รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน
ตัวชีว้ ัด

บรรลุ

1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

11

9

1

1

81.82

81.92

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

13

10

2

1

72.92

87.88

3. วิจยั บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม
พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

8

3

5

-

37.50

80.58

4. บริหารและพัฒนาสถาบัน

11

8

3

-

72.73

78.18

43

30

11

2

69.77

82.14

แผนงานที่

ภาพรวมแผนงาน

ดาเนินการ ไม่ได้
แต่ไม่บรรลุ ดาเนินการ

มีระดับผลการ
ดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ

●
●
●
●
●

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน

2559

หน่วยนับ

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
94.59 จานวน 185 กิจกรรม ผลการดาเนินการไปตามเกณฑ์ จานวน
175 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.59

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

บรรลุ

●

100.00

กลุ่มเป้าหมายจานวน 25,671 คน จานวนผู้เข้าร่วมจานวน
24,845 คน คิดเป็นร้อยละ 96.78

บรรลุ

●

100.00

100

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จานวน
1,897 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 1,888 คน คิดเป็นร้อยละ 99.52
และเข้าใช้งานระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
จานวน 2,800 Userรายการ.จัดหาได้ 2,800 User คิดเป็นร้อย
ละ 100

บรรลุ

●

100.00

99.70

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะระบบทราน
สคริปกิจกรรม จานวน 3,283 คน เข้าร่วมครบตามเกณฑ์
ระบบทรานสคริปกิจกรรม 3,273คนคิดเป็นร้อยละ 99.70

บรรลุ

●

100.00

1. ร้อยละโครงการหรือกิจกรรม
ที่มีผลสาเร็จของการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

80

ร้อยละ

2. ร้อยละจานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา คุณธรรม
ความรู้ และทักษะ ครบตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

80

ร้อยละ

96.78

3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และเข้าใช้งาน
ระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง

80

ร้อยละ

4. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะครบ
ตามเกณฑ์ระบบทรานสคริป
กิจกรรม

80

ร้อยละ

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน
5. ร้อยละจานวนนักศึกษา
อาจารย์ บุคลากรภายในที่ไป
แลกเปลี่ยน

2559
80

หน่วยนับ
ร้อยละ

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
104.69 กลุ่มเป้าหมาย จานวน 4,050 คน เข้าร่วม 4,240 คน คิดเป็น
ร้อยละ 104.78
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสกิจศึกษาเพื่อ
แลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ กลุ่มเป้าหมาย 2,512 คน เข้า
ร่วม 2,436 คน คิดเป็นร้อยละ 96.97
คณะครุศาสตร์ 1 โครงการคือ โครงการการแลกเปลีย่ น
นักศึกษา (กับประเทศอินโดนีเซีย)
กลุ่มเป้าหมายจานวน 10 คน คือนักศึกษาจานวน 10 คน
ผลการเข้าร่วมทั้ง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100
GE 1 โครง คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน (ไปมรภ.พิบูลสงคราม มรภ.
อุบลราชธานี และลาว) 4 - 7 ก.ค. 59
กลุ่มเป้าหมายจานวน 5 คน โดยแยกเป็น
อาจารย์จานวน 5 คน เข้าร่วมทั้ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้
บรรลุ

ระดับความสาเร็จ

●

100.00

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน

2559

หน่วยนับ

ผลการ
ดาเนินงาน

รายละเอียดการดาเนินงาน

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ไม่บรรลุ

●

คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม 1 โครงการคือ กิจกรรม
แลกเปลีย่ นอาจารย์และนักศึกษานานาชาติ (ปะเทศ
อินโดนีเซีย)
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ 2 คน นักศึกษา 2 คน โดยมีผู้เข้าร่วม
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100
โรงเรียนสาธิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ายภาษาอังกฤษ
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 1,510 คน เข้าร่วม 1,776 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.02
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 1 โครงการคือ
โครงการวิทย์วไลยก้าวไกลสูต่ า่ งแดน ร่วมกับ วัดไทยใน
พุทธคยา ประเทศอินเดีย

6. จานวนโครงการวิจัยหรือ
บริการวิชาการร่วมในประชาคม
อาเซียน

1

โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ 3 คน นักศึกษา 6 คน
ผลการเข้าร่วมทั้ง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีการดาเนินการ/รายงานผล

0.00

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน
7. จานวนกิจกรรมทีท่ าร่วมกับ
เครือข่ายภายในและต่างประเทศ
ตามข้อตกลงร่วมระดับหน่วยงาน

