
รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี



ยุทธศาสตร ์ ผลการด าเนินงาน

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 17 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 11 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง/ระหวำ่งกำรด ำเนินงำน 5 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 85.20

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่มคุีณภาพเป็นที่ยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 8 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 4 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง/ระหวำ่งกำรด ำเนินงำน 4 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 57.16 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การให้บรกิารวิชาการแก่สังคม ท้องถ่ิน ชมุชน สถานประกอบการ
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 15 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 13 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง/ระหวำ่งกำรด ำเนินงำน 1 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 92.99

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 12 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 9 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง/ระหวำ่งกำรด ำเนินงำน 2 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 77.69

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 9 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 6 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง/ระหวำ่งกำรด ำเนินงำน 3 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 94.37

สรุปผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีจ้ าแนกตามประเดน็ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตวับงชี ้จาํนวน 69 ตัวบงชี ้บรรลุ 51 ตวับงชี ้ไมบรรลุ 3 ตวับงชี้

ตองปรบัปรงุ/ระหวางการดาํเนนิงาน 15 ตวับงชี ้คดิเปนรอยละความสําเรจ็ของการดาํเนินงาน รอยละ 84.57



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบณัฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพรอ้มเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน
ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. จ ำนวนควำมร่วมมือหรือเครือข่ำยและ 10 เครือข่ำย เครือข่ำยควำมร่วมมือ 10 เครือข่ำย จ ำนวนควำมร่วมมือหรือเครือข่ำย   10  เครือข่ำย   ได้แก่ บรรลุ 100

จ ำนวนกิจกรรมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ กิจกรรม 5 กิจกรรม 1. Jiangxi Normal University (JXNU)

2. Honghe University (UOH)

3. Yunnan Normal University (YNU)

4. Yunnan University of Finance and Economics (YUFE)

5. Yunnan College of Tourism Vocational

6. Central China Normai University (CCNU)

7. Yunnan University

8. University of Social Sciences and Humanities - Hanoi (HSSH)

9. National University of Laos (NUOL)

10. University of Management and Economics (UME)

จ ำนวนกิจกรรมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ได้แก่

1. โครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำรกำรปลูกพชืโดยไม่ใช้ดิน นักศึกษำ
University of Management and Economics (UME)

2. โครงกำรอบรมภำษำจีนของ นศ. ม.วไลยอลงกรณ์ ณ Central
ChinaNormal University

3. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ UME ประเทศ
รำชอำณำจักรกัมพชูำ

4. โครงกำรเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับภฎูำน

5. โครงกำรเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ Segi University

6. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือกับ YUFE ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

7. โครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันซำเบล

8. โครงกำรสำนต่อควำมร่วมมือกับ Central China Normal

ระดบัความส าเร็จการบรรลตุวับง่ชี้ตวัชี้วัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จการบรรลตุวับง่ชี้ตวัชี้วัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

2. จ ำนวนหลักสูตรที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย

1 หลักสูตร/ปี กำรจัดท ำหลักสูตรกับมหำวิทยำลัยเครือข่ำยอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
แต่ในปี 2556 มีกำรท ำหลักสูตรร่วมกับบริษัทกำรบินไทย จัดท ำ
หลักสูตรกำรบิน

ไมบรรลุ


3. ร้อยละของนักศึกษำที่มีสัมฤทธิ์ผลตำม
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของบัณฑิต

80 ร้อยละ ร้อยละ 81.60  โครงกำรพฒันำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ 
จ ำนวนนักศึกษำ ที่เข้ำร่วมโครงกำร 6,160 คน ผ่ำนกำรอบรม 5,300 คน

บรรลุ


100

4. ร้อยละของนักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบ
 สหกิจศึกษำ

90 ร้อยละ ร้อยละ 87.13 นักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบสหกิจศึกษำจ ำนวน 474 คน จำก
จ ำนวนนักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบสหกิจทั้งหมด 544 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.17

ต้องปรับปรุง


88.66

5. ร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ

70 ร้อยละ ร้อยละ 62.76 นักศึกษำที่สอบผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ ต้องปรับปรุง


89.66

6. ร้อยละของนักศึกษำที่เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ร้อยละ10 จ ำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2555 จ ำนวน 2,680 คน ถ้ำนักศึกษำ
เพิ่มขึ้น 10% จะต้องมีนักศึกษำ 2,948 คน ในปีกำรศึกษำ 2556  มี
นักศึกษำจ ำนวน 2,942 คน

