบรมภาษาไทย

เบื้องต้นสําหรับชาวจีน

 รุ่นที่ 1

ศ.ภาษา มีผู้เข้ารับการอบรมตามเป้าหมาย 

จํานวน 15 คน

โครงการอบรมภาษาไทย

เบื้องต้นสําหรับชาวจีน

 รุ่นที่ 2

ศ.ภาษา มีผู้เข้ารับการอบรมตามเป้าหมาย 

จํานวน 15 คน

1.1.5 โครงการพัฒนา

โรงเรียนสาธิต

ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิต 80 บรรลุ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียน โครงการ

เรียนฟรี 15 ปี

สาธิต ผลการดําเนินงาน กว่าร้อยละ90

บรรลุ คก. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าทางด้าน

วิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม

เกษตร ผลการดําเนินงาน   ร้อยละ 80

 โครงการครุศาสตร์สัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ครุ  นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 85

 โครงการพี่เก่าเล่าประสบการณ์ ครุ  นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 85

การพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า เทคโนฯอุต  นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

 ร้อยละความสําเร็จของโครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสากล

80 บรรลุ โครงการจัดหาความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้ง

ในและต่างประเทศ

นวัตกรรม ดําเนินงานตามแผน ร้อยละ 85

10 ไม่บรรลุ

    

1.3.1 โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย

สากล  ร้อยละของนักศึกษาที่มีงานทําในต่างประเทศ

ในภูมิภาคอุษาคเนย์จากนักศึกษาทั้งหมด

1.1.4  โครงการสร้าง

เครือข่ายและความร่วมมือ

ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม

1.2.1 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร้อยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมของศิษย์

เก่าสัมพันธ์

80

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน



 
 
 

  19 

 

 

 

 

ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการไม่

บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

 จํานวนผลงานที่เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ 100 บรรลุ การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและนําเสนอ

ผลงานวิจัย

เกษตร จํานวนผลงานที่เผยแพร่และนําไปใช้

ประโยชน์ ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 เผยแหร่ หรือนําไปใช้ประโยชน์ต่อ

อาจารย์ประจํา (ร้อยละ 5)

 

  ร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

จากเป้าหมายที่โครงการได้กําหนดไว้

ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง

มนุษย์ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 86

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศ.ภาษา จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 200 คน

จํานวนผลงานที่เผยแพร่ บรรลุ   การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย ศิลปะ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 85.20

  

 ร้อยละความสําเร็จของโครงการเผยแพร่และ

แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม

 กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งไทย ศิลปะ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 85.20

 กิจกรรมแสดงอัตลักษณ์ทางดนตรี ศิลปะ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 85

 กิจกรรมด้านศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม เทคโนฯอุต จํานวนนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม ร้อย

ละ 70 ความพึงพอใจ ร้อยละ 80

คก.แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ สน.ศิลปะ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 85

1.3.3  โครงการเผยแพร่และ

แลกเปลี่ยนศิลปะและ

วัฒนธรรม

80

1.3.2 โครงการส่งเสริมการจัด

และการเข้าร่วมประชุม 

สัมมนาทางวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการไม่

บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

1.3.4  โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ศึกษา ดูงาน

 ร้อยละของจํานวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการจากอาจารย์ทั้งหมด

100 บรรลุ   ศึกษาดูงาน ศ.สระแก้ว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน

ทั้งในและต่างประเทศ ของอาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษา จํานวน

บุคลากรที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน

 

กิจกรรมจัดอบรมศึกษาดูงาน สนอ ดําเนินการจัดอบรมศึกษาดูงาน

สําหรับบุคลากร มีผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 100

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน เทคโนฯ เกษตร ร้อยละของบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้/

ทักษะวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

ร้อยละ 100

 ร้อยของจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
จากนักศึกษาทั้งหมด

80 บรรลุ  โครงการศึกษาดูงานบริษัทการบินไทย
ศ.กทม

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80

 โครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัทฟาร์มโชคชัยฯ
ศ.กทม

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80

 

  โครงการศึกษาดูงาน พิพิธพัณฑ์สินค้าปลอมและสินค้า

เลียนแบบติลลิกี แอนด์ กิบบินส์
ศ.กทม

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80

 

 โครงศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปเรื่อง ภาษาอังกฤษ

สําหรับงานบริการการบินฯ
ศ.กทม

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80

  โครงการทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวฯ ศ.กทม  

 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อบต. จังหวัด

นครราชสีมา
ศ.กทม

 

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2  เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด

ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนนิการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

2.1.1 โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร

จํานวนหลักสูตรที่ได้มีการ

พัฒนาและปรับปรุงแล้วเสร็จ

25 หลักสูตร ไม่บรรลุ     

(ได้ 15 จาก

 25 

หลักสูตร)

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร

ศ.กทม ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานTQFโดย

เน้นการพัฒนาได้แก่ หลักสูตร

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

 วจก. 1. สาขาวิชาการบัญชี 2. 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 3. 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 4.

 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 5. 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6. 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 มนุษย์ฯ หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 

จํานวน 6 หลักสูตร หลักสูตร

จิตวิทยา 2. หลักสูตรทัศนศิลป์ 

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4. 

หลักสูตรสังคมศาสตร์ 5. 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 6. 

หลักสูตรภาษาไทยเพื่อ

นวัตกรรมสื่อสาร

เทคโนฯ 

เกษตร

 หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 2 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ

อาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีการ

จัดการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการดําเนนิงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

ผลการดําเนนิงาน

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

TQFโดยเน้นการพัฒนาภาษาต่างประเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชนท้องถิ่น ประเทศ และประชาคม

อาเซียน
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนนิการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

• จํานวนหลักสูตรการศึกษา

ทางไกลที่ได้รับการพัฒนา

2 ไม่บรรลุ

• ร้อยละของจํานวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วมโครงการจัด

การศึกษาทางไกล

หลักสูตร

จํานวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

และศูนย์บริการทางวิชาการแก่

ภายนอก

บรรลุ โครงการเรียนรู้ตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง

สสร. จํานวนผู้เข้ารับการอบรมและผู้

เข้าใช้บริการศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน  400

  คน ผู้เข้าร่วมโครงการและใช้

บริการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการบริการวิชาการสู่

ชุมชน

สสร. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 80

 

โครงการพัฒนา

ห้องฝึกทักษะการอ่าน 

(Reading Room)

ศ.ภาษา ห้องปฏิบัติทาง

ภาษา 1 ห้อง

 

2.4.1. โครงการความร่วมมือทาง

วิชาการในเขตอุษาคเนย์

•  จํานวนโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการ

10 โครงการ จัดให้มีความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาค

อุษาคเนย์

บรรลุ โครงการความร่วมมือทาง

วิชาการกับวิทยาลัยการ

ท่องเที่ยวยูนนานประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิเทศ มีนักศึกษาจีนศึกษาหลักสูตร

ภาษาไทย 5 คน

 

•  ร้อยละของจํานวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วมโครงการตาม

เป้าหมายของโครงการ

โครงการประชุมปฏิบัติการ

กับ University of 

Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น

วิเทศ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

ในกลุ่มอาเซียน +3จํานวน

โครงการที่มีความร่วมมือทาง

วิชาการ จํานวนหลักสูตรที่มี

ความร่วมมือทางวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย

2.2.1  โครงการจัดการศึกษา

ทางไกล

กิจกรรม/แนวทางการดําเนนิงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

จัดการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง

ภายนอกมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

ผลการดําเนนิงาน

2. 3.1 โครงการเสริมสร้างแหล่ง

การเรียนรู้

1 แหล่ง จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Learning Center) 

และศูนย์บริการทางวิชาการแก่ภายนอก 

(Community Access Point)
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนนิการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

โครงการเจรจาความร่วมมือ

ทางวิชาการกับ Universiti 

Teknologi MARA (UiTM)