2559
1

หน่วยนับ
กิจกรรม

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
11
กิจกรรมที่ทาร่วมกับเครือข่ายภายในและต่างประเทศตาม
ข้อตกลงร่วมระดับหน่วยงานจานวน 10 กิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 4 โครงการได้แก่
1. ชื่อโครงการเตรียมความพร้อมความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ร่วมกับมรภ.เพชรบูรณ์ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการเครือข่ายความร่วมด้านประกันคุณภาพ กับ
มหาวิทยาลัย 9 สถาบัน วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. ชื่อโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ASTC ความร่วมมือ
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 9 สถาบัน
วันที่ 31 พ.ค. 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอน
เวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ
4. ชื่อโครงการSafty sharing day ร่วมกับกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน วันที่ 14 พ.ค. 2559 ห้องประชุมราชพฤกษ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้
บรรลุ

ระดับความสาเร็จ

●

100.00

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน

2559

หน่วยนับ

ผลการ
ดาเนินงาน

รายละเอียดการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. ชื่อโครงการนักศึกษาภาษาไทยฯใฝ่ใจความพอเพียงร่วมกับ
ศูนย์ภมู ิรักษ์ธรรมชาติ
2. ชื่อโครงการบริการวิชาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
กระแสอาเซียนร่วมกับชุมชนบ้านเขาสิงห์โต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 2 โครงการได้แก่
1.โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ASTC 2016 (ครั้งที่ 4)ร่วมกับ 11 หน่วยงาน 9 สถาบัน
เจ้าภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันแพทย์แผนไทย /
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 31 พ.ค. 2559 ณ โรงแรม
เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพ
2.โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบลู สงคราม เครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่
เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ วันที่ 27-29
มกราคม พ.ศ. 2559

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน

2559

หน่วยนับ

ผลการ
ดาเนินงาน

รายละเอียดการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม จานวน 2 โครงการได้แก่
1. ชื่อโครงการ ความร่วมมือจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ร่วมกับ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)
2. ชื่อโครงการ ฝึกทักษะวิชาชีพระยะสั้นในโรงงาน ร่วมกับ
บริษัท ทีดีเอส ประเทศไทย จากัด (มหาชน) และ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลาปาง
คณะวิทยาการจัดการ จานวน 1 โครงการ ได้แก่
1. ชื่อโครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โรงเรียนอยุธยา
นุสรณ์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
โรงเรียนสรกิจพิทยา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จานวน 2 โครงการได้แก่
1. ชื่อโครงการนักศึกษาและเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
15 วัน ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2. ชื่อโครงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Work Based Learning
ร่วมกับบริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) วันที่ 1
ธันวาคม พ.ศ. 2558

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน
8. จานวนนักศึกษา อาจารย์
บุคลากร ภายในทีร่ ่วมโครงการ
กิจกรรมกับเครือข่ายความร่วมมือ

2559
200

หน่วยนับ
คน

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
725
จานวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ภายในที่ร่วมโครงการ
กิจกรรมกับเครือข่ายความร่วมมือจานวน 725 คน แบ่งเป็น
อาจารย์ 62 คน บุคลากร 92 คน บุคลากรภายนอก 7 คน
นักศึกษา 564 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวนนักศึกษา อาจารย์
บุคลากร ภายในที่ร่วมโครงการกิจกรรมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือจานวน 39 คน แบ่งเป็น อาจารย์ 7 คน บุคลากร 2 คน
นักศึกษา 30 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 2 โครงการได้แก่ จานวน
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ภายในที่ร่วมโครงการกิจกรรมกับ
เครือข่ายความร่วมมือจานวน 45 คน แบ่งเป็น อาจารย์ 18 คน
นักศึกษา 27 คน
คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม จานวน 2 โครงการได้แก่ จานวน
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ภายในที่ร่วมโครงการกิจกรรมกับ
เครือข่ายความร่วมมือจานวน 142 คน แบ่งเป็น อาจารย์ 7 คน
นักศึกษา 135 คน

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้
บรรลุ

ระดับความสาเร็จ

●

100.00

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน

2559

หน่วยนับ

ผลการ
ดาเนินงาน

รายละเอียดการดาเนินงาน
วจก. จานวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ภายในที่ร่วม
โครงการกิจกรรมกับเครือข่ายความร่วมมือจานวน 304 คน
แบ่งเป็น อาจารย์ 5 คน บุคลากร 2 คน นักศึกษา 20 คน
นักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ 277 คน
นวัตกรรม จานวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ภายในที่ร่วม
โครงการกิจกรรมกับเครือข่ายความร่วมมือจานวน 126 คน
แบ่งเป็น อาจารย์ 25 คน บุคลากร 9 คน นักศึกษา 85 คน
บุคลากรภายนอก 7 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวนนักศึกษา อาจารย์
บุคลากร ภายในที่ร่วมโครงการกิจกรรมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือประชุมวิชาการระดับชาติ ASTC
ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ
9 สถาบันจานวน 89 คน แบ่งเป็น อาจารย์ และบุคลากร 79
คน นักศึกษา 10 คน