 บรรลุ


100

7. ร้อยละของรำยวิชำที่มีกำรสอดแทรกเนื้อหำ
และกระบวนกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

80 ร้อยละ ร้อยละ 100 ทุกรำยวิชำ ได้มีกำรสอดแทรกในทุกรำยวิชำตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เร่ืองกรอบมำตรำฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2552 ระบุให้ทุกหลักสูตรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีกำรมี
กำรสอดแทรกเนื้อหำและกระบวนกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

 บรรลุ


100

8. จ ำนวนโครงกำรกำรจัดกำรอบรมและ
ส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำทักษะ
ทำงภำษำอังกฤษ และภำษำอำเซียน

20 โครงกำร:ปี 30 โครงกำร  โครงกำรกำรจัดกำรอบรมและส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำ
ทักษะทำงภำษำอังกฤษ และภำษำอำเซียน อำทิเช่น โครงกำรพฒันำ
ทักษะภำษำอังกฤษบุคลำกรสู่อำเซียน  โครงกำรส่งเสริมสมรรถนะกำร
เรียนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับอำจำรย์และบุคลำกรส ำหรับใช้ในกำรเรียน
กำรสอน   โครงกำรเสริมสมรรถนะกำรเรียนรู้ภำษำแก่นักศึกษำอำจำรย์
และบุคลำกรโครงกำรอบรมสำมภำษำอำเซียนน่ำรู้ พร้อมสู่ AEC  
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำไทย-กัมพชูำส ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์
และบุคลำกร  โครงกำรอบรมภำษำเวียดนำมเพื่อกำรส่ือสำรเบื้องต้น 
โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกร
สำยสนันสนุน

บรรลุ


100
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จการบรรลตุวับง่ชี้ตวัชี้วัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

9. ร้อยละเพิ่มขึ้นของจ ำนวนสถำน
ประกอบกำรที่รับนักศึกษำเข้ำรับกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ

5 ร้อยละ ร้อยละ 4.84 ในปีกำรศึกษำ 2555 มีสถำนประกอบกำร จ ำนวน 391 และในปี
กำรศึกษำ 2556 มีสถำนประกอบกำร จ ำนวน 397 คิดเป็นร้อยละที่
เพิ่มขึ้น 4.84

ต้องปรับปรุง


96.8

5 หลักสูตร:ปี 11 หลักสูตร บรรลุ


100

ป.ตรี 4 หลักสูตร
ป.โท 4 หลักสูตร

ป.เอก 3 หลักสูตร

11. จ ำนวนหลักสูตรนำนำชำติที่เพิ่มขึ้น 2 หลักสูตร:ปี ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรพฒันำหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
กำรบินนำนำชำติ วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำรเพยีงหลักสูตรเดียว

ต้องปรับปรุง


50

12. จ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์
มหำวิทยำลัยที่เพิ่มขึ้น

2 ช่องทำง 3 ช่องทำง ช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์ที่เพิ่มขึ้นของมหำวิทยำลัย ได้แก่   1. 
เว็บไซต์ภำษำอังกฤษแนะน ำมหำวิทยำลัย    2. ส่ือวิดีทัศน์แนะน ำ
มหำวิทยำลัย     3. กำรออกบูธและแนะแนวแนะน ำหลักสูตรต่ำงๆของ
มหำวิทยำลัย

บรรลุ


100

13. จ ำนวนนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถพเิศษเข้ำ
ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเพิ่มขึ้น

30 คน 7 คน นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถพเิศษในด้ำนกีฬำเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย
ปีกำรศึกษำ 2556

ต้องปรับปรุง


23.33

14. จ ำนวนทุนกำรศึกษำที่ให้กับนักศึกษำ 5 ทุน 28 ทุน จ ำนวนทุนกำรศึกษำที่ให้แก่นักศึกษำในปีงบประมำณ 2556 ได้แก่ 
1. ทุนกำรศึกษำต่อเนื่อง 15 ทุน เป็นทุนกำรศึกษำที่มอบให้กับ

นักศึกษำจนส ำเร็จกำรศึกษำ

บรรลุ


100

2. ทุนกำรศึกษำวันไหว้ครู 13 ทุน เป็นทุนสนับสนุนกำรศึกษำประจ ำปี

10. จ ำนวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนและเกณฑ์มำตรฐำน
ขององค์กรวิชำชีพเพิ่มขึ้น