 ประเทศมาเลเซีย

วิเทศ จํานวนโครงการที่มีความ

ร่วมมือทางวิชาการ จํานวน

หลักสูตรที่มีความร่วมมือทาง

วิชาการ พัฒนาความร่วมมือทาง

วิชาการในกลุ่มอาเซียน

โครงการเจรจาความร่วมมือ

ทางวิชาการกับAMC และ 

The Royal University of 

Bhutan ราชอาณาจักรภูฏาน

วิเทศ จํานวนโครงการที่มีความ

ร่วมมือทางวิชาการ จํานวน

หลักสูตรที่มีความร่วมมือทาง

วิชาการ พัฒนาความร่วมมือทาง

วิชาการในกลุ่มอาเซียน

โครงการลงนามความ

ร่วมมือทางวิชาการ กับ

University of 

Management and 

Economics (UME) 

ราชอาณาจักรกัมพูชา

วิเทศ มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ MOU

โครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาระยะสั้นกับ

มหาวิทยาลัยเจียงซี นอร์

มอล ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

วิเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วม

โรงการ จํานวน 30 คน

โครงการความร่วมมือทาง

วิชาการกับ University of 

Finance & Economic 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

วิเทศ พัฒนาหลักสูตรและการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการดําเนนิงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

ผลการดําเนนิงาน
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนนิการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

โครงการความร่วมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยยูน

นานนอร์มอล ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิเทศ จํานวนโครงการหลักสูตรที่มี

ความร่วมมือ

 

โครงการความร่วมมือทาง

วิชาการกับ Central China

 Normal ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิเทศ มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ MOU

โครงการความร่วมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยหง

เหอ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

วิเทศ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบ

การวิชาชีพ

 

โครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาระยะสั้นกับ 

Yunnan University 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

วิเทศ จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้า

ร่วมโครงการ       23 คน

 

บรรลุ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทย์ ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 95

กิจกรรมศิษย์มีครู คณะวิทย์ ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 95

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะวิทย์ ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 95

กิจกรรมใจวิทย์จิตอาสา คณะวิทย์ ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ  90

กิจกรรพัฒนาสุขภาพกีฬา คณะวิทย์ ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ  90

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่

ผ่านเกณฑ์การทดสอบตาม

สมรรถนะ

2.5.1 โครงการพัฒนาเกณฑ์

มาตรฐานและกิจกรรมการพัฒนา

สมรรถนะสําหรับบัณฑิต

กิจกรรม/แนวทางการดําเนนิงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

ผลการดําเนนิงาน

80 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน TQF



 
 
 

  25 

 

 

ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนนิการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

กิจกรรมจัดทาใบรับรองการ

เข้าร่วมกิจกรรม (Activity 

transcript) ภาคปกติ

กองพัฒน์ ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่าง

ดําเนินการ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

ภาคพิเศษ

กองพัฒน์ ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม

คก.จิตอาสาสําหรับนักศึกษา

ครู

ครุศาสตร์ ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม

2.5.2 โครงการส่งเสริมการสั่งสม

สมรรถนะและประสบการณ์ที่พึง

ประสงค์ของนักศึกษา

บรรลุ คก.พัฒนาการเรียนการสอน

ตามคุณลักษณะบัณฑิต

คณะวิทย์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียน

การสอน มีนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 90

คก.จิตอาสาอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

คณะวิทย์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียน

การสอน มีนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 85

 ความสามารถพิเศษ 

25544(ค่าลงทะเบียนนศ.

ภาคปกติ 2เทอม ภาคพิเศษ

 3 เทอม)

กองพัฒน์ จานวนนศ.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ตามเป้าหมาย

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ

ไทย ครั งที่ 39 รอบคัดเลือก

เขตภาคกลางตะวันออก (16

 สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน)

กองพัฒน์ จานวนนศ.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ตามเป้าหมาย

กิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตองว

ไลยอลงกรณ์โอเพ่น ครั งที่ 

9 2554 ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระพี่

นาง

กองพัฒน์ จานวนนศ.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ตามเป้าหมาย

ไม่ได้

ดําเนินการ

เนื่องจาก

อุทกภัย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการดําเนนิงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

ผลการดําเนนิงาน

80 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน TQFร้อยละจํานวนนักศึกษาที่ผ่าน

เกณฑ์การทดสอบตามสมรรถนะ



 
 
 

  26 

 

 

ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนนิการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ

ไทย ครั งที่ 39 รอบมหกรรม

กองพัฒน์ จานวนนศ.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ตามเป้าหมาย

กิจกรรมนักศึกษาจิตอาสา

ปลูกป่าหลังแนวเขื่อน

ป้องกันภัยนาท่วม

กองพัฒน์ จานวนนศ.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ตามเป้าหมาย

กิจกรรมนักศึกษาจิตอาสา

ช่วยเหลือผู้ป่วยใน

โรงพยาบาล

กองพัฒน์ จานวนนศ.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ตามเป้าหมาย

ดําเนินการ

ไม่ทันตาม

เวลา

กิจกรรมนักศึกษาช่วยฟื้นฟู

ผู้ประสบภัยนาท่วม

กองพัฒน์ จานวนนศ.มีความพึงพอใจและ

เห็นคุณค่าในการทางานด้วยจิต

อาสา

ส่งเสริมกระบวนการพัฒนา

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นของ

นักศึกษา 1. กิจกรรมการ

ประกวดโครงการจิตอาสา

พัฒนาท้องถิ่น 2. กิจกรรม

การเสนอขอรับทุนสนับสนุน

กิจกรรมจิตอาสาจาก

มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ภายนอก

กองพัฒน์ จานวนนศ.มีความพึงพอใจและ

เห็นคุณค่าในการทางานด้วยจิต

อาสา

การอบรมพัฒนาความรู้แก่

นักศึกษา  จัดอบรมเสริม

ความรู้ให้นักศึกษา เพื่อ

ประโยชน์ในการ ประกอบ

อาชีพในอนาคต

เทคโนฯอุต จํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

 27 คน  ความพึงพอใจ ร้อยละ 

89

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการดําเนนิงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

ผลการดําเนนิงาน
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนนิการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

การพัฒนาคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์  

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน

คุณธรรมจริยธรรม เพื่อ

พัฒนา สติปัญญา สังคม 

อารมณ์ ร่างกายและ

คุณธรรม สอดคล้องกับคุณ 

ลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์

เทคโนฯ อุต

จํานวนนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 81

ความพึงพอใจ ร้อยละ 93

กิจกรรม 3D  จัดกิจกรรม

รณรงค์ ปลอดยาเสพติด 

ประชาธิปไตย คุณธรรมและ

จริยธรรม

เทคโนฯ อุต

จํานวนนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 68

ความพึงพอใจ ร้อยละ 94

นักศึกษาเข้า

ร่วมไม่ครบ

ตาม

เป้าหมาย 

ร้อยละ 70

การอบรมประกันคุณภาพ

การศึกษา แก่นักศึกษา จัด

อบรมให้ความรู้ เรื่อง การ

ประกันคุณภาพแก่ นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนฯ อุต

จํานวนนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม 15 คน

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80

 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มนุษย์ฯ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

อบรม ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการดําเนนิงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

ผลการดําเนนิงาน



 
 
 

  28 

 

 

ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนนิการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

2.6.1 โครงการพัฒนางานสหกิจ

ศึกษาและการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

จํานวนร้อยละของสถาน

ประกอบการที่ตอบรับ          

การฝึกประสบการณ์ของ

นักศึกษา

70 จัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์ที่ได้มาตรฐานและตรง

ตามสาขาวิชาที่เรียน

จัดหา ประสานงาน แหล่ง

ฝึกประสบการณ์ให้แก่

นักศึกษาปชั้นปีที่ 4

ทุกคณะ ทุกคณะมีแหล่งให้นักศึกษาปี 4 

ออกฝึกประสบการณ์

  อบรมการพัฒนางานสห

กิจศึกษาให้กับอาจารย์

สสว ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้ารับ

การอบรมสกิจศึกษาและการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ    ร้อยละ 

66.86

  

การพัฒนางานสหกิจศึกษา

และฝึกประสบการณ์

สสว ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่

เข้าสู่กระบวนการฝึก

ประสบการณ์ตามแนวสหกิจ

ศึกษา (ร้อยละ 100

 