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน
9. จานวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะใน การ
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

2559
80

หน่วยนับ
ร้อยละ

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
200
กลุ่มอาจารย์เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะใน การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 70
คน แต่มีอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะใน การจัดการ
เรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 140 คน คิดเป็นร้อยละ
200

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

บรรลุ

●

100.00

บรรลุ

●

100.00

หมายเหตุ เนื่องจากงานวิชาศึกษาทัว่ ไปได้ปรับปรุงหลักสูตร จากเดิม 5
รายวิชา เป็น 9 รายวิชา ทาให้มีจานวนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
มากขึ้น จากเดิม 5 รายวิชา เป้าหมาย 70 คน เป็น 9 รายวิชา 140 คน
คิดเป็นร้อยละ 200 จากตัวชี้วดั ทีต่ ั้งไว้

10. จานวนกลุ่มนักศึกษาหรือหมู่
เรียนที่มีผลการเรียนรู้ในระดับ
ดีเด่นเป็นตัวอย่างได้

1

หมูเ่ รียน

5

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขา การบริหารธุรกิจ หมูท่ ี่ 1
นักศึกษาคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา อิเล็กทรอนิกส์
สื่อสารและคอมพิวแตอร์ หมูท่ ี่ 1
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ หมูท่ ี่ 2
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการท่องเทีย่ วหมูท่ ี่ 1
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทวั่ ไปหมูท่ ี่ 1
หมายเหตุ วัดผลจากการประกวดผลงานนักศึกษาในกิจกรรม GE DAY
ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงผลงานของกลุ่มนักศึกษาทีช่ นะเลิศโครงการใน
ระดับชั้นเรียน เพือ่ เป็นตัวแทนแข่งขันกับกลุ่มทีช่ นะเลิศห้องอื่น ซึ่งจะได้
กลุ่มทีช่ นะเลิศของแต่ละรายวิชา จานวน 5 กลุ่ม

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน
11. ร้อยละของรายวิชาใน
หลักสูตรที่จัดให้นกั ศึกษามี
ประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ แก้ไข
ปัญหาร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
สถานประกอบการ

2559
80

หน่วยนับ
ร้อยละ

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
0.93
หลักสูตรทั้งหมด 23 หลักสูตร 64 สาขา 3,004 รายวิชา จัดให้
นักศึกษามีประสบการณ์ ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น สถานประกอบการเพียง 7 หลักสูตร 21 สาขา 28
รายวิชา ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 602 รายวิชา มี 2 รายวิชาที่จัด
ให้นักศึกษามีประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ คิดเป็น 0.33
ั ฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มี 1 รายวิชา
1. หลักสูตรครุศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเคมี ชีว วิยาศาสตร์ทั่วไป มี
2. หลักสูตรครุศาสตร์บณ
1 รายวิชา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 60 รายวิชาที่จัดให้
นักศึกษามีประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ มี 1 รายวิชา คิดเป็น 1.67
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์มีรายวิชา 1 รายวิชา มีนกั ศึกษาเข้าร่วม 5 คน

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ต้อง
ปรับปรุง

●

1.16

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน

2559

หน่วยนับ

ผลการ
ดาเนินงาน

รายละเอียดการดาเนินงาน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 90 รายวิชาที่จัดให้
นักศึกษามีประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ มี 1 รายวิชา คิดเป็น 1.11
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ มีรายวิชา
1 รายวิชา มีนกั ศึกษาเข้าร่วม 15 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 686 รายวิชาที่จัดให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
สถานประกอบการ มี 9 รายวิชา คิดเป็น 1.31
1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน มีรายวิชา
1 รายวิชา มีนกั ศึกษาเข้าร่วม 5 คน
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มีรายวิชา 1
รายวิชา มีนกั ศึกษาเข้าร่วม 20 คน
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีสากล มีรายวิชา 1
รายวิชา มีนกั ศึกษาเข้าร่วม 15 คน
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร มีรายวิชา 1 รายวิชา มีนกั ศึกษาเข้าร่วม 6 คน
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง มีรายวิชา
1 รายวิชา มีนกั ศึกษาเข้าร่วม 4 คน