หลักสูตรที่เปิดสอนตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนละองค์กร
วิชำชีพ มีจ ำนวน 11 หลักสูตร 15 สำขำได้แก่ 1. เทคโนโลยีบัณฑิต 
สำขำเทคโนโลยีวิศวกรรม 2. วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรม
อัตโนมัติ 3. วิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำเคมีอุตสำหกรรม 4. วิทยำ
ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีจัดกำรเกษตร 5. ศิลปศำสตรบัณฑิต
 สำขำนำฏศิลป์และกำรละคร 6. รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำ
รัฐประศำสนศำสตร์, สำขำกำรจัดกำรเพื่อควำมมั่นคง, สำขำกำร
บริหำรงำนต ำรวจและกระบวนกำรยุติธรรม  7. ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำกำรจัดกำรควำมขัดแย้งแบบบูรณำกำรและสำขำนวัตกรรม
วิทยำกำรจัดกำรส่ือสำร  8. วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำส่ิงแวดล้อม
ศึกษำ 9. รัฐประศำสนศำสตรดุษฎบีัณฑิต สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ 10.
 บริหำรธุรกิจดุษฎบีัณฑิต สำขำบริหำรธุรกิจ 11. ปรัชญำดุษฎบีัณฑิต 
สำขำนวัตกรรมวิทยำกำรจัดกำรส่ือสำร, สำขำส่ิงแวดล้อมศึกษำ
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จการบรรลตุวับง่ชี้ตวัชี้วัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

15. จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
แลกเปล่ียนนักศึกษำกับมหำวิทยำลัยเครือข่ำย

5 เครือข่ำย 5 เครือข่ำย ได้ด ำเนินกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำกับ
มหำวิทยำลัยเครือข่ำยในต่ำงประเทศ  ได้แก่

บรรลุ


100

ในต่ำงประเทศ 1. โครงกำรแลกเปล่ียน นศ. ระยะส้ัน ณ ม.หงเหอ ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
2. โครงกำรสนับสนุนกำรฝึกอบรมระยะส้ันในกลุ่มอำเซียน
3. โครงกำรแลกเปล่ียน นศ. ณ Yunnan University of Finance &
Economics
4. โครงกำรแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมกับ USSH เวียดนำม
5. โครงกำรแลกเปล่ียนภำษำและวัฒนธรรม กับ YUFE ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
6. โครงกำรลงนำมข้อตกลง (MOU) กับมหำวิทยำลัยจี้หนำนในกำร
แลกเปล่ียนนักศึกษำ

16. จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) กับ
สถำนประกอบกำรที่เพิ่มขึ้น

5 โครงกำร :ปี 7 โครงกำร จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) กับสถำนประกอบกำร 7 โครงกำร
 ได้แก่

บรรลุ


100

1. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำนจังหวัดปทุมธำนี

2. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมบริหำรงำนบุคคลชำยคลอง

3. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำนจังหวัดปทุมธำนี

4. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำนนวนคร

5. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมบริหำรบุคคลรังสิต

6. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมบริหำรงำนบุคคลบำงพลี

7. โครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) ชมรมบริหำรงำนบุคคลนวนคร
17. ร้อยละของงบประมำณที่สนับสนุน กำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษำ

5 ร้อยละ ร้อยละ 80.81 งบประมำณจัดสรรด้ำนศิลปะวัฒนธรรม 3,682,250.35 บำท มีโครงกำร
 25 โครงกำร ที่เป็นโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษำ
 จ ำนวนเงิน 2,968,382.22

บรรลุ


100
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สรุปผลการด าเนินงาน
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบณัฑิตเพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการของสงัคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
จ ำนวนตัวบง่ชี้       17       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 11 ตัวบง่ชี้
มผีลกำรด ำเนนิงำนแต่ยังไมบ่รรลุ 1 ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนนิงำน 5 ตัวบง่ชี้
มรีะดบัผลการด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 85.20
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่มีคุณภาพเปน็ที่ยอมรบัในระดับชาติและนานาชาติ

ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. ร้อยละของนักศึกษำที่มีประสบกำรณ์กำรท ำ
วิจัยร่วมกับอำจำรย์

50 ร้อยละ ร้อยละ 7.14 จ ำนวนวิจัย 14 เล่ม นักศึกษำร่วมกับอำจำรย์ 1 เล่ม จ ำนวน 4 คน ต้องปรับปรุง


14.28

2. จ ำนวนเงินวิจัยที่ได้รับจำกภำยในและ
ภำยนอก (สกอ.4.3)

เฉล่ีย
100,000

บำท : คน เฉล่ีย 44,788.59 บำท จ ำนวนเงินวิจัยที่ได้รับ 14,421,925 บำท ต้องปรับปรุง


