รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ผลการดาเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ตัว
บงชี้ จํานวน 17 ตัวบงชี้ บรรลุ 13 ตัวบงชี้ มีผลการดําเนินงานแตยังไมบรรลุ 1 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 3 ตัวบงชี้ คิด
เปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน รอยละ 88.11
การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 3 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน 5 ตัวบ่งชี้ คิด
เป็นร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน ร้อยละ 60.33
การใหบริการวิชาการแกสังคม ทองถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบงชี้ จํานวน 15 ตัวบงชี้ บรรลุ 14 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 1 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
รอยละ 89.59
การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
ตัวบ่งชี้ จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 8 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน ร้อยละ 100
การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบงชี้ จํานวน 12 ตัวบงชี้ บรรลุ 7 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 5 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
รอยละ 78.79
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ตัวบ่งชี้ จำนวน 9 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 6 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน 3 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน ร้อยละ 95.31

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวบงชี้ จํานวน 69 ตัวบงชี้ บรรลุ 51 ตัวบงชี้ ไมบรรลุ 1 ตัวบงชี้
ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 17 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน รอยละ 85.36

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชีว้ ัด
1. จำนวนควำมร่วมมือหรือเครือข่ำยและ

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

10

เครือข่ำย

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
16 เครือข่ำย

จำนวนควำมร่วมมือหรือเครือข่ำย 16 เครือข่ำย ได้แก่

จำนวนกิจกรรมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

บรรลุ



ไม่บรรลุ



1. Jianqxi Normal University (JXNU) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
2. Nation University of Laos (NUOL) สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว
3. University of Social Sciences and Humanities – Hanoi
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
4. Honghe University (UOH) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
5. Yunnan Normal University (YNNU) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
6. Yunnan University of Finance and Economics (YUFE)
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
7. Yunnan College of Tourism Vocational สำธำรณรัฐประชำชนจีน
8. University of Management and Economics (UME)
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
9. Central China Normal University (CCNU) สำธำรณรัฐประชำชน
จีน
10. Yunnan University สำธำรณรัฐประชำชนจีน
11. RVI Centre International สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนร์มำ
12. Trans World University ไต้หวัน
13. National Dong Hwa University ไต้หวัน
14. I-SHOU University ไต้หวัน
15. Uludag University สำธำรณรัฐตุรกี

2. จำนวนหลักสูตรที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย

1

16. SEGi University สหพันรัฐมำเลเซีย
กำรจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหำวิทยำลัยเครือข่ำยอยู่ในกระบวนกำรของ
ของกำรหำรือหำแนวทำงดำเนินงำนร่วมกันยังไม่มหี ลักสูตรที่แล้วเสร็จ

หลักสูตร/ปี

1

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

3. ร้อยละของนักศึกษำที่มสี มั ฤทธิ์ผลตำม
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต

80

ร้อยละ

> ร้อยละ 80

4. ร้อยละของนักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบ
สหกิจศึกษำ

90

ร้อยละ

5. ร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (กพร.)

70

6. ร้อยละของนักศึกษำที่เพิ่มขึ้น

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

โครงกำรพัฒนำนักศึกษำให้มคี ุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
จำนวน 14 โครงกำร ทุกโครงกำรมีนักศึกษำเข้ำร่วมทุกโครงกำรเฉลี่ย
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

บรรลุ



ร้อยละ 91.53

นักศึกษำที่จะต้องออกฝึกงำนในรูปแบบสหกิจศึกษำจำนวน 1,264 คน
จำนวนนักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบสหกิจทั้งหมด 1,157 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.53

บรรลุ



ร้อยละ

ร้อยละ 83.33

จำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศจำนวน จำนวน 1,920 คน จำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบ
ภำษำต่ำงประเทศทั้งหมดจำนวน 2,304 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33

บรรลุ



10

ร้อยละ

ร้อยละ 7.81

จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ ภำคปกติ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2556
จำนวน 2,933 คน เป้ำหมำยให้มนี ักศึกษำเพิ่มขึ้น 10% ในปีกำรศึกษำ
2557 จะต้องมีนักศึกษำ 3,226 คน ผลกำรรับนักศึกษำ พบว่ำ มี
นักศึกษำจำนวนเข้ำใหม่ ภำคปกติ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2557
จำนวน 2,521 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81

ปรับปรุง



7. ร้อยละของรำยวิชำที่มกี ำรสอดแทรกเนื้อหำ
และกระบวนกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

80

ร้อยละ

ร้อยละ 100

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

บรรลุ



8. จำนวนโครงกำรกำรจัดกำรอบรมและ
ส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะ

20

โครงกำร:ปี

56 โครงกำร

จำนวนโครงกำรกำรจัดกำรอบรมและส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษ และภำษำอำเซียน 56 โครงกำร อำทิเช่น

บรรลุ



ตัวชีว้ ัด

ทำงภำษำอังกฤษ และภำษำอำเซียน

1. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษสำหรับครูคณิตศำสตร์ ระยะที่ 2
(สำขำคณิตศำสตร์)ครุศำสตร์
2. โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ (สำขำอังกฤษ)
ครุศำสตร์
3. โครงกำรค่ำยภำษำเพื่อพัฒนำทักษะ (ภำษำอังกฤษ)มนุษ์ศำสตร์
4. โครงกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษจำกนิทรรศกำรอำเซียน (ภำษำอังกฤษ)
มนุษ์ศำสตร์

2

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

9. ร้อยละเพิ่มขึ้นของจำนวนสถำนประกอบกำร
ที่รับนักศึกษำเข้ำรับกำรฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ

5

ร้อยละ

ร้อยละ 1.83

10. จำนวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนและเกณฑ์มำตรฐำน

5

หลักสูตร:ปี

6 หลักสูตร

5. โครงกำรกิจกรรมภำษำอังกฤษจำกกำรเรียนรู้วฒ
ั นธรรมอำเซียน
(ภำษำอังกฤษ)มนุษ์ศำสตร์
ในปีกำรศึกษำ 2556 มีสถำนประกอบกำร จำนวน 547 และในปี
กำรศึกษำ 2557 มีสถำนประกอบกำร จำนวน 557 คิดเป็นร้อยละที่
เพิ่มขึ้น 1.83
หลักสูตรที่เปิดสอนตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและองค์กรวิชำชีพมีจำนวน 6 หลักสูตร 10 สำขำได้แก่