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน

2559

หน่วยนับ

ผลการ
ดาเนินงาน

รายละเอียดการดาเนินงาน
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา มีรายวิชา 1 รายวิชา มีนกั ศึกษาเข้าร่วม 20 คน
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ มี
รายวิชา 1 รายวิชา มีนกั ศึกษาเข้าร่วม 25 คน
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ
และการโรงแรม (ภาษาอังกฤษ) มีรายวิชา 2 รายวิชามีนกั ศึกษา
เข้าร่วม 39 คน
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต 79 รายวิชาที่จัดให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
สถานประกอบการ มี 6 รายวิชา คิดเป็น 7.60
1. หลักสูตรนิติศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขานิติศาสตร์ มีรายวิชา 6
รายวิชา มีนกั ศึกษาเข้าร่วม 22 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 578 รายวิชาที่จัดให้นักศึกษา
มีประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
สถานประกอบการ มี 8 รายวิชา คิดเปน 1.38
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มี 2
รายวิชา จาก 72 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาการปลูกพืชโดยไม่ใช้
ดิน (5034504) และรายวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุ
อาหารพืช (5012303) มีนกั ศึกษาเข้าร่วม 26 คน

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน

2559

หน่วยนับ

ผลการ
ดาเนินงาน

รายละเอียดการดาเนินงาน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร มี 1 รายวิชา จาก 37 รายวิชา รายวิชา
เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์ (5072403) มีนกั ศึกษาเข้า
ร่วม 9 คน
3. หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ มี1 รายวิชา คือ รายวิชา
เทคโนโลยีเว็บ (1/2558) อ.อรรถพร ธนูเพ็ชร์ มีนกั ศึกษาเข้า
ร่วม 30 คน
4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี1รายวิชา รายวิชา
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและกฏหมายทางคอมพิวเตอร์
(1/2558) อ.ดารวถา วีระพันธ์ มีนกั ศึกษาเข้าร่วม 30 คน
5. หลักสูตรโภชนาการและการกาหนดอาหาร มี 3 รายวิชา
รายวิชา การส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการ (1/2558) ของอ.
ศกุนตาล์ มานะกล้า, รายวิชา การบริการบริบาลสุขภาพ และ
รายวิชาโรคติดต่อ (1/2558) อ.นันทิภา แก้วลี มีนกั ศึกษาเข้า
ร่วม 30 คน

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน

2559

หน่วยนับ

ผลการ
ดาเนินงาน

รายละเอียดการดาเนินงาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 342 รายวิชาที่จัดให้นักศึกษา
มีประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
สถานประกอบการ มี 1 รายวิชา คิดเป็น 0.29
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
บิน (นานาชาติ) มีรายวิชา 1 รายวิชามีนกั ศึกษาเข้าร่วม 50 คน

สรุปผลการดาเนินงาน
แผนงานที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พศ. 2559
จานวนตัวบ่งชี้ 11 ตัวบ่งชี้
บรรลุตัวบ่งชี้
ดาเนินการแต่ไม่บรรลุ
ไม่ได้ดาเนินการ
มีระดับผลการดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ
รอยละการบรรลุผลการดําเนินงาน

9
1
1
81.92

81.82

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

แผนงานที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน

2559

หน่วยนับ

1. จานวนหลักสูตรนานาชาติที่
พัฒนาใหม่และเปิดรับนักศึกษา
ได้ตรงตามแผนที่กาหนด

1

หลักสูตร

2. จานวนประเทศของนักศึกษา
ต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย

2

ประเทศ

3. ค่าคะแนนของของหลักสูตรที่
ผ่านการประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์ สกอ. เป็นไปตาม
เป้าหมายของหาวิทยาลัย

≥ 4.51 ค่าคะแนน

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
1
จานวน 1 หลักสูตร คือ
1. ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) พัฒนาปีการศึกษา
2559 เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ตามแผนจานวน 30
คน ปัจจุบนั มีจานวนศึกษา 6 คน
3

2.91

จานวน 3 ประเทศ ได้แก่
1. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน 1
คน
2. ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จานวน 4 คน
3. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 27 คน
หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินคุณภาพทั้งหมด 63 หลักสูตร
หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. เป็นไป
ตามเป้าหมายของหาวิทยาลัย 61 หลักสูตร อยู่ในระดับ 2.91

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

บรรลุ

●

100.00

บรรลุ

●

100.00

ต้อง
ปรับปรุง

●

64.52

แผนงานที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน

2559

หน่วยนับ
เกณฑ์

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ดี
ระดับคณะ 7 คณะ มีคะแนนภาพรวม 4.28 อยู่ในเกณฑ์ ดี

4. คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพระดับหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย ของ สกอ. สมศ.