44.79

3. ร้อยละของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำที่น ำไปใช้
ประโยชน์ (สมศ.6)

30 ร้อยละ ร้อยละ 5.03 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำที่
น ำไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6)

ต้องปรับปรุง


16.77

4. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรผลิตผลงำนวิจัย
เพื่อแก้ปัญหำในหน่วยงำน

20 ร้อยละ ร้อยละ 73.33 มีผลงำนวิจัยที่แก้ปัญหำหน่วยงำน 11 เล่ม จำกจ ำนวนวิจัยภำยใน 15 
เล่ม ได้แก่ เร่ือง อิทธิพลของส่ือประชำสัมพนัธ์ในกำรณรงค์ไม่สูบบุหร่ีที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีนักศึกษำมหำวิทยำลัย เร่ือง กำรพฒันำ
รูปแบบกำรเรียนรู้กำรตรวจหำสำรปนเปื้อนชองสำรเคมีในอำหำร เร่ือง 
กำรศึกษำแนวโน้มกำรจัดสุขำภบิำลอำหำรในสถำนศึกษำ

บรรลุ


100

5. จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย
กับชุมชน องค์กรระดับชำติและ/หรือ นำนำชำติ

7 เครือข่ำย 8 เครือข่ำย เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย มีดังนี้ 1. เครือข่ำยกำรวิจัยร่วมกับ
มหำวิทยำลัยรำชภฏั 5 เครือข่ำย 2. เครือข่ำยร่วมกับ บริษัทแมคไทย 
จ ำกัด 3. บริษัทซีพเีอฟเทรดด้ิงจ ำกัด 4. เทศบำลต ำบลปรำสำททอง

บรรลุ


100

6. จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
น ำไปใช้แก้ปัญหำและช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

10 ผลงำน 15 ผลงำน  ผลงำนวิจัยที่ถ่ำยทอดสู่ผู้ประกอบกำร ชุมชน ที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
น ำไปใช้แก้ปัญหำและช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม  ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรใช้
สมุนไพรสู่กำรเกษตรปลอดสำรพษิตำมแนวเศรษฐกิจพอเพยีง และกำร
วิจัยรถเข็นคนพกิำรไฟฟำ้ควบคุมด้วยศรีษะ เป็นต้น

 บรรลุ


10

7. จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย
กับสถำนประกอบกำรและอำเซียน

7 เครือข่ำย 5 เครือข่ำย ได้ด ำเนินกำรวิจัยร่วมกับสถำนประกอบกำร แต่อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยร่วมกันกับสถำนประกอบกำร      
1. บริษัทแมคไทย จ ำกัด

ต้องปรับปรุง


71.43

2. บริษัทซีพเีอฟเทรดด้ิงจ ำกัด

3. นำงชนิดำ จันทร์สุข

4. นำยชยำนันท์ พลูสวัสด์ิ

5. นำงรศิฐกุล เทเพนทร์

ตวัชี้วัด หน่วยนับ การบรรลตุวับง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จ
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตวัชี้วัด หน่วยนับ การบรรลตุวับง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จ

8. จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ท ำร่วมกับ 7 โครงกำร 18 โครงกำร - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 7 โครงกำร บรรลุ 100

ชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหำท้องถิ่น 1. กำรวิจัยควำมพงึพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผน

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเทศบำล นครนนทบุรี อ.ดวงตำ สรำญรมย์

2. ควำมพงึพอใจต่อกำรฟื้นฟเูขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร

จังหวัดปทุมธำนี จำกอุทกภยั 2554 อ.สะอำด บรรเจิดฤทธิ์

3. หลักส ำคัญในกำรเกณฑ์ประกันควำมเส่ียงต่อฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพฒันำคุณภำพชีวิตในยุคที่โลกเปล่ียนแปลง

อ. วินัย วีระวัฒนำนนท์

4. โครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำรเร่ือง "กำรส่งเสริมพฒันำพชืสมุนไพรใน

เกษตรปลอดสำรพษิตำมแนวพระรำชด ำริ" อ.ศศมล ผำสุข

5. งำนวิจัยเร่ือง "กำรพฒันำรูปแบบกำรเรียนรู้กำรตรวจหำสำรปนเปื้อน

ของสำรเคมีในอำหำรโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน"