ขององค์กรวิชำชีพเพิ่มขึ้น

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

ปรับปรุง



บรรลุ



บรรลุ



บรรลุ



1. หลักสูตรครุศำสตบัณฑิต สำขำภำษำไทย สำขำภำษำจีน สำขำ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) และ สำขำคณิตศำสตร์
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ)
2. หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู
3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำภำษำอังกฤเพื่อกำรสื่อสำรนำนำชำติ
(หลักสูตรนำนชำติ)
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
และสำขำโภชนำกำรและกำรกำหนดอำหำร
5. หลักสูตรสำธรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรสถำนพยำบำล
6. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตรศึกษำ

11. จำนวนหลักสูตรนำนำชำติที่เพิ่มขึ้น

12. จำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
มหำวิทยำลัยที่เพิ่มขึ้น

2

2

หลักสูตร:ปี

ช่องทำง

3 หลักสูตร

1. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป (หลักสูตร
ภำษำอังกฤษ) และ สำขำ คณิตศำสตร์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ)
2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
นำนำชำติ (หลักสูตรนำนำชำติ)
3. หลักสูตรบริหำรธุรกิจกำรบิน สำขำ กำรจัดกำรกำรบิน (หลักสูตร
นำนำชำติ)
ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นของมหำวิทยำลัย ได้แก่ 1.
เว็บไซต์ภำษำอังกฤษแนะนำมหำวิทยำลัย 2. สื่อวิดที ัศน์แนะนำ
มหำวิทยำลัย 3. กำรออกบูธและแนะแนวแนะนำหลักสูตรต่ำงๆของ
มหำวิทยำลัย

3 ช่องทำง

3

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

13. จำนวนนักศึกษำที่มคี วำมสำมำรถพิเศษเข้ำ
ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเพิ่มขึ้น

30

คน

25 คน

14. จำนวนทุนกำรศึกษำที่ให้กบั นักศึกษำ

5

ทุน

32 ทุน

ตัวชีว้ ัด

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

นักศึกษำที่มคี วำมสำมำรถพิเศษเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย 25 คน
ควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ 2 คน ด้ำนนำฏศิลป์และวัฒนธรรม 20 คน ดนตรี
และรำไทย 3 คน

ปรับปรุง



จำนวนทุนกำรศึกษำที่ให้แก่นักศึกษำในปีงบประมำณ 2557 ได้แก่
1. ทุนกำรศึกษำต่อเนื่อง 17 ทุน เป็นทุนกำรศึกษำที่มอบให้กบั นักศึกษำ
จนสำเร็จกำรศึกษำ

บรรลุ



บรรลุ



2. ทุนกำรศึกษำวันไหว้ครู 15 ทุน เป็นทุนสนับสนุนกำรศึกษำประจำปี
15. จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
แลกเปลี่ยนนักศึกษำกับมหำวิทยำลัยเครือข่ำย
ในต่ำงประเทศ

5

เครือข่ำย

5 เครือข่ำย

จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำกับมหำวิทยำลัย
เครือข่ำยในต่ำงประเทศ 5 เครือข่ำย ได้แก่
1. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ร่วมกับ Memorandum of
Understanding between Faculty Management Sciences of
University under the Royal Patronage, Thailand and Faculty of
Management and Tourism of Valaya Alongkorn Rajabhat
University of Management and Economics, Cambodia.
2. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ร่วมกับ Memorandum of
Understanding between Faculty of Humanities and Social
Sciences of Valaya Alongkorn and Faculty of Laws of
University of Management and Economics, Cambodia ร่วมกับ
Faculty of Laws of University of Management and Economics,
Cambodia
3. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ร่วมกับ Memorandum of
Understanding between Faculty of Humanities and Social
Sciences of Valaya Alongkorn ร่วมกับ Faculty of Arts,
Humanity and Foreign Languages of University of
Management and Economics, Cambodia
4. โครงกำรแลกเปลี่ยนภำษำและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น ระหว่ำง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และมหำวิทยำลัยเจียงซี นอร์มอล
สำธำรณรัฐประชำชนจีน จำนวน 22 คน

4

ตัวชีว้ ัด

16. จำนวนโครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) กับ
สถำนประกอบกำรที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้า
หมาย

5

หน่วยนับ

โครงกำร :ปี

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
5. โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
และสถำบันซำเบล สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี จำนวน 12 คน
จำนวนโครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) กับสถำนประกอบกำร 17 โครงกำร
ได้แก่
1. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรผลิตและพัฒนำครู ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครและมหำวิทยำลัยเครือข่ำย 29 แห่ง
2. ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในโครงกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรครุศำสตร
บัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์ทั่วไปและสำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร
ภำษำอังกฤษ) ร่วมกับสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)

17 โครงกำร

3. โครงกำรเครือข่ำยเผยแพร่ ถ่ำยทอด และพัฒนำสื่อบนระบบ
eDL-Square ระยะที่ 2 ร่วมกับโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำม
พระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
4. บันทึกควำมร่วมมือ เรื่องกำรใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ร่วมกับ
สำนักงำนเลขำคุรุสภำ
5. โครงกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรธุรกิจค้ำปลีก ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
6. โครงกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรธุรกิจค้ำปลีก ร่วมกับ บริษัท แมคไทย จำกัด
7. โครงกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรธุรกิจค้ำปลีก ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่นจำกัด
8. โครงกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรธุรกิจค้ำปลีก ร่วมกับ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด
9. โครงกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรโลจีสติกและซัพพลำยเชน ร่วมกับ สมำพันธ์โลจิสติกส์ไทย
10. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำนจังหวัดปทุมธำนี
12. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมบริหำรงำนบุคคลชำยคลอง

5

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

บรรลุ



ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

บรรลุ



13. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนจังหวัดปทุมธำนี
14. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนนวนคร
15. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมบริหำรบุคคลรังสิต
16. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมบริหำรงำนบุคคลบำงพลี
17. ร้อยละของงบประมำณที่สนับสนุน กำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษำ

จำนวนตัวบ่งชี้ 17
ตัวบ่งชี้
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
มีระดับผลการดาเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ

5

บรรลุ

ร้อยละ

13
1
3

17. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมบริหำรงำนบุคคลนวนคร
งบประมำณจัดสรรคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
นักศึกษำ จำนวน 5,279,166.26 บำท มีโครงกำร/กิจกรรม จำนวน 36 ที่
เป็นโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
นักศึกษำ ใช้เงินในกำรดำเนินกำร 5,101,733.43 คิดเป็นร้อยละ 96.64