≥ดี

5. ร้อยละของทรัพยากรที่จัดหา
ได้ทันเวลาตามแผนงานที่กาหนด

80

ร้อยละ

99.64

6. ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษา อาจารย์ต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน
คุณภาพ การบริการและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

80

ร้อยละ

86.68

7. ร้อยละจานวนผู้บริหารและ
บุคลากรที่ผ่านหลักสูตรผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง

80

ร้อยละ

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

บรรลุ

●

100.00

จานวนกิจกรรมการจัดหาทรัพยากรทั้งหมดจานวน 96 รายการ
ได้ทันเวลาตามระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ 99.64

บรรลุ

●

100.00

ข้อมูลจากหน่วยงานที่ได้มีการสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษา อาจารย์ต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
คุณภาพ การบริการและการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉลี่ย คิด
เป็นร้อยละ 86.68

บรรลุ

●

100.00

ไม่บรรลุ

●

0.00

ระดับสานัก/หน่วยงานสนับสนุน 7 หน่วยงาน มีคะแนน
ภาพรวม 3.94 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ระดับมหาวิทยาลัย 4.27 อยู่ในเกณฑ์ ดี

ไม่มีการดาเนินการ

แผนงานที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน
8. จานวนกลุ่มชุมชนแห่งนัก
ปฏิบตั ิ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทางาน
ร่วมกันให้ประสบผลสาเร็จ

2559
1

หน่วยนับ
กลุ่ม

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
4
จานวน 4 กลุ่ม
1. การเสริมพลังชุมชนด้วยจิตอาสาในการบริหารจัดการน้า
อย่างยั่งยืนด้วยฝายมีชีวิต
2. ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
บ้านเขาสิงห์โต
3. ชุมชนตาบลคลองห้า

9. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากร
ที่ร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ครบถ้วนตามข้อตกลง

80

ร้อยละ

100

10. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
11. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การประเมินการสอนในเกณฑ์ดี

80

ร้อยละ

100

80

ร้อยละ

98.45

4. การจัดการความรู้ KM
จานวนอาจาย์ บุคลากร ทั้งหมดจานวน 500 คน เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาครบถ้วนตามข้อตกลงจานวน 500 คน คิด
เป็นร้อยละ 100
จานวนบุคลากร ทั้งหมดจานวน 150 คน ได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 จานวน
อาจารย์ที่ได้รับจานวน 518 คน ได้รับการประเมินการสอนใน
เกณฑ์ดี จานวน 510 คน คิดเป็นร้อยละ 98.46

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

บรรลุ

●

100.00

บรรลุ

●

100.00

บรรลุ

●

100.00

บรรลุ

●

100.00

แผนงานที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน
12. ร้อยละความสาเร็จการรับ
นักศึกษาตามแผนที่กาหนด
13. จานวนเงินจากโครงการวิจัย
นวัตกรรมและการบริการ
วิชาการจากภายนอกที่เพิ่มขึ้น
ต่อคณะ/หน่วยงาน

2559

หน่วยนับ

80

ร้อยละ

10 ล้าน

บาท

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
62.38 นักศึกษาตามแผนการรับ จานวน 2,980 คน เข้าศึกษาจานวน
1,859 คน คิดเป็นร้อยละ 62.38
15,983,760.28 สถาบันวิจัยและพัฒนา จานวนเงินจากโครงการวิจัย นวัตกรรม
และการบริการวิชาการจากภายนอกปีงบประมาณ 2558
จานวน 2,887,493.00 บาท ปีงบประมาณ 2559 จานวน
10,970,925.28 บาท เพิ่มขึ้น 8,083,432.28 คิดเป็นร้อยละที่
เพิ่มขึ้น 279.95
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จานวนเงินจาก
โครงการวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการจากภายนอก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 7,251,375 บาท ปีงบประมาณ
2559 จานวน 15,151,703 บาท

สรุปผลการดาเนินงาน
แผนงานที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พศ. 2559
จานวนตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้
บรรลุตัวบ่งชี้
ดาเนินการแต่ไม่บรรลุ
ไม่ได้ดาเนินการ
มีระดับผลการดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ
รอยละการบรรลุผลการดําเนินงาน