อ. ณัฐกำนต์ ทองพนัธุ์พำน

6. กำรศึกษำแนวโน้มกำรจัดสุขำภบิำลอำหำรในสถำนศึกษำ

ผศ.นันท์ปภทัร์ ทองค ำและคณะ

7. โครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำรเร่ือง "กำรส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรในกำร

เกษตรปลอดสำรพษิตำมแนวเศรษฐกิจพอเพยีง" อ.ศศมล ผำสุข

- ระหว่ำงด ำเนินกำร 4 โครงกำร

1. โครงกำรวิจัยเพื่อพฒันำศักยภำพนักศึกษำสำขำวิชำคณิตศำสตร์

2. โครงกำรวิจัยเร่ือง ควำมพร้อมในกำรสอนภษำอังกฤษเพื่อตัวสู่
อำเซียนของครูในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่จังหวัด
ปทุมธำนี สระบุรี และสระแก้ว

3. โครงกำรวิจัยสำขำเคมีวิทยำศำสตร์และสำขำชีววิทยำ

4. โครงกำรวิจัยพฒันำและนวัตกรรมด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยสู่ชุมชนและ
ท้องถิ่น

- อยู่ระหว่ำงกำรเสนอโครงกำร 7 โครงกำร
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สรุปผลการด าเนินงาน
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 การผลติผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่มคุีณภาพเปน็ที่ยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ
จ ำนวนตัวบง่ชี้       8       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 4 ตัวบง่ชี้
มผีลกำรด ำเนนิงำนแต่ยังไมบ่รรลุ - ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนนิงำน 4 ตัวบง่ชี้
มรีะดบัผลการด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 57.16
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 การใหบ้รกิารวิชาการแก่สังคม ทอ้งถ่ิน ชุมชน สถานประกอบการ
ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. จ ำนวนชุมชนต้นแบบที่มหำวิทยำลัยเข้ำไป 2 ชุมชน:ปี 3 ชุมชน ชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับกำรส่งเสริม 100

ส่งเสริมกำรน้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีงมำ 3 โรงเรียน 1.ชุมชนรร.วัดคุณหญงิส้มจีน

ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประสบผลส ำเร็จ 2.ชุมชนสวนพริกไทย จ.ปทุมธำนี

3.ชุมชนชีน้ ำร้ำย จ.สิงห์บุรี

4.โรงเรียนต ำรวจตะเวนชำยแดนบ้ำนน้ ำอ้อม

5.โรงเรียนต ำรวจตะเวนชำยแดนกำรบินไทย

6.โรงเรียนต ำรวจตะเวนชำยแดนบ้ำนทุ่งกระบินทร์

2. ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพฒันำศักยภำพ 
ทักษะชีวิต

90 ร้อยละ ร้อยละ 85.37 จ ำนวนนักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพฒันำศักยภำพ 
ทักษะชีวิต จ ำนวน 31 โครงกำร เป้ำหมำย จ ำนวน 8,376 คน ผู้ได้รับ
กำรพฒันำ จ ำนวน 7,151 คน

ต้องปรับปรุง


94.86

5 โครงกำร 5 โครงกำร โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ด ำเนินงำนร่วมกับศิษย์เก่ำ มีจ ำนวน 5 โครงกำร 100

1. โครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำรพฒันำควำมรู้และประสบกำรณ์ศิษย์เก่ำ

2, โครงกำรประชุมวิชำกำรสัตวศำสตร์

3. โครงกำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรเกษตรศำสตร์

4. โครงกำร School for innovative Learning : Using ICT in
Mathematics ให้ศิษย์เก่ำคณิตศำสตร์

5. โครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำรนิเทำนและหุ่น

4. ร้อยละของบุคลำกรและนักศึกษำที่มี
ศักยภำพพร้อมเป็นวิทยำกร บุคคลต้นแบบ

90 ร้อยละ ร้อยละ 100 บุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ในโครงกำรวิทยำกร
ต้นแบบด้ำนเศรษฐกิจพอเพยีงที่ด ำเนินกำรโดยมหำวิทยำลัย และควำม
ร่วมกับมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำข เป้ำหมำย 50 คน และได้เข้ำร่วม
 50 คน

บรรลุ


100

ตวัชี้วัด หน่วยนับ การบรรลตุวับง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จ

3. จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่
ด ำเนินกำรร่วมกับศิษย์เก่ำ




บรรลุ

บรรลุ

9



ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตวัชี้วัด หน่วยนับ การบรรลตุวับง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จ