ร้อยละ 96.64

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

88.11

6

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

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

จำนวนวิจยั ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จำนวน 35 เรื่อง นักศึกษำ
ร่วมกับอำจำรย์ 3 เรื่อง จำนวนนักศึกษำ 17 คน คิดเป้นร้อยละของกำร
ทำงำนวิจยั ของนักศึกษำร่วมกับอำจำรย์ ร้อยละ 8.57

ปรับปรุง



จำนวนเงินวิจยั ที่ได้รับ 17,237,250 บำท

ปรับปรุง



ปรับปรุง



บรรลุ



ปรับปรุง



50

ร้อยละ

ร้อยละ 8.57

เฉลี่ย
100,000

บำท : คน

เฉลี่ย 52,392.80 บำท : คน

3. ร้อยละของงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
อำจำรย์ประจำและนักวิจยั ประจำที่นำไปใช้
ประโยชน์ (สมศ.6)

30

ร้อยละ

ร้อยละ 8.23

งำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจำและนักวิจยั ประจำที่
นำไปใช้ประโยชน์ 28 เรื่อง จำนวนอำจำรย์ 340 คน

4. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรผลิตผลงำนวิจยั
เพื่อแก้ปัญหำในหน่วยงำน
5. จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจยั
กับชุมชน องค์กรระดับชำติและ/หรือ นำนำชำติ

20

ร้อยละ

ร้อยละ 37.50

6 เรื่องจำก 16 หน่วยงำน ในระดับคณะ สำนัก และสถำบัน

7

เครือข่ำย

5 เครือข่ำย

2. จำนวนเงินวิจยั ที่ได้รับจำกภำยในและ
ภำยนอก (สกอ.4.3)

จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจยั กับชุมชน องค์กรระดับชำติ
และ/หรือ นำนำชำติ 5 เครือข่ำย ได้แก่
1. บันทึกควำมร่วมมือ ระหว่ำง คณะเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ กับ บริษัท ที ดี
เอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
2. บันทึกควำมร่วมมือ ระหว่ำง สำขำวิชำคณิตศำสตร์ คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ กับ โรงเรียนวัด
โพสพผลเจริญ จังหวัดปทุมธำนี
3. บันทึกควำมร่วมมือ ระหว่ำง สำขำวิชำคณิตศำสตร์ คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ กับ โรงเรียน
เปรมประชำ (สำหยุด-เกษมสงเครำะห์) จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
4. บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในกำรศึกษำสภำวกำรณ์และ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ เด็กและเยำวชนในพื้นที่ภำคกลำง
ระหว่ำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และ
สถำบันรำมจิตติ ในนำมของสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ (สสส.)
5. บันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและวิจยั ระหว่ำง
สถำบันวิจยั และพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ

7

ตัวชีว้ ัด
6. จำนวนผลงำนวิจยั ที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
นำไปใช้แก้ปัญหำและช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

10

ผลงำน

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
11 ผลงำน

จำนวนผลงำนวิจยั ที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถนำไปใช้แก้ปัญหำและช่วย
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 11 ผลงำน
1. กำรพัฒนำสูตรน้ำปลำหวำนลดพลังงำนโดยใช้สำรให้ควำมหวำน
พลังงำนต่ำร่วมกับไฮโดรคอลอยด์ อ.ดร.น้ำฝน ศีตะจิตต์
2. กำรเพิ่มสมรรถนะของตู้อบพลังงำนแสงอำทิตย์แบบอุโมงค์โดยใช้ควำม
ร้อนร่วมจำกตัวรวมรังสีอำทิตย์ ผศ.กฤษฎำงค์ ศุกระมูล

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

บรรลุ



ปรับปรุง



3. กำรพัฒนำชุดควบคุมกำรติดตำมจุดกำลังไฟฟ้ำสูงสุดของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ อ.วรพงษ์ ไพรินทร์
4. กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตเครื่องปั้นดินเผำ จังหวัดรำชบุรี (งบฯ
70%) อ.เศกพร ต้นศรีประภำศิริ
5. ผลของอุณหภูมใิ นกำรอบแห้งต่อคุณภำพของดอกโสน และกำร
นำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมปัง ผศ.วรรณิภำ พำณิชกรกุล
6. กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำโครงกำรกำรหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดชัยนำท ภิญญำพัชญ์ นำคภิบำล
7. กำรศึกษำศิลปวัฒนธรรมแหล่งเครื่องปั้นดินเผำเตำแม่น้ำน้อยจังหวัด
สิงห์บุรีเพื่อประยุกต์รูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์เซรำมิกส์ของที่ระลึกสู่กำร
ส่งเสริมกำรเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภำนุ พัฒนปณิธพิ งศ์

7. จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจยั
กับสถำนประกอบกำรและอำเซียน

7

เครือข่ำย

8. กำรพัฒนำเครื่องอัดขึ้นรูปกำระถำงต้นไม้ที่ผลิตจำกกำกกำแฟและกำก
ชำแบบกึ่งอัตโนมัติ ชำคริต ศรีทอง
9. กำรออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อเป็นนวัตกรรมเครื่องใช้ใน
โรงพยำบำล เบจลักษณ์ เมืองมีศรี
10. กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีฉำยรังสีแกมมำเพื่อปรับปรุงคุณภำพ
ข้ำวภำยหลังกำรเก็บเกี่ยว กัมภำ สุขลิ้ม
11. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำชุมชน
เพื่อควำมยั่งยืนทำงเศรษฐกิจ ดนุชำ สลีวงศ์
มหำวิทยำลัยได้ดำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจยั กับ
สถำนประกอบกำรและอำเซียน ได้เพียง 1 เครือข่ำย
1. บันทึกควำมร่วมมือ ระหว่ำง คณะเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ กับ บริษัท ที ดี
เอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

1 เครือข่ำย

8

ตัวชีว้ ัด
8. จำนวนโครงกำรวิจยั ที่ทำร่วมกับ

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

7

โครงกำร

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
16 โครงกำร

'มหำวิทยำลัยได้ดำเนินโครงกำรวิจยั ที่ทำร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

ชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหำท้องถิ่น

เพื่อแก้ปัญหำท้องถิ่น ได้ 16 โครงกำร
คณะครุศำสตร์
1. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำชุมชน
เพื่อควำมยั่งยืนทำงเศรษฐกิจ
2. กำรผลิตหุ่นของท้องถิ่นในชุมชนบึงบอนโดยใช้วสั ดุพื้นถิ่นมำ
ประกอบกำรเล่ำนิทำนอำเซียน
3. กำรวิจยั เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
4. กำรประเมินควำมต้องกำรจำเป็นเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรทำ
วิจยั ในชั้นเรียนของนักเรียนฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
5. กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรแก้โจทย์ปัญหำคณิตศำสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
6. กำรวิเครำะห์ที่สมรรถนะของครูไทยตำมกรอบสมรรถนะของครูแห่ง
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่21:กรณีศึกษำเขตพื้นที่ภำคกลำง
อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
7. กำรวิจยั ประเมินควำมต้องกำรจำเป็นเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่
ประชำคมอำเซียนของนักสึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
8. กำรใช้กระบวนกำร"กำรเรียน-กำรเล่น-กำรฝึกฝน- เรื่องกำรบวก ลบ
คูณ หำร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
คณะมนุษศำสตร์และสังคมศำสตร์
9. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำวิเครำะห์แผนที่ขอ้ มูลประชำกรและ
สวัสดิกำรสังคมชำติพันธุ์ชำวเล
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

บรรลุ



ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
10. ประสิทธิภำพของโปรแกรมกำรส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวมของ
ผู้ป่วยเบำหวำนในชุมชนตำบลสวนพริกไทย อ. เมือง จ.ปทุมธำนี
ดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ
11. กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
12. กำรมีสว่ นร่วมของประชำชนในกำรกำกของเสียอุตสำหกรรมใน
ครัวเรือนกรณีศึกษำ ตำบลชีน้ำร้ำย อำเภอบำงปะอิน จังหวัดสิงบุรี

13.หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภำพเรือ่ ง กำรจัดกำรระบบนิเวศเพื่อ
ลดกำรระบำดของแมลงศั
ตรูข้ำว อ.ดวงเดื
น วัฏสฏำนุ
ักษ์, ผศ.
14.
หลักสูตรชีวอนำมัยและควำมปลอดภั
ย เรื่องอกำรมี
ว่ นร่วรมของ
ประชำชนในกำรจัดกำรกำกของเสียจำกอุตสำหกรรมในครัวเรือน
กรณีศึกษำ ตำบลชีน้ำร้ำย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อ.วัชรำภรณ์
วงศ์สกุลกำญจน์ และอ.บุษยำ จูงำม
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
15. กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีฉำยรังสีแกรมมำเพื่อปรับปรุงคุณภำพ
ข้ำวภำยหลังกำรเก็บเกี่ยว อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
16. ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั ควำมสำเร็จของกำรประชำสัมพันธ์รับนักศึกษำ
ใหม่ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร

สรุปผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3
จำนวนตัวบ่งชี้ 8
ตัวบ่งชี้
บรรลุ
ตัวบ่งชี้
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้
5
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้
มีระดับผลการดาเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
60.33
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การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

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

2

ชุมชน:ปี

จำนวน 3 ชุมชนได้แก่

3 ชุมชน

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

บรรลุ



1. โครงกำรอบรมชุมชนต้นแบบสวนพริกไทย
- โครงกำรอบรมชุมชนต้นแบบสวนพริกไทย (กำรเพำะเห็ด)
- โครงกำรอบรมชุมชนต้นแบบสวนพริกไทย (กำรเสียบยอดมะนำว
บนตอมะขวิด)
2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนตำรวจตระเวนชำย

ส่งเสริมกำรน้อมนำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ใช้ในกำรดำเนินชีวติ ประสบผลสำเร็จ

- โรงเรียนตำรวจตะเวนชำยแดนบ้ำนน้ำอ้อม
- โรงเรียนตำรวจตะเวนชำยแดนกำรบินไทย
3 โครงกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง วันที่ 16 มี.ค. 57 ของหลักสูตรวิทยำศำสตรศึกษำ ร่วมกับ
ชุมชนชีน้ำร้ำย
2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
ทักษะชีวติ

90

ร้อยละ

ร้อยละ 96.85

จำนวนนักเรียนและบุคลำกรบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพ ทักษะชีวิต เป้ำหมำย 3,110 คน ผู้ได้รับกำรพัฒนำ
จำนวน 3,012 คน คิดเป็นร้อยละ 96.85

บรรลุ



3. จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ดำเนินกำร

5

โครงกำร

13 โครงกำร

โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ดำเนินกำรร่วมกับศิษย์เก่ำ 13 โครงกำร

บรรลุ



ร่วมกับศิษย์เก่ำ

1. กำรจัดค่ำยกำรเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน (กลุ่มสำระคณิตศำสตร์)
โครงกำรพัฒนำกำรสอนกระบวนกำรคิดวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ ร่วมกับ
โรงเรียนอนุบำลปทุมธำนี ของหลักสูตรคณิตศำสตร์
2. โครงกำรชมรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยน้อยประจำโรงเรียน วันที่
23-25 ธ.ค. 57 ของหลักสูตร วิทยำศำสตร์ควำมปลอดภัยร่วมกับ
โรงเรียนวัดธรมนำวำ
3. โครงกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง วันที่ 16 มี.ค. 57 ของหลักสูตรวิทยำศำสตรศึกษำ ร่วมกับ
ชุมชนชีน้ำร้ำย
4. โครงกำรรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้ำและกำรรักษำโรคเรื้อนให้กบั สุนัข
และแมว วันที่ 7 ก.พ. 57 สำนักปศุสตั ว์จงั หวัดปทุมธำนี
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ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

บรรลุ



บรรลุ



ปรับปรุง



5. โครงกำรสัมมนำเพื่อพัฒนำควำมรู้ตอ่ เนื่องวิชำชีพกำรบัญชี ร่วมกับ
ศิษย์เก่ำสำขำกำรบัญชี
6. โครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ศิษย์
เก่ำ
7. โครงการอบรมความรู้เทคโนโลยีไฟฟ้า
8. โครงการอบรมความรู้เทคโนโลยีเครื่องกล
9. โครงการอบรมความรู้เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
10. โครงการอบรมเซ็นเซอร์และทรานซิดวิ เซอร์ (อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
และคอมพิวเตอร์)
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารออกแบบผลิตภัณฑ์แก่ศิษย์ปัจจุบัน
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารออกแบบผลิตภัณฑ์แก่ศิษย์เก่า
13. โครงการอบรมความรู้วศิ วกรรมอัตโนมัต,ิ ควบคุม
4. ร้อยละของบุคลำกรและนักศึกษำที่มี
ศักยภำพพร้อมเป็นวิทยำกร บุคคลต้นแบบ