ปรับปรุงและจัดทําเอกสาร

ฝึกประสบการร์วิชาชีพครู

ครุศาสตร์  เอกสารฝึกประสบการร์วิชาชีพครู

จัดปฐมนิเทศ ครุศาสตร์ ร้อยละนศ.ที่เข้าร่วม

  โครงการเตรียมความ

พร้อมในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและสห

กิจศึกษา

ศ.กทม ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณื

สํานักงาน คอมพิวเตอร์ โดย

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และได้รับ

ประสบการณ์จากสภาพการ

ทํางานจริง ณ ศูนย์กรุงเทพ

และบิ๊กซี ร ร้อยละ 80

 

 โครงการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพและสหกิจศึกษา

ศ. กทม จัดทําเล่มฝึกประสบการณ์

วิชาชีพให้กับนักศึกษา สําหรับ

การบันทึกข้อมูลในการฝึกงาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการดําเนนิงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

ผลการดําเนนิงาน
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนนิการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

คก.สัมมนานักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพสหกิจ

ศึกษา

คณะวิทย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ

 90

 โครงการอบรม Social 

Network เพื่อการตลาด

ทางตรง

ศ.กทม จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการอบรมเกี่ยวกับ

ภาษีอากรในเชิงธุรกิจ

ศ.กทม จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการอบรมการเขียน

แผนธุรกิจ

ศ.กทม จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80

  โครงการอบรมการเตรียม

ความพร้อมสู่โลกธุรกิจ
ศ.กทม

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกร

 เรื่อง พรบ.ว่าด้วยการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมฯ
ศ.กทม

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

กร เรื่อง การประยุกต์ใช้งาน

 Crestal Report

ศ.กทม

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

กร เรื่อง การเขียนโปรแกรม

ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ศ.กทม

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการอบรมแนวทาง

พัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน
ศ.กทม

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการอบรม "Open 

office"
ศ.กทม

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการดําเนนิงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

ผลการดําเนนิงาน
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนนิการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

  โครงการอบรมการ

สนทนาภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน

ศ.กทม

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80

  โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เชิงธุรกิจ

ศ.กทม

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการโต้วาทีภาษาอังกฤษ
ศ.กทม

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80

  ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน

คณะวจก

ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินงาน

ตามแผน  เท่ากับ 91.67

  ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินงาน

ตามแผน  เท่ากับ 91.67

  อบรมการเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเชียน

ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินงาน

ตามแผน  เท่ากับ 91.67

  แข่งขันกีฬาสาขาวิชาเชื่อม

สัมพันธ์ ครั้งที่ 4

ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินงาน

ตามแผน  เท่ากับ 91.67

  แข่งขันกีฬานักศึกษาภาค

พิเศษ

ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินงาน

ตามแผน  เท่ากับ 9167

 แข่งขันกีฬาลูกเจ้าฟ้าเกมส์ ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินงาน

ตามแผน  เท่ากับ 50

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการดําเนนิงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

ผลการดําเนนิงาน
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนนิการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

  สหกิจศึกษาและ

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินงาน

ตามแผน  เท่ากับ 92.00

2.7.1 โครงการพัฒนาระบบงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาที่

ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตาม

เกณฑ์การประเมินอาจารย์ที่

ปรึกษา

80   จัดอบรมระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา         

ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย

บรรลุ   พัฒนาระบบงานอาจารย์

ที่ปรึกษา

 ศ.สระแก้ว จัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา

ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การ

ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 90

  

 ศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิต

ชุมชน

วจก ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนิน

ตามแผน เท่ากับ  100

บรรลุ 1. กิจกรรม อบรมความรู้

ด้านการพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนการสอนให้กับคณาจารย์

สสว ร้อยละของอาจารย์ที่  เข้ารับ

การอบรม         ร้อยละ 80.33

 

2. กิจกรรม อบรมการสร้าง

สื่อ E-Learning

สสว ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้ารับ

การอบรม        ร้อยละ90

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย

คณะ และ

สํานักศิลป

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 90 2.1.

โครงการแห่เทียน .โครงการ

บายศรีสู่ขวัญ  โครงการวันแม่

แห่งชาติ โครงการส่งเสริมความ

เป็นไทย โครงการวันพ่อ 

โครงการวันแม่ โครงการแห่

เทียนเข้าพรรษา  โครงการ

มารยาทไทย โครงการประกวด

ดนตรีลูกทุ่ง

กิจกรรม/แนวทางการดําเนนิงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

บรรลุ

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

ผลการดําเนนิงาน

การส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่

นักศึกษา

2.9.1 โครงการผลิตสื่อการเรียน

การสอนให้เหมาะสมกับบริบทแต่

ละหลักสูตร

จํานวนสื่อการเรียนการสอนที่

ได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

10% อบรมหลักการผลิตสื่อและการใช้สื่อส่งเสริมให้

อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอน

10  กิจกรรม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

ไทย

2.8.1 โครงการส่งเสริมและสืบ

ทอดความเป็นไทย

จํานวนกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนนิการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

2.10.1 โครงการพัฒนา

ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

•  จํานวนโครงการพัฒนา

ภาษาต่างประเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 โครงการ • พัฒนานักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ              

  ·  จัดหาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรลุ  พัฒนา

ห้องฝึกทักษะการอ่าน 

(Reading Room)

ศ.ภาษา นักศึกษาเข้าใช้บริการและมี

ความพึงพอใจ ร้อยละ 85

 

•  จํานวนการพัฒนาระบบ

ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนา

ภาษาต่างประเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทย์ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ

 85

โครงการพัฒนานักศึกษา

ด้านภาษาต่างประเทศ

ศ.กทม ร้อยละความสําเร็จของการ

ดําเนินโครงการ ร้อยละ 80

โครงการพัฒนา

ห้องคอมพิวเตอร์ 

(Computer Room)

ศ.ภาษา ห้องปฏิบัติทาง

ภาษา 1 ห้อง

 

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์

และสื่อประชาสัมพันธ์

ศ.ภาษา มหาวิทยาลัยมีเว็บไซต์

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการดําเนนิงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

ผลการดําเนนิงาน
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น

ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

บรรลุ คก.พัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง

มนุษย์ คณะได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง 1 แหล่ง

โครงการเรียนรู้ตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักฯ สสร มีแหล่งเรียนรู้ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง

 โครงการปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศ.กทม ปรับปรุงระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ห้องคอมพิวเตอร์ 2

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

คอมพิวเตอร์

สน.วิทย ปรับปรุงระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ห้องคอมพิวเตอร์ 2

 

บรรลุ คก.เทคนิคการสอน

ภาษาอังกฤษโดยการเล่า

นิทาน

 ครุศาสตร์ โรงเรียนเครือข่ายส่งครูเข้า

อบรมร้อยละ 85

คก.อบรมนาฏศิลป์สําหรับครู

ปฐมวัยสู่ท้องถิ่น

มนุษย์ ร้อยละของผู้รับการอบรม ร้อย

ละ 80

 

คก.พัฒนาศักยภาพการวิจัย

ในชั้นเรียนสําหรับครูเครือข่าย

ศูนย์ครู ร้อยละครูเครือข่ายที่เข้าร่วม

คก.พัฒนานวัตกรรมทางการ

สอนในกลุ่มวิชาสาระต่างๆ

ศูนย์ครู ร้อยละครูเครือข่ายที่เข้าร่วม

3.1.1 โครงการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการหรือศูนย์การเรียนรู้

ของศาสตร์เฉพาะด้าน ทั้งในและ

นอกมหาวิทยาลัย

3.2.1.โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนใน

เครือข่าย

จํานวนศูนย์/

ห้องปฏิบัติการ

3 แห่ง

ร้อยละของจํานวนครู

และผู้บริหารที่เข้า

อบรมตามเป้าหมายของ

โครงการ

80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ด้าน

การศึกษา สมรรถนะแก่ครู

และผู้บริหารโรงเรียนใน

เครือข่าย

•   จัดทําแผนพัฒนา

ห้องปฏิบัติการหรือศูนย์การ

เรียนรู้ของศาสตร์

การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

•   ดําเนินงานพัฒนา

ห้องปฏิบัติการหรือศูนย์ฯ ทั้ง

ภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

คก.พัฒนาความรู้ด้านจัดการ

ประเมินผลตามสภาพจริง

สําหรับครูเครือข่าย

ศูนย์ครู ร้อยละครูเครือข่ายที่เข้าร่วม

คก.พัฒนาเทคนิคการจัดการ

เรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ

ศูนย์ครู ร้อยละครูเครือข่ายที่เข้าร่วม

คก.พัฒนาศักยภาพในการใช้

แหล่งเรียนรู้การจัดการ

เรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ

ศูนย์ครู ร้อยละครูเครือข่ายที่เข้าร่วม

จํานวนชุมชนที่ต้องการ

รับการบริการทาง

วิชาการ

5 บรรลุ คก.สํารวสจความต้องการรับ

การพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย

คณะคณะครุศาสตร์จังหวัด

ปทุมธานี ปราจีนบุรี  สระแก้ว

ครุศาสตร์ .สํารวสจความต้องการ 

โรงเรียนเครือข่าย ปทุมธานี

 ปราจีนบุรี  สระแก้ว

 