5. ร้อยละของรำยได้กำรให้บริกำรวิชำกำรที่
เพิ่มขึ้น

10 ร้อยละ ร้อยละ 51.65 รำยได้กำรให้บริกำรวิชำกำรปี 2555 จ ำนวน 40,945,631.53 บำท 
เทียบกับ รำยได้กำรให้บริกำรวิชำกำรปี 2556 จ ำนวน 84,693,584.81
บำทมีรำยได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 51.65

บรรลุ


100

6. จ ำนวนชุมชนในต่ำงประเทศที่มหำวิทยำลัย
ไปสร้ำงเครือข่ำยให้บริกำรวิชำกำร

1 ชุมชน อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมกำรสร้ำงเครือข่ำยกับจังหวัดศรีโสภณ ประเทศ
กัมพชูำ โดยจะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2557

ต้องปรับปรุง


7. จ ำนวนฐำนกำรเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลัย 1 ฐำน:ปี 3 ฐำน  ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง ด ำเนินกำรแล้วรวม 4 ฐำนกำรเรียนรู้ 
  ได้แก่  1.น้ ำหมักชีวภำพ  2.ปุ๋ย  3.ผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน 4.หญำ้แฝก

บรรลุ


100

8. ร้อยละควำมรู้ที่ได้รับจำกใช้ฐำนเรียนรู้ 80 ร้อยละ ร้อยละ 82.00 ประเมินควำมรู้จำกผู้เจ้ำรับกำรอบรมจำกกำรใช้ฐำนกำรเรียนรู้    
โดยได้ส ำรวจควำมรู้ที่ได้จำกฐำนกำรเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 82.00

บรรลุ


100

9. จ ำนวนวิทยำกรตัวคูณ และบุคคลต้นแบบที่
ถูกพฒันำ

50 คน/ปี 50 คน บุคลำกรและอำจำรย์ได้เข้ำร่วมโครงกำรวิทยำกรต้นแบบด้ำนเศรษฐกิจ
พอเพยีง โดยด ำเนินกำรเข้ำร่วมฝึกอบรมร่วมกับ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

บรรลุ


100

10. ร้อยละของงบประมำณด้ำนบริกำรวิชำกำร
ที่เพิ่มขึ้น

5 ร้อยละ:ปี ร้อยละ 6.49 งบประมำณด้ำนบริกำรวิชำกำรที่ได้รับกำรจัดสรรปี 2555 จ ำนวน 
3,825,000 บำท เทียบกับ งบประมำณด้ำนบริกำรวิชำกำรที่ได้รับกำร
จัดสรรปี 2556 จ ำนวน 4,116,700 บำท

บรรลุ


100

11. จ ำนวนโครงกำรแลกเปล่ียนเผยแพร่ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพยีง ต่อคณะ

7 โครงกำร 16 โครงกำร โครงกำรแลกเปล่ียนเผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีงจ ำนวน 16 
โครงกำร อำทิเช่น   1. โครงกำรท ำดีเพื่อพอ่   2. โครงกำรอบรมชีวิต
พอเพยีงให้กับบุคลำกรสำยวิชำกำร   3. โครงกำรอบรมชีวิตพอเพยีง
ให้กับบุคลำกรสำยสนับสนุน 4. โครงกำรอบรมชีวิตพอเพยีงให้กับครู
และนักเรียนโรงเรียนสำธิต 5. โครงกำรพฒันำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีง

บรรลุ


100
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตวัชี้วัด หน่วยนับ การบรรลตุวับง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จ

12. จ ำนวนผลิตภณัฑ์ที่คิดค้นจำกผลงำนของ ส่ิงประดิษฐ์ 1 ชิ้น 1. รถเข็นคนพกิำรไฟฟำ้ควบคุมด้วยศรีษะ อ.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี บรรลุ 100

บุคลำกรในมหำวิทยำลัย เช่นงำนวิจัย และ
ส่ิงประดิษฐ์

วิจัยพฒันำผลิตภณัฑ์ 5 ผลงำน 2. CHAWAN IN THE MIST 2013 อ. เศกพร ตันศรีประภำศิริ

ส่ิงประดิษฐ์ 3. กำรรักษำคุณภำพของข้ำวกล้องหลักกำรเก็บเกี่ยวโดยกำรใช้
เทคโนโลยีกำรฉำยรังสีแกมมำเพื่อควำมมั่นคงทำงอำหำร

4. กำรออกแบบและพฒันำผลิตภณัฑ์เคร่ือปั้นดินเผำโดยใช้เตำเผ่ำร่วม
ระห่วำงไฟฟำ้และคล่ืนไมโครเวฟ