90

ร้อยละ

5. ร้อยละของรำยได้กำรให้บริกำรวิชำกำรที่
เพิ่มขึ้น

10

ร้อยละ

6. จำนวนชุมชนในต่ำงประเทศที่มหำวิทยำลัย
ไปสร้ำงเครือข่ำยให้บริกำรวิชำกำร

1

ชุมชน

ร้อยละ 113.13

บุคลำกรและนักศึกษำที่มศี ักยภำพพร้อมเป็นวิทยำกร บุคคลต้นแบบ 181
คน จำกค่ำเป้ำหมำย 160 คนคิดเป็นร้อยละ 113.13
1. โครงกำรพัฒนำเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยสร้ำงเครือข่ำยบุคคล
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 47 คน จำกเป้ำหมำย 40
คน คิดเป็นร้อยละ 117.5
2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรพัฒนำวิทยำกรต้นแบบควำมพอเพียง
(นักศึกษำ) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 38 คน จำกเป้ำหมำย 30 คน
3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรพัฒนำวิทยำกรต้นแบบควำมพอเพียง (ครู
จ.ปทุมธำนี) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 50 คน จำกค่ำเป้ำหมำย 50 คน
4. โครงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำมแนวพระรำชดำริ (วิทยำกรต้นแบบ)
ณ ชุมชนดงบัง ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 46 คน จำกเป้ำหมำย 40 คน
รำยได้กำรให้บริกำรวิชำกำรปี 2556 จำนวน 77,960,536 บำท เทียบกับ
รำยได้กำรให้บริกำรวิชำกำรปี 2557 จำนวน 134,589,130 บำทมีรำยได้
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72.64

ร้อยละ 72.64

ระหว่ำงดำเนินกำรในชุมชนนครหลวงเงียงจันทร์ โรงเรียนไชยเซษฐำ
ประเทศลำว แต่ยงั ไม่ได้ดำเนินกำรเซ็น MOU

12

ตัวชีว้ ัด
7. จำนวนฐำนกำรเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลัย

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

1

ฐำน:ปี

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
1 ฐำน

ปี 2556 4 ฐำน ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกำรแล้วรวม 4
ฐำนกำรเรียนรู้ ได้แก่ 1.น้ำหมักชีวภำพ 2.ปุ๋ย 3. ผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือน 4. หญ้ำแฝก

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

บรรลุ



บรรลุ



บรรลุ



ปี 2557 จำนวนฐำนกำรเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลัย 5 ฐำน ได้แก่

8. ร้อยละควำมรู้ที่ได้รับจำกใช้ฐำนเรียนรู้

80

ร้อยละ

ร้อยละ 96.90

9. จำนวนวิทยำกรตัวคูณ และบุคคลต้นแบบที่
ถูกพัฒนำ

50

คน/ปี

181 คน

1. โครงกำรพัฒนำฐำนเรียนรู้ดำ้ นพลังงำนตำมแนวทำง ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงกำรพัฒนำฐำนเรียนรู้ ปุ๋ยชีวภำพตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. โครงกำรพัฒนำฐำนเรียนรู้ แก๊สชีวภำพตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. โครงกำรพัฒนำฐำนเรียนรู้น้ำหมักชีวภำพตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงกำรพัฒนำฐำนเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ครัวเรือนตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินควำมรู้จำกผู้เข้ำรับกำรอบรมจำกกำรใช้ฐำนกำรเรียนรู้
โดยได้สำรวจควำมรู้ที่ได้จำกฐำนกำรเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 96.90
บุคลำกรและนักศึกษำที่มศี ักยภำพพร้อมเป็นวิทยำกร บุคคลต้นแบบ 181
คน จำนวน 4 โครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรพัฒนำเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยสร้ำงเครือข่ำยบุคคล
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 47 คน
2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรพัฒนำวิทยำกรต้นแบบควำมพอเพียง
(นักศึกษำ) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 38 คน
3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรพัฒนำวิทยำกรต้นแบบควำมพอเพียง (ครู
จ.ปทุมธำนี) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 50 คน
4. โครงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำมแนวพระรำชดำริ (วิทยำกรต้นแบบ)
ณ ชุมชนดงบัง ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 46 คน

13

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

10. ร้อยละของงบประมำณด้ำนบริกำรวิชำกำรที่
เพิ่มขึ้น

5

ร้อยละ:ปี

ร้อยละ 3.06

11. จำนวนโครงกำรแลกเปลี่ยนเผยแพร่ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อคณะ

7

โครงกำร

10 โครงกำร

ตัวชีว้ ัด

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

งบประมำณด้ำนบริกำรวิชำกำรที่ได้รับกำรจัดสรรปี 2556 จำนวน
3,261,200 บำท เทียบกับ งบประมำณด้ำนบริกำรวิชำกำรที่ได้รับกำร
จัดสรรปี 2557 จำนวน 3,361,200 บำท (งบประมำณแผ่นดิน)

บรรลุ



โครงกำรแลกเปลี่ยนเผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 10
โครงกำร ได้แก่
1. ตำมรอยพ่อ อยู่อย่ำงพอเพียง

บรรลุ



บรรลุ



2. ครูวทิ ย์เพื่อพ่อและพอเพียงกำรผลิต เจลล้ำงมือ
3. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง (รปศ.)
4. สัมมำชีพและกำรเรียนรู้เพื่อกำรพึ่งพำตนเองตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรสร้ำงรำยได้ในชุมชน
6. โครงกำรศึกษำดูงำนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรอนุรักษ์น้ำ
7. โครงกำรกำรศึกษำกระบวนกำรประชำสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิ ัญญำชำวบ้ำนตลำดร้อยปีสำมชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี
8. โครงกำรจัดกิจกรรมและผลิตสื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้สบื สำนแนว
พระรำชดำริ
9. โครงกำรบริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำร ของชุมชน ท้องถิ่น วิทยำลัย
เข้ำไปส่งเสริมกำรน้อมนำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำเนิน
ชีวติ จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลสวนพริกไทย ในวันที่ 22
กุมภำพันธ์ 2557
10. โครงกำรบริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น
12. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นจำกผลงำนของ

3

ชิ้น:ปี

6 ชิ้น

1. CHAWAN IN THE MIST 2013 อ. เศกพร ตันศรีประภำศิริ

บุคลำกรในมหำวิทยำลัย เช่นงำนวิจยั และ
สิสิ่ง่งประดิ
ประดิษษฐ์ฐ์

2. ชุดกำน้ำชำ : แรงบันดำลใจจำกจังหวะกำรเครื่องไหวของเส้น
อ.กนกนำฎ พรหมนคร
3. งำนมือสร้ำงศิลป์ ปี พ.ศ. 2556 อ.กฤตยชญ์ คำมิ่ง
4.รถเข็นคนพิกำรไฟฟ้ำควบคุมด้วยศรีษะ อ.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