โครงการสํารวจความต้องการ

ด้านการบริการวิชาการของ

ชุมชนและท้องถิ่น

ศ.กทม จํานวนชุมชนที่ต้องการรับการ

บริการทางวิชาการ จํานวน 1 

ชุมชน

 

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

 ตําบลสวนพริกไทย

สสร จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.3.1 โครงการสํารวจความต้องการ

ด้านการบริการวิชาการของชุมชน

และท้องถิ่น

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

สํารวจความต้องการด้านการ

บริการวิชาการของชุมชน

การบรรลุ

ตัวบ่งชี้
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

สํารวจ ความต้องการการ

บริการวิชาการของชุมชนที่มี

ต่อการออกบริการ วิชาการ

ของคณะฯ และประเมินผล

กระทบ เพื่อนํามาพัฒนา

ระบบ กลไกการบริการ

วิชาการ

เทคโนฯ อุต ความพึงพอใจในการเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 80.40

3.3.2 โครงการส่งเสริมวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น

•   จํานวน
โครงการวิจัยแบบมี

ส่วนร่วมเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น

10 จัดสรรทุนวิจัยแบบมีส่วนร่วม

และพัฒนาท้องถิ่น

บรรลุ โครงการส่งเสริมการวิจัยและ

จัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ส.วิจัย สนับสนุนงบวิจัยเพือ่วิจัยพัฒนา

ท้องถิ่นจํานวน 29 โครงการ

•   จํานวนทุนวิจัยที่
ได้จากการสนับสนุน

การวิจัย

10 ล้าน บรรลุ โครงการส่งเสริมการวิจัยและ

จัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ส.วิจัย และคณะ  ทุนสนับสนุน10,844,600

3.3.3 โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

ร่วมกับชุมชน

จํานวนกิจกรรมเรียนรู้

เชิงปฏิบัติการร่วมกับ

ชุมชน

10  จัดกิจกรรมและโครงการให้

อาจารย์และนักศึกษาเรียนรู้

เชิงปฏิบัติร่วมกับชุมชนเพื่อ

แก้ไขปัญหาในชุมชน

บรรลุ การให้บริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการเกษตรและอาหาร

เกษตร 1. โครงการปลูกกระถินสําหรับ

ใช้ เป็นพืชพลังงาน 2. โครงการ

รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า 3. 

โครงการหญ้าแฝก 4. โครงการ

ดอกไม้สดอบแห้ง

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปและการใช้

สถิติเพื่อการวิจัย

ศ.สระแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปและการใช้

สถิติเพื่อการวิจัย

การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

เกษตร 1.การแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตร (เพาะเห็ด) 2.

โครงการสุขาภิบาลอาหารใน

โรงอาหาร 3.โครงการปลูกพืช

โดยไม่ใช้ดิน

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม วิทย์ บริการวิชาการแก่ชุมชนและ

สังคม

โครงการห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยบริการ บริการการสือค้นฐานข้อมูล

ห้องสมุด

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

โครงการชวนน้องปลูกป่า รักษา

สิ่งแวดล้อม พร้อมเพรียงจิตอาสา

ศ.กรุงเทพ จัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนานักศึกษา

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ในวันที่ 24 ส.ค. 2555

โครงการอบรม "ซ่อมบํารุง

คอมพิวเตอร์"

ศ.กรุงเทพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ

การซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ ณ 

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย จ. นครปฐม 

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2555

โครงการอบรม "บํารุงรักษา

คอมพิวเตอร์"

ศ.กรุงเทพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ

การบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ณ 

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย  จ. นครปฐม

 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2555

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศ.กรุงเทพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

เสียสละและมีจิตสาธารณะใน

การพัฒนาชุมชน

3.4.1โครงการศึกษา วิจัย รวบรวม

และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นภูมิ

ปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น

จํานวนองค์ความรู้ที่

เรียนรู้เชิงปฏิบัติการกับ

ชุมชน

3 จัดเก็บข้อมูล ศึกษา วิจัย 

สํารวจองค์ความรู้ที่เป็นภูมิ

ปัญญาไทยและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น

ไม่บรรลุ คก.สังเคราะห์องค์ความรู้ด้าน

วัฒนธรรมไทย จ.ปทุมธานี

มนุษย์  รายงานองค์ความรู้ ที่ได้จาก

การสังเคราะห์ องค์ความรู้ด้าน

วัฒนธรรมไทยจํานวน 1 เล่ม

3.5.1 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม จํานวนผลงานเผยแพร่

ความรู้สู่สังคม

30 เรื่อง  จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน

และสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพ

และผลงานทางวิชาการ

  บรรลุ   

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้

คก.จัดงานประชุมวิชาการครุ

ศาสตร์เพื่อนําเสนอ

ผลงานวิจัยและวิชาการด้าน

การศึกษาสําหรับอาจารย์

นักศึกษาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

ครุศาสตร์ นําเสนอผลงานของ

เครือข่ายทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

คก. เผยแพร่งานวิจัยสู่

สาธารณชน

คณะวิทย์ นําเสนอผลงานวิจัย

คก. เผยแพร่ความรู้สู่สังคม  ส.วิจัย นําเสนอผลงานการวิจัยของ

คณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสุ

นจากภายนอกและภายใน ทั้ง

การนําเสนอในระดับชาติ และ

ในรูปแบบวารสารระดับชาติ 

จํานวน 40 เรื่อง

  บรรลุ คก.วารสารวิจัยและพัฒนา ส. วิจัย ปีละ 3 เล่ม

คก.วารสารบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ปีละ 3 เล่ม

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ สสว ปีละ 2 เล่ม

วารสารการเวก คณะวิทย์ ปีละ 2 เล่ม

วารสารวิจัย นวัตกรรม ปีละ 4 เล่ม

บรรลุ

สาระความรู้ของคณะต่าง ๆ ที่

นําเสนอผ่านสถานีวิทยุเพื่อ

การศึกษา วไลยอลงกรณ์

คณะ จํานวน 3 เรื่อง

3.5.4  โครงการส่งเสริมการจัดทํา

เอกสาร ตํารา หนังสือทางวิชาการ

และงานวิจัย

จํานวนผลงานเอกสาร 

ตํารา หนังสือทาง

วิชาการและงานวิจัย

20 เล่ม จัดทําเอกสาร ตํารา หนังสือ

ทางวิชาการ และงานวิจัย

บรรลุ รายงานการวิจัย จํานวน 25 เล่ม คณะและหน่วยงาน 

(ศูนย์สิ่งพิมพ์)

จํานวน 25 เรื่อง

ไม่บรรลุ คก.สัมมนาการจัดการความรู้

 KM สําหรับคณะครุศาสตร์

ครุศาสตร์ ร้อยละอาจารย์ที่เข้าร่วม3.6.1  โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียน

การสอนให้แก่คณาจารย์

จํานวนโครงการพัฒนา

สมรรถนะทางด้าน

นวัตกรรมการจัดการ

เรียนการสอนให้แก่

คณาจารย์

30 โครงการ ให้ความรู้และส่งเสริมในการ

พัฒนาสมรรถนะทางด้าน

นวัตกรรมการจัดการเรียนการ

สอนให้แก่คณาจารย์

จํานวนผลงานที่

เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน

5  เรื่อง

3.5.2 โครงการส่งเสริมการผลิต

วารสารทางวิชาการและงานวิจัย

จํานวนวารสารทาง

วิชาการและงานวิจัย

12  เล่ม

3.5.3  โครงการสื่อสาร เผยแพร่

ผลงานทางวิชาการและการ

ปฏิบัติงานผ่านสื่อมวลชน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

- จัดทําวารสารทางวิชาการ

และงานวิจัย

สถาบันวิจัย

ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน

จํานวน 12 เรื่อง

จัดงานแสดงผลงานทาง

วิชาการของนักศึกษาและ

อาจารย์ โดยเผยแพร่ผ่าน

สื่อมวลชน

คก.นําเสนอผลงานวิจัยและ

ผลงานวิชาการ ณ เซ็นทรัลเวลิด์ 

7 เรื่องและ7 การนําเสนอ

ผลงานกลุ่มราชภัฏภาคกลาง 5 
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

จํานวนงานที่จด

ทะเบียนลิขสิทธิ์

ไม่บรรลุ โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์อนุ

สิทธิบัตร และสิทธิบัตร

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

คณะ ส.วิจัย ไม่มีผู้ส่งผลงาน

ไม่บรรลุ โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์

จริง

สถาบันวิจัย3.6.3  โครงการส่งเสริมงานวิจัย 

และงานสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์

จํานวนงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ที่เข้าสู่

ระบบเชิงพาณิชย์

5 เรื่อง ให้ความรู้ ส่งเสริม ให้งานวิจัย

และงานสร้างสรรค์สู่เชิง

พาณิชย์

3.6.2  โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ 

 อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

5 เรื่อง ให้ความรู้และบริการในการ

จดทะเบียนลิขสิทธิ์ อนุ

สิทธิบัตร และสิทธิบัตรแก่ผู้ที่

มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

ตัวบ่งชี้
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

•  จัดทําแผนพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของ

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม

ระดมทุนสําหรับ ใช้ใน

การพัฒนาบุคลากร

ประชุมจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร สนอ มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการ  และมี

ผู้จบการศึกษาระดับ ป.เอก 

96 คน จากอาจารย์ ป.โท 

247 คน ร้อยละ 38.86

 

จัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนา

อาจารย์

สนอ ดําเนินการจัดสรรทุนให้แก่อาจ่ารย์

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

กทม จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการการ

จัดการความรู้ ร้อยละ 80

การอบรมสัมมนาอาจารย์ 

เจ้าหน้าที่

เทคโนฯอุต จํานวนบุคลากรที่ไปอบรม จํานวน

 20 คน

การอบรมสัมมนาอาจารย์ 

เจ้าหน้าที่

เทคโนฯอุต จํานวนบุคลากรที่ไปอบรม จํานวน

 20 คน

การจัดหาวัสดุการศึกษาและวัสดุ 

สํานักงาน  เพื่อสนับสนนุการ

จัดการเรียนการสอน และสนับสนุน

 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนฯอุต ระดับความสําเร็จของ

การจัดสรรงบประมาณ

ร้อยละ 80

อบรมนักวิจัย และนัก สร้างสรรค์

รุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ ใน

การสร้าง งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์

เทคโนฯอุต ระดับความพึงพอใจในการ

ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 75

 

•  ดําเนิน กิจกรรมการ

พัฒนาบุคคลากรตาม

แผนที่กําหนดอย่าง

ต่อเนื่อง

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย

4.1.1.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนา

อาจารย์และบุคลากร จัดหาและจัดสรร

ทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์

จํานวนอาจารย์ที่จบ

การศึกษาระดับปริญญา

เอกที่เพิ่มขึ้นจากอาจารย์

ที่จบปริญญาโท

30%
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

การพัฒนาศักยภาพการวิจัย และ

งานสร้างสรรค์ อบรมพัฒนา

นักวิจัยและนักสร้างสรรค์ ให้มี

ศักยภาพเพื่อผลิตงานวิจัยและงาน

้ ์ใ ้ ี  ิ ่ ึ้

เทคโนฯอุต ระดับความพึงพอใจในการ

ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 75

 

โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการ

จัดการศึกษาสู่สากล

วิเทศ ความรู้เพิ่มเติมจากการประชุมสัมมนา

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ครุศาสตร์ จัดอบรมให้อาจารย์และบุคลากร

และนักศึกษา

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ครุศาสตร์ ดําเนินการพัฒนาระบบ

บริหารงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

อบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการศึกษา

วจก ร้อยละของจํานวนผู้เข้ารับการ

อบรมตามแผน เท่ากับ 100.27

 อบรมสัมมนาภายนอก วจก ร้อยละของจํานวนผู้เข้ารับการ

อบรมตามแผน เท่ากับ 100.27

 อบรมการาเขียนผลงานทาง

วิชาการ

วจก ร้อยละของจํานวนผู้เข้ารับการ

อบรมตามแผน เท่ากับ 100.27

อบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบ

ปฏิบัติราชการและสร้างเสริม

จรรยาบรรณสําหรับบุคลากร

วจก ร้อยละของจํานวนผู้เข้ารับการ

อบรมตามแผน เท่ากับ 100.27

ศึกษาดูงานสําหรับบุคลากรเพื่อเป

รีบเทียบเคียงสมรรถนะ

วจก ร้อยละของจํานวนผู้เข้ารับการ

อบรมตามแผน เท่ากับ 100.27

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

 อบรมการจัดท TQF วจก ร้อยละของจํานวนผู้เข้ารับการ

อบรมตามแผน เท่ากับ 100

อบรมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา

จากงานวิจัย

วจก ร้อยละของจํานวนผู้เข้ารับการ

อบรมตามแผน เท่ากับ 100

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน

กลยุทธ์แลแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณ 2556

วจก ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผน

พัฒนาภาวะผู้นําและการ

บริหารงานของผู้บริหาร

วจก ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผน

พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ วจก ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผน

 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง วจก ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผน

•จํานวนอาจารย์ที่ได้รับ

ตําแหน่งทางวิชาการที่

เพิ่มขึ้น

ไม่บรรลุ   

 (6 คน)

•จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนที่ได้รับการ

พัฒนาตามเส้นทางอาชีพ

4.1.1.3 โครงการความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อการ

อบรมศึกษาดูงาน

ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินโครงการความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ในต่างประเทศในการ

อบรมสําหรับบุคลากร

5 •  ติดต่อ ประสานงาน 

กับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ  เพื่อส่ง

บุคลากร เข้ารับการ

อบรมในหลักสูตร ด้าน

การจัดการศึกษาการ

บริหารและวิจัย

บรรลุ ประสานงานในการจัดฝึกอบรม

ศึกษาดูงานให้แก่บุคลากร

มหาวิทยาลัย

สนอ และ

วิเทศสัมพันธ์

ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย

สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ คณะ, สนอ. มีการแต่งตั้ง  ผศ. 1 คน รศ.2 คน

 รวม3 คน ดํารงตําแหน่งให้สูงขึ้น

 2 คน สายสนับสนุน 1 คน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

4.1.1.2  โครงการส่งเสริมการเข้าสู่

ตําแหน่งทางวิชาการและตําแหน่งตาม

เส้นทางอาชีพของบุคลากร

10 คน •  สนับสนุนให้บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยมีการ

สร้างผลงานทางวิชาการ

เพื่อปรับตําแหน่ง และ

เพิ่มโอกาสในการได้รับ

ตําแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

•  สนับสนุนเงิน

งบประมาณ ให้บุคลากร

ได้นําเสนอผลงาน หรือ

นําผลที่ได้รับจากการ

อบรมมาใช้ประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมการเข้าร่วม

ประชุมสัมนาทางวิชาการและ

เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ

สถาบันวิจัย มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนวิจัย มีระเบียบสนับสนุน

การดําเนินงานที่ชัดเจน

  อบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบ

ปฏิบัติราชการและสร้างเสริม

จรรยาบรรณสําหรับบุคลากร

วจก มีกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับ

ระเบียบปฏิบัติราชการและสร้าง

เสริมจรรยาบรรณสําหรับบุคลากร

 บุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 85

 โครงการการพัฒนาด้าน

คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร

มนุษย์ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

อบรม ร้อยละ 80

จัดอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ สนอ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ

และคุณธรรม ร้อยละ 90

4.1.2.3 โครงการยกย่อง เชิดชู ผู้สร้าง

ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

บรรลุ  โครงการเชิดชูคนเก่ง เกษตร บุคลากรได้รับการยกย่อง จํานวน 

1 ท่าน

•  จัดหาระบบการ

ประเมินผลที่มี

ประสิทธิภาพ และ

สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ ในการพัฒนา

ผลการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะที่บุคลากรพึงมี

การอบรม สัมมนา วิชาการและ

วิชาชีพ

เกษตร ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

(ร้อยละ31.25)

จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้าง

แรงจูงใจและกระตุ้นให้

บุคลากรปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพและ

คุณธรรม

จํานวนบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุน

4 ท่าน คัดเลือกอาจารย์ และ

บุคลากร ที่มีบทบาทใน

4.1.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน 

และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล

ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบประเมินและ

พัฒนาสมรรถนะ

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย

4.1.2.2 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนาด้าน

จรรยาบรรณวิชาชีพและ

คุณธรรม

75

4
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

4.1.4.1 โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้ •  รวบรวมองค์ความรู้ 

สร้างองค์กรแห่งการ

เรียนรู้

บรรลุ kmการจัดการการเรียนรู้ KM การ

จัดการวิจัย KM ข้อมูลการขอทําวิจัย

ครุศาสตร์ จํานวน 3 ระบบ

70% ของ

ผู้บริหาร

ทั้งหมด

•  จัดกิจกรรมส่งเสริม

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 

ความรู้ของผู้บริหาร  ใน

ทุกระดับ ในด้านการเป็น

ผู้นําการเปลี่ยนแปลง

บรรลุ จัดอบรมผู้นําการเปลี่ยนแปลง สนอ ผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 90

•  สนับสนุนการนํา

ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็น

ผู้นําการเปลี่ยนแปลง

  พัฒนาภาวะผู้นําและการ

บริหารงานของผู้บริหาร

วจก ผู้เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 90

•  ประสานงาน และ

รวบรวมข้อมูลในการ

บรรลุ คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ สนอ เล่มคู่มือเสร็จตามเวลา

•  จัดอบรม ชี้แจงการใช้

คู่มือปฏิบัติงาน

 จัดทําคู่มือประกันคุณภาพ ปี 2554 สระแก้ว เล่มประกันคุณภาพเสร็จตามเวลา

คู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชี 3 มิติ ศ.คอม เล่มคู่มือเสร็จตามเวลา

จัดทําและอบรมคํารับรองปฏิบัติ

ราชการ

สนอ ดําเนินการตามเป้าหมาย  

ประกันคุณภาพการบริหารงาน

ด้านแผนและงบประมาณ

ศ.ภาษา

•  จัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ

บรรลุ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัย

 กนผ. สนอ ดําเนินการตามเป้าหมาย

•  ติดตามประเมินผล

การปฏิบัติราชการตาม

คํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําปี

จัดทําคู่มือประกันคุณภาพปี 2554 สระแก้ว ระดับความสําเร็จในการ

ดําเนินงานตามโครงการร้อยละ 

100

4.1.5.2  โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน จํานวนคู่มือการ

ปฏิบัติการที่จัดทําแล้วเสร็จ

3  เรื่อง

4.1.5.3 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการและคํารับรองการปฏิบัติราชการ

และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะ/ศูนย์/สํานัก

ร้อยละของความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ

80

จํานวนระบบการจัดการ

ความรู้ในองค์ความรู้

อย่างน้อย 3

 ระบบ

4.1.5.1 โครงการพัฒนาผู้นําการ

เปลี่ยนแปลง

จํานวนผู้บริหารที่ได้รับ

การพัฒนาผู้นําการ

เปลี่ยนแปลง

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

อบรมชี้แจงตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สระแก้ว บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบบและกลไกประกัน

คุณภาพการศึกษา ร้อยละ 90

อบรมให้ความรู้การประกัน

คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

สระแก้ว ระดับความสําเร็จในการ

ดําเนินงานตามโครงการร้อยละ 90

•  ศึกษาปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน จาก

หน่วยงานตัวอย่าง

บรรลุ จัดอบรมศึกษาดูงาน สนอ ดําเนินการตามเป้าหมาย

•  ศึกษาดูงานและนํา

ความรู้จากการเข้าศึกษา

มาพัฒนามหาวิทยาลัยให้

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

การพัฒนาศักยภาพในการทํางาน เกษตร ร้อยละความสําเร็จของโครงการ

ศึกษาดูงานเอเทียบเคียงและ

พัฒนาระบบการปฏิบัติงานจา

กองการสมรรถนะสูง ร้อยละ 100

 

 ศึกษาดูงานสําหรับบุคลากรเพื่อเป

รีบเทียบเคียงสมรรถนะ

วจก ร้อยละความสําเร็จของโครงการ

ศึกษาดูงานเอเทียบเคียงและ

พัฒนาระบบการปฏิบัติงานจา

กองการสมรรถนะสูง ร้อยละ 100

.กิจกรรม ศึกษาดูงานองค์การ

สมรรถนะสูง

สสร ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่

ได้รับการอบรม/ประชุมเพื่อการ

พัฒนาสมรรถนะ/    พัฒนางาน   

           ร้อยละ 94.44

จกรรม ส่งเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน

สระแก้ว ร้อยละผู้เข้ารับการบรมเสริมสร้าง

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

จํานวน 2 กิจกรรม

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ สน.วิทย ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

 90

ครงการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วม

อบรม/สัมมนาภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

ศ.กทม ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

 ร้อยละ 80

4.1.6.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

เทียบเคียงและพัฒนาระบบการ

ปฏิบัติงานจากองค์การสมรรถนะสูง

ร้อยละความสําเร็จของ

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

เทียบเคียงและพัฒนา

ระบบการปฏิบัติงานจาก

องค์การสมรรถนะสูง

80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

ส่งเสริมการศึกษาดูงาน

สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ภายนอก

ครุศาสตร์

กิจกรรม ศึกษาดูงานองค์การ

สมรรถนะสูง

สสว ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่

ได้รับการอบรม/ประชุมเพื่อการ

พัฒนาสมรรถนะ/    พัฒนางาน   

            ร้อยละ 80

•  จัดประชุมสัมมนา 

ระดมสมอง เพื่อทบทวน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัย

บรรลุ

   สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกล

ยุทธ์แลแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ 2556

วจก การดําเนินงานเป็นไปตามแผน 

และได้รายงานผลสรุปการจัดทํา

สัมมนา

ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทํา

แผน

ครุศาสตร์ การดําเนินงานเป็นไปตามแผน 

และได้รายงานผลสรุปการจัดทํา

สัมมนา

 โครงการทบทวนและปรับปรุง

แผนคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

มนุษย์ การดําเนินงานเป็นไปตามแผน 

และได้รายงานผลสรุปการจัดทํา

สัมมนา

โครงการจัดทําและทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

 ปี 2556

ศ.กทม การดําเนินงานเป็นไปตามแผน 

และได้รายงานผลสรุปการจัดทํา

สัมมนา

 

การดําเนินงานเป็นไปตามแผน 

และได้รายงานผลสรุปการจัดทํา

สัมมนา

•  จัดระบบการสื่อสาร

เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจ ในการขับเคลื่อน

การดําเนินงานให้แก่

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

4.2.2.1 โครงการจัดทําและทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

ระดับความสําเร็จของการ

จัดทําและทบทวน

แผนปฏิบัติราชการ

5 คก.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

จัดทําแผนปฏิบัติรราชการประจําปี

กนผ. สนอ.