10
2
1
87.88

72.79

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้
ต้อง
ปรับปรุง
บรรลุ

ระดับความสาเร็จ

●
●

77.98
100.00

แผนงานที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรกั ษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัดผลงาน

2559
1. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ที่
ได้เผยแพร่สร้างการรับรู้ใน ด้าน
การตอบสนองต่อปัญหาด้าน
ระบบนิเวศชานเมือง

ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย

7

หน่วยนับ
เรื่อง

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
6
จานวน 8 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่อง การพัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดสารพิษสาหรับที่
นาและข้าวกระถางในเขตชานเมืองย่านอุตสาหกรรมหนาแน่น
2. การศึกษาพื้นที่และวางแผนการจัดการทรัพยากรพื้นดินและ
น้าทางกายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ระยะที่ 1
3. การจัดทาแบบร่างแผนแม่บทจัดการทรัพยากร และระบบ
นิเวศภายในมหาวิทยาลัยระยะที่ 1
4. เรื่อง การเสริมพลังชุมชนด้วยจิตอาสาในการบริหารจัดการ
น้าอย่างยั่งยืนด้วยฝายมีชีวิต
5. “โครงการการศึกษารูปแบบการบาบัดน้าโดยวิธีธรรมชาติที่
เหมาะสมสาหรับน้าเสียจากอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ ระยะที่
1
6. “โครงการการศึกษาคุณลักษณะของน้าทิ้งของอาคารที่พัก
อาศัยขนาดใหญ่

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ต้อง
ปรับปรุง

●

85.71

แผนงานที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรกั ษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัดผลงาน

ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
2559

หน่วยนับ

2. ระดับการรับรู้ของประชาชน
สังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัย ด้าน
การตอบสนองต่อปัญหาด้าน
ระบบนิเวศชานเมือง

5

ระดับ

3. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ที่
ได้เผยแพร่ สร้างการรับรู้ในด้าน
การพัฒนาวิชาชีพครู

4

เรื่อง

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
5
การสารวจพบว่าชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รับรู้ถึงการดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัย โดยคณะทางานได้
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน คณาจารย์ บุคลลากร นักศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ รวมถึงการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วน
ตาบลพยอม เทศบาลตาบลพระอินท์ราชา เทศบาลเมืองท่า
โขลง และชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินโครงการ ตลอดจนการไดรับความอนุเคราะห์จาก
เครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย ในการให้ความรู้และ
เทคนิคในการสร้างฝายมีชีวิตภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทุก
หน่วยงานที่กล่าวมานีใ้ ห้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยดี
5

จานวน 5 โครงการ ได้แก่
1. โครงการสารวจความต้องการรับการพัฒนาของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย ได้มีโรงเรียนเครือข่ายตอบแบบสารวจ
ความต้องการอบรม คิดเป็นร้อยละ 100
2. โครงการค่ายการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
เครือข่าย ได้พัฒนาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนทุง่ กบินทร์ ใน
ระดับชั้นอนุบาล และ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 95

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

บรรลุ

●

100.00

บรรลุ

●

100.00

แผนงานที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรกั ษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัดผลงาน

ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
2559

หน่วยนับ

ผลการ
ดาเนินงาน

รายละเอียดการดาเนินงาน
3. โครงการพัฒนาความสามารถในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ สาหรับครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเครือข่าย โดยใช้การจัดการความรู้ (KM)
ได้มีการจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 90
4. โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ
สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย ได้มีการพัฒนา
เทคนิคและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 89.32
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้แหล่งการเรียนรู้บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ
สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย ได้มีการ
พัฒนาการทาบ้านดิน คิดเป็นร้อยละ 90.40

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

แผนงานที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรกั ษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัดผลงาน

2559
4. ระดับการรับรู้ของประชาชน
สังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัย ด้าน
การพัฒนาวิชาชีพครู

ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย

5

หน่วยนับ
ระดับ

ผลการ
ดาเนินงาน

รายละเอียดการดาเนินงาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สารวจ
ความต้องการการรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู โดยสารวจ
ข้อมูลความต้องการจากแบบสอบถาม โรงเรียนเครือข่าย และ
นอกเครือข่าย ในพื้นที่ จานวน 300 โรงเรียน พบว่าครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 75 มีความต้องการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพครู และมหาวิทยาลัยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก คือ กองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 12 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โดยมีการให้ความรู้แก่ชุมชนใกล้เคียงและผู้ปกครอง เช่น การ
จัดการโครงการค่ายการจัดการเรียนรู้สาหรับครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโครงการพัฒนาครูปฐมวัยให้ทันเด็กยุคเจนอัลฟา
โครงการนาร่องคูปองพัฒนาครู แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่
มีการสารวจระดับการรับรู้ของประชาชนสังคมที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย ด้าน การพัฒนาวิชาชีพครู และจะดาเนินการใน
ปีถัดไป