14

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

5. CHAWAN IN THE MIST 2013 อ.กนกนำฎ พรหมนคร
6. CHAWAN IN THE MIST 2013 อ.กฤตยชญ์ คำมิ่ง
13. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มตี อ่ สินค้ำที่
จำหน่ำยภำยในร้ำนค้ำศูนย์สำธิตสินค้ำของ
มหำวิทยำลัย

80

ร้อยละ

ร้อยละ 87.00

ควำมพึงพอใจที่มตี อ่ สินค้ำที่จำหน่ำยภำยในร้ำนค้ำศูนย์สำธิตสินค้ำของ
มหำวิทยำลัย ร้อยละ 87.00

บรรลุ



14. ร้อยละของจำนวน ผู้บริหำรโรงเรียน/ครู/
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมที่ได้
กำหนดตำมแผน

80

ร้อยละ

ร้อยละ 118.97

จำนวน ผู้บริหำรโรงเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมที่ได้
กำหนดตำมแผน 1,560 คน แต่มผี ู้เข้ำร่วมอบรมเกินกว่ำเป้ำหมำย มีผู้เข้ำ
รวมถึง จำนวน 1,859 คน คิดเป็นร้อยละ 118.97

บรรลุ



15. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ
ตรงตำมแผนผลิตบัณฑิตครูตรงสำขำ

80

ร้อยละ

ร้อยละ 103.42

จำนวนบัณฑิตตำมแผน 146 คน จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำตรง
ตำมแผนผลิตบัณฑิตครูตรงสำขำ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 103.42

บรรลุ



สรุปผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
14 ตัวบ่งชี้
จำนวนตัวบ่งชี้ 15
ตัวบ่งชี้
บรรลุ
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้
1
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้
มีระดับผลการดาเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
89.59

15

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

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

80

ร้อยละ

ร้อยละ 95.88

2. นักศึกษำบัณฑิตและบุคลำกรในท้องถิ่นที่
เข้ำร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
นำควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมภูมใิ จใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชำติไปประยุกต์ใช้ใน
กำรประกอบอำชีพและกำรดำเนินชีวติ

ระดับดี

ระดับ

ระดับดี

3. จำนวนกิจกรรมที่เผยแพร่ แลกเปลี่ยนสืบสำน
ศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และของชำติ
กับประเทศในกลุ่มอำเซียน

1

กิจกรรม:ปี

4. จำนวนหลักสูตรที่มกี ำรบูรณำกำรศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติเข้ำกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

1

รำยวิชำ:ปี

ตัวชีว้ ัด

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

นักศึกษำ บุคลำกร ได้เข้ำร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
สืบสำนศิลปวัฒนธรรมบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน
กิจกรรมควำมภำคภูมใิ จในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 100 พึงพอใจร้อยละ 92.80 และมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ร้อยละ 95.88 สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.80

บรรลุ



นักศึกษำ บุคลำกร ได้เข้ำร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
สำมำรถนำควำมรู้ควำมเข้ำใจไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 90.80

บรรลุ



2 กิจกรรม

กิจกรรมที่เผยแพร่ แลกเปลี่ยนสืบสำน ศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่น
และของชำติกบั ประเทศในกลุ่มอำเซียน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. โครงกำร
เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมำเลเซีย และ 2. โครงกำรเผยแพร่
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประเทศสิงคโปร์และประทศจีน

บรรลุ



14 รำยวิชำ

หลักสูตรที่มกี ำรบูรณำกำรศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ
เข้ำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในปี 2556 จำนวน 3 รำยวิชำ ในปี
2557 14 รำยวิชำ 11 หลักสูตร ได้แก่

บรรลุ



1. หลักสูตรพัฒนำชุมชน รำยวิชำ ทุนทำงสัมคมและวัฒนธรรม
2. หลักสูตรศิลปกรรม รำยวิชำวำดเส้นพื้นฐำน
3. หลักศุตรศิลปกำรแสดง รำยวิชำกำรแสดงท้องถิ่น
4. หลักสูตรเกษตรศำสตร์ สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
5. หลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำร
6. หลักสูตรคหกรรมศำสตร์ สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
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ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

บรรลุ



บรรลุ



บรรลุ



7. หลักสูตรครุศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
8. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน
นำนำชำติ
9. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริกำรในอุตสำหกรรมกำร
บิ10.น หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์
11. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรจัดกำรโลจิสติกส์
และซัพพลำยเชน
12. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป
13. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก
14. หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
5. จำนวนกิจกรรมที่เน้นกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม
สนับสนุนและมีสว่ นร่วม ในกำรทำนุบำรุง
เผยแพร่และสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรม ของ

5

กิจกรรม:ปี

54 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนและมีสว่ นร่วม ในกำรทำนุ
บำรุง เผยแพร่และสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่นหรือของชำติ
54 กิจกรรม ตัวอย่ำงกิจกรรมเช่น

ท้องถิ่นหรือของชำติ

1. โครงกำรวันพัฒนำงำนด้ำนวัฒนธรรมร่วมกับคณะ
2. โครงกำรประกวดลูกทุ่ง
3. โครงกำรแห่เทียนจำนำพรรษำ
4. โครงกำรประกวดรำวงมำตรฐำน
5. โครงกำรจัดนิทรรศกำรด้ำนวัฒนธรรม เป็นต้น

6. จำนวนกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรให้มคี วำมรู้
ควำมเข้ำใน และควำมภูมใิ จในศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ

1

กิจกรรม:ปี

33 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรให้มคี วำมรู้ควำมเข้ำใน และควำมภูมใิ จใน
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ 33 กิจกรรม ตัวอย่ำง
กิจกรรมเช่น
1. โครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒธรรมสงกรำนต์ไทย
2. โครงกำรทำบุญขึ้นปีใหม่
3. ส่งเสริม สืบสำนศิลปะและวัฒนธรรม
4. แห่เทียนพรรษำ
5. โครงกำรวันพัฒนำงำนด้ำนวัฒนธรรมร่วมกับคณะ เป็นต้น

7. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เอื้อต่อกำรดำเนิน
โครงกำร

1

ระบบ

6 ระบบ

1. ระบบบัญชี 3 มิตทิ ี่ประกอบด้วย งบประมำณ กำรเงิน และพัสดุ ใน
กำรดำเนินงำน
2. ระบบห้องสมุด
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บรรลุ



3. ระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
4. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS)
5. ระบบให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
6. ระบบบัญชี 3 มิติ
8. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรมระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับบัณฑิต
หน่วยงำนในท้องถิ่น หน่วยงำนในระดับชำติ
และอำเซียน