5. กระบวนกำรผลิตข้ำวฮำงงอกจำกข้ำวปทุมธำนี 1

6. กำรพฒันำกระบวนกำรผลิตตะลิงปลิงแช่อิ่ม

13. ค่ำเฉล่ียควำมพงึพอใจที่มีต่อสินค้ำที่
จ ำหน่ำยภำยในร้ำนค้ำศูนย์สำธิตสินค้ำของ
มหำวิทยำลัย

80 ร้อยละ ร้อยละ 82.00 ไม่มีกำรด ำเนินกำรเก็บข้อมูลค่ำเฉล่ียควำมพงึพอใจที่มีต่อสินค้ำที่
จ ำหน่ำยภำยในร้ำนค้ำศูนย์สำธิตสินค้ำของมหำวิทยำลัย มีแต่ข้อมูล
ควำมพงึพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรร้ำนค้ำศูนย์สำธิตสินค้ำของ
มหำวิทยำลัย ร้อยละ 82.00

บรรลุ


100

14. ร้อยละของจ ำนวน ผู้บริหำรโรงเรียน/ครู/
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมที่ได้
ก ำหนดตำมแผน

80 ร้อยละ ร้อยละ 100 จ ำนวน ผู้บริหำรโรงเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมที่
ได้ก ำหนดตำมแผน 550 คน แต่มีผู้เข้ำร่วมอบรมเกินกว่ำเป้ำหมำย  
จ ำนวน 1,274 คน คิดเป็นร้อยละ 231.63

บรรลุ


100

15. ร้อยละของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำตรงตำมแผนผลิตบัณฑิตครูตรงสำขำ

80 ร้อยละ ร้อยละ 87.36 จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำตรงตำมแผนผลิตบัณฑิตครูตรงสำขำ 
จ ำนวน 76 คน จำกแผนผลิตจ ำนวน  87 คน

บรรลุ


100

สรุปผลการด าเนินงาน
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 การใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม ทอ้งถ่ิน ชมุชน สถานประกอบการ
จ ำนวนตัวบง่ชี้       15       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 13 ตัวบง่ชี้
มผีลกำรด ำเนนิงำนแต่ยังไมบ่รรลุ 1 ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนนิงำน 1 ตัวบง่ชี้
มรีะดบัผลการด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 92.99

ชิ้น:ปี3


11



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 การท านุบ ารงุ เผยแพร ่สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของทอ้งถ่ิน และของชาติ
ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. ร้อยละของนักศึกษำ บัณฑิต และบุคลำกร
ในท้องถิ่นที่เข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในคุณค่ำ 
ควำมส ำนึก และควำมภำคภมูิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชำติ

80 ร้อยละ ร้อยละ 92.00 นักศึกษำ บุคลำกร ได้เข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมสืบสำนศิลปวัฒนธรรมบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียน
กำรสอน กิจกรรมควำมภำคภมูิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ 
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรคิดเป็นร้อยละ 92.00 พงึพอใจร้อยละ 90.00 และมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 81.60

 บรรลุ


100

2. นักศึกษำบัณฑิตและบุคลำกรในท้องถิ่นที่
เข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม 
น ำควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมภมูิใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชำติไปประยุกต์ใช้ใน
กำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินชีวิต

ระดับดี ระดับ ระดับดี นักศึกษำ บุคลำกร ได้เข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม 
สำมำรถน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 81.60

 บรรลุ


100

3. จ ำนวนกิจกรรมที่เผยแพร่ แลกเปล่ียนสืบ
สำน ศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และ
ของชำติกับประเทศในกลุ่มอำเซียน

1 กิจกรรม:ปี 1 กิจรรม โครงกำรเผยแพร่และแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรรมไทย-จีน ระหว่ำงวันที่ 
19-30 กันยำยน 2556 ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน

บรรลุ


100

4. จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติเข้ำกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

1 รำยวิชำ:ปี 3 รำยวิชำ รำยวิชำที่น ำศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติกับกำรเรียน
กำรสอนได้แก่ 1.ทักษะพื้นฐำนนำฎศิลป์ไทย  2. นำฎศิลป์พื้นเมือง 3. 
โขนสด เป็นต้น

บรรลุ


100

5. จ ำนวนกิจกรรมที่เน้นกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม
สนับสนุนและมีส่วนร่วม ในกำรท ำนุบ ำรุง 
เผยแพร่และสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่นหรือของชำติ