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

  จัดทําทบทวนแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

2555

สระแก้ว การดําเนินงานเป็นไปตามแผน 

และได้รายงานผลสรุปการจัดทํา

สัมมนา

จัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน 

เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนอุต การดําเนินงานเป็นไปตามแผน 

และได้รายงานผลสรุปการจัดทํา

สัมมนา

การทบทวนแผนกลยุมธ์และการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการปี 2556 

และการจัดการความรู้

เกษตร ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ

ราชการร้อยละ 80

กิจกรรมสนับสนุนงานประกัน

คุณภาพการศึกษา

สสว. ผลการประเมินคุณภาพภายใน

คะแนนเฉลี่ย สกอ.อยู่ระดับดี 4.00

จัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ

ราชการเพื่องานประกันคุณภาพ

ศ. วิทย ร้อยละของการใช้งบประมาณที่

กําหนด

•  วิเคราะห์ ระบุความ

เสี่ยงที่สําคัญส่งผล

กระทบต่อมหาวิทยาลัย

 และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น

บรรลุ ประชุมคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ความเสียงของ

มหาวิทยาลัย

สนอ เล่มบริหารความเสี่ยง

•  จัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง

โครงการบริหารความเสี่ยง มนุษย์

•  ติดตามประเมินผล

ตามแผนงาน/โครงการที่

ได้กําหนด

โครงการจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยง

ศ.กทม. ร้อยละของการดําเนินโครงการ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

4.2.2.2 โครงการจัดทําระบบการบริหาร

ความเสี่ยง

ร้อยละของการดําเนิน

โครงการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ

80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

4.2.2.3 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจใน

ระบบบริหารยุทธศาสตร์และการบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน

คะแนนค่าเฉลี่ยผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการประจําปี

4 •  จัดประชุมชี้แจง 

ซักซ้อมความเข้าใจ

ให้กับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยในระบบ

บริหารยุทธศาสตร์และ

การบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน

บรรลุ จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัย

กนผ. สนอ ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผน 

 (ผลคะแนน รอจาก ก.พ.ร.)

 

•  จัดกิจกรรม 

กระบวนการทํางานให้

สอดรับกับระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์ตามแนว

ทางการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติ

•  จัดการประชุม

คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการอื่นๆ

บรรลุ ประชุมสภามหาวิทยาลัย และ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

สนอ รายงานผลการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยและ รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

•  ส่งเสริมสนับสนุน การ

จัดกิจกรรมให้เกิด

การตรวจประกันคุณภาพจาก

ภายในและภายนอก

คณะและ

หน่วยงาน

ระดับความพึงพอใจการร่วม

กิจกรรมร้อยละ 80

ธรรมาภิบาลในการบริหาร

4.2.4.1  โครงการพัฒนาระบบงานและ

ฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน การ

บริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวนระบบงาน 

ฐานข้อมูลที่พัฒนาและ

นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจ

4 ระบบ •  ศึกษาวิเคราะห์ความ

เคลื่อนไหว ความ

ต้องการในการใช้งาน

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

บรรลุ วิเคราะห์และจัดทําแผนแม่บทการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ มีการ

ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยี

ศ.คอม แผนแม่บทการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ และมีการตรวจสอบ

ระบบเทคโนโลยี

•  จัดทําแผนแม่บทการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ

 1. ระบบบัญชี 3 มิติ 2. ระบบ

ลงทะเบียน 3 . ระบบส่งผลการ

เรียน 4. ระบบติดตามผู้สําเร็จ

การศึกษา

สนอ.และ

คณะ

หน่วยงาน

4.2.3.2 โครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ทางการบริหาร

ระดับความสําเร็จในการ

ส่งเสริมการประชุมสภา

และคณะกรรมการภายใน

5

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

•  พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานระบบเครือข่าย

ระบบฐานข้อมูล

•  ตรวจสอบ บํารุงรักษา

เครื่องมือทางด้านระบบ

สารสนเทศ

บํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศ.คอม

•  จัดเก็บข้อมูลสถิติที่

สามารถใช้ประกอบการ

บริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย

จัดเก็บและจัดทําสารสนเทศ ศ.คอม กนผ.

•  จัดหาระบบบัญชีสาม

มิติ

บรรลุ สร้างความเข้าใจในระบบบัญชี

สามมิติให้กับคณะและหน่วยงาน

ต่าง ๆ

กนผ. 

กองกลาง 

สนอ.

มีการจัดอบรมบุคลากรด้านบัญชี

สามมิติ

•  สร้างความเข้าใจ

ระดับผู้บริหารและ

ระดับหน่วยงาน

•  อบรมบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน

•  จัดให้มีการตรวจสอบ

บัญชีและสินทรัพย์

ประจําปีของมหาวิทยาลัย

บรรลุ โครงการตรวจสอบบัญชี ประจําปี

งบประมาณ

กองกลาง 

สนอ.

มีรายงานผลการตรวจสอบเสนอ

ต่อผู้บริหาร

•  นําเสนอผลการตรวจ

ต่อสภามหาวิทยาลัย

•  ปรับปรุงระบบงาน

ตามข้อค้นพบ

4.2.5.1 โครงการบริหารงบประมาณผ่าน

ระบบบัญชีสามมิติ

ระดับความสําเร็จในการ

บริหารงบประมาณ

5

4.2.5.2 โครงการตรวจสอบบัญชีและ

สินทรัพย์ประจําปี

ระดับความสําเร็จในการ

ตรวจสอบบัญชี

5

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

4.2.5.3 โครงการพัฒนางานจัดหารายได้

จากสินทรัพย์และสิทธิประโยชน์

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ

มูลค่าสินทรัพย์ของ

มหาวิทยาลัย

20 •  พัฒนาศูนย์ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

บรรลุ ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฝึกฯ สนอ. ปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ต่าง ๆ

 ร้อยละของรายได้เพิ่ม

จากการจัดการสิทธิ

ประโยชน์

20 •  พัฒนาสถานีวิทยุเพื่อ

การศึกษาและพัฒนา

ชุมชน

ไม่บรรลุ โครงการจัดหารายได้สํานักสิทธิ

ประโยชน์

สน.สิทธิ

ประโยชน์

รายได้ในปี 2555 รวม 

35,236,044.18 บาท ลดลงจากปี

 2555 ร้อยละ 33.54

•  พัฒนาศูนย์หนังสือ

และการผลิตเอกสารตํารา

•  พัฒนาร้านค้าและ

จัดหาตลาดนัด

•  จัดกิจกรรมสร้าง

ภาพลักษณ์ขององค์การ

บรรลุ กิจกรรมจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ สนอ การดําเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย

•  สนับสนุนและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ผ่านสื่อต่างๆ  ให้

สาธารณชนรับทราบ

กิจกรรมจัดทาวารสารและสื่อ

ประชาสัมพัน

สนอ การดําเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย

•  ปลูกฝังให้บุคลากร นิสิต

 นักศึกษา ยอมรับใน

ภาพลักษณ์องค์การ

โครงการจัดทําอุปกรณ์แสดง

นิทรรศการ

ครุศาสตร์ การดําเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย

โครงการจัดกิจกรรมในสัปดาห์

วิทยาศาสตร์และประชาสัมพันธ์

สาขาวิทย์

ครุศาสตร์ การดําเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย

โครงการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์

เชิงรุกและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ศ.กทม  สร้างภาพลักษณ์ขององค์การและ

สนับสนุนและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อ

ต่างๆ ให้สาธารณชนรับทราบ

4.2.6.1 โครงการจัดทําแผน   ประชาสัมพันธ์

เชิงรุกและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ร้อยละความสําเร็จของแผน

สื่อสารภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

80%

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

 รายได้จร

ลดลง เช่น 

เงินกาชาด 

(ไม่ได้

ดําเนินการ) 

ดอกเบี้ย

ประจํา 

ดอกเบี้ยตั๋ว

แลกเงิน 

และเกิด

อุทกภัยและ

ต้องปิด

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

จัดทํารายงานประจําปี ศ.วิทย ร้อยละของการใช้งบประมาณที่

กําหนด

จัดทําคู่มือการให้บริการห้องสมุด ศ.วิทย ร้อยละของการใช้งบประมาณที่

กําหนด

•  สนับสนุนให้

มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 

พัฒนา Web 2.0

บรรลุ โครงการพัฒนาเว็บไซค์

มหาวิทยาลัย

ศ.คอม กนผ.