1

เครือข่ำย

1 เครือข่ำย

ควำมร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรมระหว่ำงสถำนศึกษำและศึกษำดูงำน กับ
SEGI niversity ประเทศมำเลเซีย - สิงคโปร์ กับ SEGI niversity 22-27
เมษำยน 2557

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

18

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ค่าเป้า
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
หมาย

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

1. ร้อยละของอำจำรย์ที่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร
เพิ่มขึ้น (สมศ.)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอำจำรย์ที่มรี ะดับ
กำรศึกษำวุฒิปริญญำเอก

5

ร้อยละ

ร้อยละ 2.63

5

ร้อยละ

ร้อยละ 2.17

3. ร้อยละของกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
ด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นไปเกณฑ์มำตรฐำนทำง
สิ่งแวดล้อม

80

ร้อยละ

ร้อยละ 100

4. จำนวนระบบงำน ฐำนข้อมูลที่พัฒนำและ

2

ฐำน

3 ฐำน

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

ปรับปรุง



ปรับปรุง



มหำวิทยำลัยได้กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนห้องปฏิบัตกิ ำรวิทยำศำสตร์
เกี่ยวกับกำรวัดกำรเป็นกรดด่ำง (ph)

บรรลุ



ระบบและฐำนข้อมูลที่พัฒนำและนำมำใช้ตำมภำรกิจ ได้แก่

บรรลุ



บรรลุ



บรรลุ



จำนวนอำจำรย์ที่มเี กณฑ์ทำผลงำนวิชำกำร 339 คน ได้ตำแหน่งทำง
วิชำกำร 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63
ปีกำรศึกษำ 2556 มีอำจำรย์ระดับปริญญำเอกจำนวน 92 คน ในปี
กำรศึกษำ 2557 มีอำจำรย์ระดับปริญญำเอกทั้งสิ้น 94 คน เพิ่มขึ้นจำก
เดิม จำนวน 2 คน

นำมำใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำนตำมภำรกิจ

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

5. จำนวนองค์ควำมรู้ที่ถกู นำไปใช้ประโยชน์

2

เรื่อง:ปี

8 เรื่อง

1. พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ KM คณะครุฯ

หรือต่อยอดควำมรู้ใหม่

2. กำรจัดกำรองค์ควำมรู้จำกกำรวิจยั คณะอุตสำหกรรม
3. โครงกำรพัฒนำองค์กำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ นวัตกรรม
4. โครงกำรจัดกำรควำมรู้ KM บัณฑิตวิทยำลัย 3 เทอม
5. ส่งเสริมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ วิทยบริกำร
6. อบรมเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ดำ้ นประกันคุณภำพ
7. องค์ควำมรู้เทคนิคกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจยั เพื่อให้ได้รับทุน ในปี
กำรศึ
กษำยนบทควำมวิ
2556 สถำบัชนำกำร
วิจยั ปีกำรศึกษำ 2556 สสว.
8. กำรเขี

6. จำนวนพื้นที่กำรทำงำนที่ได้รับกำรปรับปรุงดี

5

พื้นที่:ปี

17 พื้นที่

จำนวนพื้นที่กำรทำงำนที่ได้รับกำรปรับปรุงดีขึ้น 16 พื้นที่ ได้แก่

ขึ้น

1. ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ของคณะครุศำสตร์
2. ปรับภูมทิ ัศน์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
3. โครงกำรปรับปรุงอำคำรปฏิบัตกิ ำรด้ำนบริหำรธุรกิจ วจก.
4. ปรับปรุงอำคำรสถำนที่และซ่อมบำรุงคหกรรม วิทย์

19
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ระดับ
ความสาเร็จ

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มีทรัพยำกร 178,099 เพิ่มขึ้นจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ร้อยละ 4.53
กำรประชุมทบทวนกำรจัดทำแผน "โครงกำรเชิงปฏิบัตกิ ำรทบทวน
วิเครำะห์สภำพแวดล้อม บริบทยุทธศำสตร์ และแผนยุทธ์พัฒนำบุคลำกร
(2558-2561) วันศุกร์ที่ 14 มีนำคม 2557

ปรับปรุง



บรรลุ



มหำวิทยำลัยได้มกี ำรประเมินสมรรถนะของบุคลำกรของมหำวิทยำลัยทุก
ปี สำยวิชำกำรทั้งหมด 396 คน ผ่ำนกำรประเมินทุกคน สำยสนับสนุน
ทั้งหมด 481 คน ผ่ำนกำรประเมินทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

บรรลุ



ปรับปรุง



5. กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และภูมทิ ัศน์ อุต
6. โครงกำรปรับภูมทิ ัศน์ภำยในและภำยนอกคณะเพื่อพัฒนำสุนทรียภำพ
เกษตร
7. โครงกำรปรับปรุงภูมทิ ัศน์ นวัตกรรม
8. โครงกำรปรับปรุง พัฒนำพื้นที่ ที่นั่งพักส่วนกลำงและสภำพแวดล้อม
เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ นวัตกรรม
9. จัดหำวัสดุสำนักงำนและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง สระแก้ว
10. โครงกำรพัฒนำศูนย์สระแก้ว
11. พัฒนำปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสิ่งอำนวยควำม
สะดวก วิจยั
12. ปรับปรุงห้องสำนักงำน สำนักศึกษำทั่วไป
13. โครงกำร ปรับปรุง พัฒนำอำคำร ประกอบและพื้นที่ ที่นั่งพัก
ส่วนกลำง สนอ.
14. เตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพของห้องปฏิบัตกิ ำรและเครื่องมือ
สำหรับพัฒนำศักยภำพ ศูนย์วทิ ย์
15. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำภูมทิ ัศน์ แหล่งสุนทรียะ ศูนย์ภำษำ
16. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำสำนักงำน ห้องเรียน และห้องพักอำจำรย์
ชำวต่ำงชำติและชำวไทย ศูนย์ภำษำ
17. โครงกำรพัฒนำภูมทิ ัศน์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สสร.
7. ร้อยละของทรัพยำกรสำรสนเทศที่เพิ่มขึ้น

5

ร้อยละ

ร้อยละ 4.53

8. มีกำรทบทวนแผนด้ำนสวัสดิกำร

1

ครั้ง:ปี

1 ครั้ง

9. ร้อยละของบุคลำกรที่มสี มรรถนะตำม
กำหนดภำยในปี 2560

80

ร้อยละ

ร้อยละ 100

10. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้บริหำรที่มภี ำวะผู้นำ

80

ร้อยละ

N/A

(รอผลกำรดำเนินงำนจำกกำรประเมินอธิกำรบดี)