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ต้อง
ปรับปรุง

●

แผนงานที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรกั ษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัดผลงาน

2559
5. ร้อยละของผลงานวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
จานวนอาจารย์

6. จานวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์
ตามเกณฑ์

ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย

80

หน่วยนับ
ร้อยละ

100,000 บาท/คน

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
78.55 จานวน 271 ผลงาน ได้แก่
1. ผลงานที่มีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.2 จานวน 103 ผลงาน คิด
เป็นร้อยละ 29.86 ของจานวนอาจารย์
2. ผลงานที่มีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.4 จานวน 37 ผลงาน คิด
เป็นร้อยละ 10.72 ของจานวนอาจารย์
3. ผลงานที่มีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.6 จานวน 67 ผลงาน คิด
เป็นร้อยละ 24.72 ของจานวนอาจารย์
4. ผลงานที่มีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.8 จานวน 28 ผลงาน คิด
เป็นร้อยละ 8.12 ของจานวนอาจารย์
5. ผลงานที่มีค่าน้าหนักเท่ากับ 1.0 จานวน 25 ผลงาน คิดเป็น
ร้อยละ 7.25 ของจานวนอาจารย์
94,049.35 จานวนอาจารย์ 345 คน จานวนเงินทุนทั้งภายในและ
ภายนอก 32,447,025 บาท คิดเป็น 94,049.35 บาท/คน

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ต้อง
ปรับปรุง

●

98.19

ต้อง
ปรับปรุง

●

94.05

แผนงานที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรกั ษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัดผลงาน

ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
2559

หน่วยนับ

7. จานวนผลงานที่มีการเผยแพร่
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

36

ผลงาน

8. ร้อยละนักศึกษาเห็น
ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม
ไทย

85

ร้อยละ

สรุปผลการดาเนินงาน
แผนงานที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พศ. 2559
จานวนตัวบ่งชี้ 8 ตัวบ่งชี้
บรรลุตัวบ่งชี้
ดาเนินการแต่ไม่บรรลุ
ไม่ได้ดาเนินการ
มีระดับผลการดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ
รอยละการบรรลุผลการดําเนินงาน

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
24
จานวนผลงานที่มีการเผยแพร่ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 24
ผลงาน อาทิเช่น
1. การประกวดงานปัน้
2. การเขียนสีบนเคลือบเครื่องปัน้ ดินเผา
3. การเขียนสีบนเครื่องจักสาน
4. การประดับตกแต่งเครื่องจักสาน
5. การหล่อหุน่ ปูนปลาสเตอร์
95.32

3
5
80.58

37.50

นักศึกษา 6,214 คน เข้าร่วมกิจกรรมและจากผลสารวจ
พบว่านักศึกษาเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย คิดเป็น
ร้อยละ 95.32

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ต้อง
ปรับปรุง

●

66.67

บรรลุ

●

100.00

แผนงานที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน

หน่วยนับ

1. ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณไปตามแผน นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

80

100

ผลการ
ดาเนินงาน
86.45

2. อัตราการขอโอนงบประมาณ
ข้ามงบลดน้อยลง
3. ร้อยละของงบประมาณ
แผ่นดินในส่วนของงบลงทุนและ
งบพัฒนางานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

10

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น

5

ร้อยละ

22.71

4. ร้อยละของรายได้การจัด
การศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการและเงินบริจาคที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี

5

ร้อยละ

34.74

2559

รายละเอียดการดาเนินงาน
จานวน 731,866,300 บาท เบิกจ่าย 632,702,439.44 บาท
แยกเป็น (ผ.) จานวน 499,616,300 บาท เบิกจ่าย
415,056,616 บาท (ก.) จานวน 110,171,900 บาท เบิกจ่าย
100,102,613.24
บาท (บ.) จ2558
านวน จ122,078,100
บาท
จานวนเงินโอนปีงบประมาณ
านวน 8,939,237.58
บาท จานวนเงินโอนปีงบประมาณ 2559 จานวน 9,383,650
งบประมาณแผ่นดินในส่วนของงบลงทุนและงบพัฒนางาน
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 145,686,800 บาท งบประมาณ
แผ่นดินในส่วนของงบลงทุนและงบพัฒนางานปีงบประมาณ
2559 จานวน 178,797,800 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.71
รายได้การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและเงิน
บริจาคปีงบประมาณ 2558 จานวน 74,731,900 บาท รายได้
การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและเงินบริจาค
ปีงบประมาณ 2559 จานวน 99,200,700 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 34.74