•  พัฒนาบุคลากรที่อยู่ใน

หน่วยงานให้สามารถดูแล

และพัฒนา Web 2.0

2 แห่ง  กําหนดแผนงาน/

โครงการการพัฒนาภูมิ

ทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย

 จากผู้เชี่ยวชาญ

บรรลุ โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์

ภายในมหาวิทยาลัย

ศ.กทม จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาให้

เป็นพื้นที่สีเขียวและแสดงถึง

สุนทรียภาพ 1 แห่ง

 สนับสนุนให้

หน่วยงานภายในที่

เกี่ยวข้อง และบุคคลากร

ของมหาวิทยาลัย

ดําเนินการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ให้ถูกต้องและ

เหมาะสม

โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์

ภายในมหาวิทยาลัย

สนอ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลาง

ของมหาวิทยาลัย

บรรลุ  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 1 หลัง สนอ. ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

 ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาการ

จัดการ

วจก ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและก่อสร้าง ศ.สระแก้ว ดําเนินงานเป็นไปตามแผน 

จํานวน 2 แห่ง

4.2.6.2 โครงการพัฒนา Web 2.0  ของ

มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก

ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนา Web 2.0 ของ

มหาวิทยาลัย  คณะ  สํานัก

5 เว็บไซค์มหาวิทยาลัยได้รับการ

พัฒนาและมีบุคลากรดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัยและ

ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ

4.3.1.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์

ภายในมหาวิทยาลัย

จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการ

พัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียว

และแสดงถึงสุนทรียภาพ

4.3.1.2 โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและ

ก่อสร้างอาคารเรียน

ร้อยละห้องเรียน 

สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการ

พัฒนาปรับปรุง

80 •  สํารวจความต้องการใช้

พื้นที่และการซ่อมแซม 

ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

  ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการด้าน

บริหารธุรกิจ

วจก ดําเนินงานเป็นไปตามแผน

โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์

ภายในมหาวิทยาลัย

ศ.กทม จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาให้

เป็นพื้นที่สีเขียวและแสดงถึง

สุนทรียภาพ 1 แห่ง

•  จัดหา สนับสนุนเงิน

งบประมาณ  และขอ

สนับสนุนงบประมาณใน

การจัดหาครุภัณฑ์ และ

การบริหารจัดการ

บรรลุ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุน

ในการดําเนินงาน

คณะ และ

หน่วยงาน

กลาง

ดําเนินงานเป็นไปตามแผน  กว่า

ร้อยละ 80

•  จัดระบบการบริหารการ

 ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุศาสตร์

จัดหาวัสดุการเรียนการสอนเพื่อ

การบริหารและจัดการเรียนการ

สอนของคณะ

ครุศาสตร์

จัดสวัสดิการแก่บุคลากรและ

นักศึกษา

ครุศาสตร์

ค่าสาธารณูปโภค ครุศาสตร์

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ครุศาสตร์

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและก่อสร้าง สระแก้ว จํานวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการ

ปรับปรุงและตอบสนองตามความ

ต้องการร้อยละ 90

4.3.1.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุน

การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ

ร้อยละของการจัดหา

ครุภัณฑ์ได้ตามความ

ต้องการของแผนงบประมาณ

80

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

จัดหาวัสดุสํานักงาน ศ.วิทย จัดหาวัสดุสํานักงาน -  ร้อยละ

ของการใช้งบประมาณที่กําหนด

 ค่าซ่อมบํารุง ศ.วิทย ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน

ค่าสาธารณูปโภค ศ.วิทย ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน

จัดทรัพยากรสารสนเทศ ศ.วิทย ระดับความสําเร็จของการจัดหา

จํานวนและรายการทรัพยากร

สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียน/คณะและ

จัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุ ศ.วิทย ระดับความสําเร็จของการจัดหา

จํานวนและรายการทรัพยากร

สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียน/คณะและ

ชุมชน

•  รณรงค์ ให้มีการคัด

แยกขยะและของเหลือใช้

ภายในมหาวิทยาลัย ให้

เกิดประโยชน์ใน  เชิง

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

บรรรลุ กิจกรรมการจัดการแปรสภาพให้

เป็นพลังงาน

สนอ ระดับความสาเร็จในการดาเนิน

โครงการจัดการขยะ ระดับ 5

โครงการกล่องข้าวน้อยช่วยโลก วิทย์ สร้างคุณลักษณะนิสัยในการลด

โลกร้อนแก่นักศึกษา

โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์

สนับสนุนการจัดการศึกษาและการ

บริหารจัดการ (งบแผ่นดิน)

ศ.กทม ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม

งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการ

จัดสรร

•  สร้างพฤตินิสัยที่

เหมาะสมให้แก่นักศึกษา 

บุคลากรและเป็นตัวอย่าง

ของชุมชน

4.3.1.4 โครงการ Zero waste ระดับความสําเร็จในการ

ดําเนินโครงการจัดการขยะ

5

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์

สนับสนุนการจัดการศึกษาและการ

บริหารจัดการ (งบกศ.ปช.)

ศ.กทม ร้อยละความสําเร็จของการจัดซื้อ

จัดจ้างในแต่ละไตรมาส ร้อยละ 80

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ สสว. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในการบริหารจัดการ  ร้อยละ 80

จัดหาวัสดุสํานักงาน สสว. ร้อยละของการจัดหาวัสดุ

สนับสนุนการดําเนินงานได้ตาม

ความต้องการของสํานักงาน   

ร้อยละ 80

งานพระราชทานปริญญาบัตร สสว. ร้อยละของการจัดหาวัสดุ

สนับสนุนการดําเนินงาน งาน

พระราชทานปริญญาบัตร ร้อยละ

 80
 ค่าสาธารณูปโภค สสว. ร้อยละการเบิกจ่าย     ค่า

สาธารณูปโภค          ร้อยละ 80

จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัด

การศึกษา

สสว. ร้อยละของการจัดหาครุภัณฑ์ได้

ตามความต้องการของแผน

งบประมาณ             ร้อยละ 80

ค่าใช่จ่ายในการบริหารสํานักงาน สสว. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในการบริหารสํานักงาน ร้อยละ 80

โครงการจัดซื้อวัสดุสํานัก ศ.ภาษา จํานวนวัสดุเพียงพอกับความ

ต้องการ

โครงการประชาสัมพันธ์ ศ.ภาษา จํานวนสื่อในการประชาสัมพันธ์

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย
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ผลสําเร็จ บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่ได้

ดําเนินการ

สาเหตุการ

ไม่บรรลุ/ไม่

ดําเนินการ

4.3.2.1 โครงการพัฒนาตัวอย่างขององค์กร 5

 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนว

ทางการดําเนินงานชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สสร จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ

 80

พัฒนาและปรับปรุงสํานักฯ ศ.วิทย จัดหาครุภัณฑ์ - จัดหาวัสดุ

• สร้างความเข้าใจให้

บุคลากรร่วมประหยัด

พลังงานและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย

บรรลุ กิจกรรมจัดอบรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและณรงค์ประหยัด

พลังงาน

สนอ ดาเนินการตามเป้าหมาย ระดับ 5

• จัดกิจกรรมเพื่อการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ

ประหยัดพลังงาน

 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

รณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน

ศ.กทม ระดับความสําเร็จในการ

ดําเนินงานตามแผนอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

 

ห้องสมุดสีเขียว มุมอาเซียน ศ.วิทย ร้อยละของการใช้งบประมาณที่

กําหนด

• ปรับปรุงหอพักให้มี

มาตรฐานทั้งส่วนของ

อาคารและสิ่งอํานวยบริการ

บรรลุ ปรับปรุงหอพักชายและหญิง และ

ปรับภูมิทัศน์โดยรอบหอพัก

สนอ เป็นไปตามแผนดําเนินงาน

• ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่ง

อํานวยความสะดวกหอพัก

• จัดสันทนาการให้กับ

อาจารย์ บุคลากรและ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

4.3.2.2 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

รณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน

ระดับความสําเร็จในการ

ดําเนินงานตามแผนอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงาน

5

4.3.3.1 โครงการปรับปรุง พัฒนา หอพัก

และสิ่งอํานวยบริการภายในมหาวิทยาลัย

ร้อยละโครงการพัฒนาด้าน

สวัสดิการที่ดําเนินงานได้

แล้วเสร็จตามแผน

100%

ระดับความสําเร็จใน

ดําเนินงานตามแผนการ

พัฒนาเป็นองค์กรแห่งความ

พอเพียง

จัดประชุม จัดกิจกรรม

พัฒนาองค์กรแห่งความ

พอเพียงที่เป็นตัวอย่างใน

บรรลุ  กิจกรรม ปลูกผักปลอดสารพิษ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สระแก้ว ระดับความสําเร็จในการ

ดําเนินงานตามแผนการพัฒนา

เป็นองค์กรแห่งความพอเพียง

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม/แนวทางการ

ดําเนนิงาน

การบรรลุ

เป้าหมาย