20

ตัวชีว้ ัด
11. ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตรงตำม
แผนงำน
12. ร้อยละของประเภท / ตำแหน่งงำนที่มี
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

70

ร้อยละ

ร้อยละ 80.98

80

ร้อยละ

ร้อยละ 9.62

สรุปผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
จำนวนตัวบ่งชี้ 12
ตัวบ่งชี้
บรรลุ
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
มีระดับผลการดาเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
78.79

7
5

งบประมำณรำยจ่ำย ปี 2557 393,804,800 บำท ใช้ไป 318,917,739
บำท คิดเป็นร้อยละ 80.98
จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน ตำมข้อมูลสำรสนเทศ ปี2557 481 คน
จำนวนตำแหน่งที่ได้รับกำรส่งเสริมให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ 2 ตำแหน่ง ได้แก่
น.ส.วรำภรณ์ ไชยสุริยำนันท์ และน.ส. กมลรัตน์ ยอดหำญ คิดเป็นร้อย
ละ 9.62

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
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การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

บรรลุ



ปรับปรุง



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ค่าเป้า
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
หมาย

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

80

ร้อยละ

ร้อยละ 74.29

มีผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทั้งหมด 1,264 คน ตอบแบบสำรวจ
1,152 คน มีผู้ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ จำนวน 689 คน
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 74.29

ปรับปรุง



2. ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่
มีตอ่ บัณฑิต

ระดับดีมำก

ระดับ

ดีมำก

ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มตี อ่ บัณฑิตเท่ำกับ 4.56 อยู่
ในระดับดี

บรรลุ



3. ผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษ
ของนักศึกษำที่ผำ่ นเกณฑ์ VRU TEST

50

ร้อยละ

ร้อยละ 100

ดำเนินกำรจัดสอบ VRU GRAD ENGLISH TEST และ ดำเนินกำรจัด
สอบ Intensive English Course มีผู้เข้ำรับกำรสอบจำนวน 105 คน

บรรลุ



1. ผู้สำเร็จกำรศึกษำได้งำนทำหรือประกอบ
อำชีพอิสระ ภำยใน 1 ปี

ประเมินผ่ำน 52 คิดเป็นร้อยละ 49.5 หลังจำกนั้นมีกำรอบรมผู้ไม่ผำ่ น
และผ่ำนกระประเมินครบ คิดเป็นร้อยละ 100
4. จำนวนรำงวัลที่อำจำรย์หรือบุคลำกรหรือ
นักศึกษำที่ได้รับในระดับชำติ หรือนำนำชำติ

1

รำงวัล:ปี

1 รำงวัล

นักศึกษำรำงวัลพระรำชทำน เขตภำคกลำง ระดับอุดมศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ นำยณัฐพล ปำนรุง่ เรือง สำขำวิชำ
ภำษำไทยเพื่อนวัตกรรมกำรสื่อสำร คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

บรรลุ



5. ร้อยละของจำนวนบทควำมวิชำกำร/วิจยั ใน

30

ร้อยละ

ร้อยละ 22.35

จำนวนบทควำมวิชำกำร/วิจยั ในกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติ/

ปรับปรุง



ปรับปรุง



บรรลุ



กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติ/

นำนำชำติ จำนวน 76 เรื่อง จำกจำนวนอำจำรย์ 340 คน

นำนำชำติ
6. ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ

90

ร้อยละ

ร้อยละ 81.40

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำภำคปกติ เท่ำกับ 78.82 ร้อยละของผู้สำเร็จ
กำรศึกษำภำคพิเศษ เท่ำกับ 83.99 เฉลี่ยรวมจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ร้อยละ 81.40

7. จำนวนโครงกำรพัฒนำวิชำกำรสู่อำเซียน

16

โครงกำร

16 โครงกำร

มีกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำวิชำกำรสู่อำเซียน จำนวน 16
โครงกำร ได้แก่
1. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือทำงวิชำกำร Jianqxi Normal
University (JXNU) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
2. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือทำงวิชำกำรNation University of Laos
(NUOL) สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

22

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
3. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือทำงวิชำกำรUniversity of Social
Sciences and Humanities – Hanoi สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
4. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือทำงวิชำกำรHonghe University (UOH)
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
5. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือทำงวิชำกำรYunnan Normal
University (YNNU) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
6. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือทำงวิชำกำร Yunnan University of
Finance and Economics (YUFE) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
7. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือทำงวิชำกำรYunnan College of
Tourism Vocational สำธำรณรัฐประชำชนจีน
8. University of Management and Economics (UME)
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
9. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือทำงวิชำกำรCentral China Normal
University (CCNU) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
10. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือทำงวิชำกำร Yunnan University
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
11. โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร RVI Centre International
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนร์มำ
12. โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร Trans World University ไต้หวัน
13. โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร National Dong Hwa
University ไต้หวัน
14. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือทำงวิชำกำร I-SHOU University
ไต้หวัน
15. โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร Uludag University สำธำรณรัฐ
ตุรกี
16. โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร SEGi University สหพันรัฐ
มำเลเซีย

23

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

ผลการดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน

ค่าเป้า
หมาย

หน่วยนับ

8. ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ที่ได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำตำมแผน

80

ร้อยละ

ร้อยละ 88.19

9. จำนวนโครงกำรพัฒนำผู้เรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

80

ร้อยละ

ร้อยละ 100

ตัวชีว้ ัด

การบรรลุตัวบ่งชี้

ระดับ
ความสาเร็จ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ เป้ำหมำย 652 คน มีจำนวนอำจำรย์
เข้ำร่วม 575 คน คิดเป็นร้อยละ 88.19

บรรลุ



สำระกำรเรียนรู้ มีจำนวน 8 กลุ่มสำระ โดยกิจกรรมพัฒนำงำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมกลุ่มสำระ/นิเทศภำยใน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่

บรรลุ



- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกลุ่มปฐมวัย
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระภำษำไทย
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระภำษำอังกฤษ
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระคณิตศำสตร์
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระสังคมศึกษำ
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพฯ
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระศิลปะ-ดนตรี-นำฏศิลป์
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

สรุปผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
6
จำนวนตัวบ่งชี้ 9
ตัวบ่งชี้
บรรลุ
ตัวบ่งชี้
มีผลกำรดำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้
3
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้
มีระดับผลการดาเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
95.31
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เอกสารแนบ
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