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

บรรลุ

●

100.00

ต้อง
ปรับปรุง
บรรลุ

●
●

0.00

บรรลุ

●

100.00

100.00

แผนงานที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน

2559

5. จานวนโครงการพัฒนาตาม
แนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียวที่
ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนด

5

6. จานวนกระบวนงานที่พัฒนา
มาตรฐานและดาเนินงานได้ตาม
มาตรฐาน

5

หน่วยนับ
โครงการ

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
7
จานวนทั้งหมด 7 โครงการ ได้แก่

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้
บรรลุ

●

100.00

บรรลุ

●

100.00

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ใหม่ (สนอ.)
2. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ (ศูนย์ภาษา)
3. จัดทาสวนหย่อม เพิ่มจานวนต้นไม้ พื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต่างๆ
(ครุศาสตร์)
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร (มนุษย์ฯ)
5. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน การดาเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย (สสร.)
6. กิจกรรมพัฒนาด้านอาคารสถานที่และจัดหาทรัพยากร
(สระแก้ว)
7. งานพัฒนาอาคารสถานที่ (รร. สาธิต)
งาน

14

จานวนกระบวนงานที่พัฒนามาตรฐานและดาเนินงานได้ตาม
มาตรฐาน 14 งาน อาทิเช่น การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ , งานพัฒนามาตรฐานและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะให้เกิดประสิทธิภาพกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง , โครงการดาเนินการและปรับปรุงงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลคณะวิทยาการจัดการ เป็นต้น

ระดับความสาเร็จ

แผนงานที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน
7. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์การตามแผนประชาสัมพันธ์
ที่กาหนด

2559
80

หน่วยนับ
ร้อยละ

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
100
จานวนโครงการตามแผนประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 5 โครงการ
ดาเนินการตามกาหนด 5 โครงการ

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

บรรลุ

●

100.00

ต้อง
ปรับปรุง

●

60.00

บรรลุ

●

100.00

1. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ภายในและภายนอก
2. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การเชิงรุก
3. โครงการกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์การ
4. โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์งานภายในและ
ภายนอก
5. จานวนโครงการตามแผนประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์การแสดง
นิทรรศการไบเทค บางนา วันที่ 30 เดือยเมษายน 2559 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. ระดับการรับรู้ของคณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา ต่อข้อมูล
ข่าวสารที่เผยแพร่

5

ระดับ

3

9. ร้อยละของอาจารย์และ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงาน
ตรงตามข้อตกลงผลงาน

80

ร้อยละ

100

ระดับ 3 มีการประเมินผลโครงการ ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
โดยคณะวิทยาศาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนบุคลากรทั้งหมด 500 คน สายวิชาการ 300 คน สาย
สนับสนุน 200 คน มีผลการปฏิบตั ิงานตามข้อตกลง ทั้งหมด
500 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สายวิชาการ 300 คนคิดเป็นร้อย
ละ 100 สายสนับสนุน 200 คนคิดเป็นร้อยละ100

แผนงานที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
ผลารดาเนินงานและรายละเอียดการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดผลงาน
10. อัตราผลตอบแทนจากการ
บริหารเงินรายได้เงินคงคลัง

2559
5

หน่วยนับ
ร้อยละ

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
0
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 25,097,490.84 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 24,499,922.42 บาท

การบรรลุ
ตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จ

ต้อง
ปรับปรุง

●

0.00

บรรลุ

●

100.00

ผลตอบแทนดอกเบีย้ เงินฝากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
พ.ศ. 2559 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลดลง 597,568.42
บาท
11. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงิน
รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน

5

สรุปผลการดาเนินงาน
แผนงานที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พศ. 2559
จานวนตัวบ่งชี้ 11 ตัวบ่งชี้
บรรลุตัวบ่งชี้
ดาเนินการแต่ไม่บรรลุ
ไม่ได้ดาเนินการ
มีระดับผลการดาเนินงานอยู่ที่ร้อยละ
รอยละการบรรลุผลการดําเนินงาน

ร้อยละ

7.1

8
3
78.18

72.73

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 354,211,478 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 381,291,194 บาท เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 27,079,716 บาท คิด
เป็นร้อยละ 7.10

เอกสารแนบ
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