5 กิจกรรม:ปี 7 กิจกรรม จ ำนวนกิจกรรมที่เน้นกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วม ใน
กำรท ำนุบ ำรุง เผยแพร่และสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่น
หรือของชำติ 7 กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมสืบสำนศิลปวัฒนธรรมบูรณำ
กำรศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรม
แห่เทียนพรรษำ  กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  กิจกรรมเสริม
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมจัดนิทรรศกำร
ศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน กิจกรรมอบรมและเผยแพร่
นำฎศิลป์ส ำหรับครูปฐมวัยสู่ท้องถิ่น

บรรลุ


100

ตวัชี้วัด หน่วยนับ การบรรลตุวับง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จ
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตวัชี้วัด หน่วยนับ การบรรลตุวับง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จ

6. จ ำนวนกิจกรรมพฒันำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใน และควำมภมูิใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ

1 กิจกรรม:ปี 1 กิจกรรม กิจกรรมพฒันำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ชองชำติ ได้แก่  โครงกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ทำงด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรม  ให้กับบุคลำกร

บรรลุ


100

7. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เอื้อต่อกำร
ด ำเนินโครงกำร

1 ระบบ 2 ระบบ 1. ระบบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณสนับสนุนกำรกำรด ำเนินงำนโครงกำร
กิจกรรมเพื่ออ ำนวจควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน

บรรลุ


100

2. ระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

8. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรมระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับบัณฑิต 
หน่วยงำนในท้องถิ่น หน่วยงำนในระดับชำติ 
และอำเซียน

1 เครือข่ำย 3 เครือข่ำย เครือข่ำยในกำรด ำเนินกำรเผยแพร่วัฒนธรรมในประเทศและ
ต่ำงประเทศร่วมก้บกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัด
ปทุมธำนี  และมหำวิทยำลัยทักษิณ

บรรลุ


100

สรุปผลการด าเนินงาน
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง เผยแพร่ สบืสาน ศิลปวัฒนธรรมของทอ้งถ่ิน และของชาติ
จ ำนวนตัวบง่ชี้       8       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 8 ตัวบง่ชี้
มผีลกำรด ำเนนิงำนแต่ยังไมบ่รรลุ - ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนนิงำน - ตัวบง่ชี้
มรีะดบัผลการด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 100
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารและการพัฒนาสถาบนั
ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. ร้อยละของอำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
เพิ่มขึ้น

5 ร้อยละ ร้อยละ 1.56 จ ำนวนอำจำรย์ที่มีเกณฑ์ท ำผลงำนวิชำกำร 337 คน ได้ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.56

ต้องปรับปรุง


31.2

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอำจำรย์ที่มีระดับ
กำรศึกษำวุฒิปริญญำเอก

5 ร้อยละ ร้อยละ 9 ปีกำรศึกษำ 2555 มีอำจำรย์ระดับปริญญำเอกจ ำนวน 83 คน ในปี 
2556 มีอำจำรย์ระดับปริญญำเอกทั้งสิ้น 92 คน 
9 คน

บรรลุ


100

3. ร้อยละของกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
ด้ำนส่ิงแวดล้อมเป็นไปเกณฑ์มำตรฐำนทำง
ส่ิงแวดล้อม

80 ร้อยละ ร้อยละ 80 มีกำรด ำเนินกำรโครงกำร ในด้ำนกำรประหยัดพลังงำนด้ำนไฟฟำ้ ได้มี
ควำมร่วมมือกับกระทรวงพลังงำน ในกำรเปล่ียนหลอดไฟทั้ง
มหำวิทยำลัยเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงำน มีกำรำบริหำรจัดกำรขยะ 
โดยมีโรงคัดแยกขยะทั้งหมดของมหำวิทยำลัย  มีโครงกำรเรำรักษ์โรง
อำหำรเพื่อควำมสะอำดด้ำนสุขอนำมัยของผู้บริโภค มีกำรปรับปรุงและ
พฒันำส่ิงแวดล้อมและภมูิทัศน์ของมหำวิทยำลัย

บรรลุ


100

4. จ ำนวนระบบงำน ฐำนข้อมูลที่พฒันำและ 2 ฐำน 4 ฐำน ระบบและฐำนข้อมูลที่พฒันำและน ำมำใช้ตำมภำรกิจ ได้แก่ บรรลุ 100

น ำมำใช้ในกำรปฏบิัติงำนตำมภำรกิจ 1. ฐำนข้อมูลงบประมำณ  พสัดุ
2. ฐำนข้อมูลนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร

3. ฐำนข้อมูลงำนวิจัย งำนวิชำกำร

4. ระบบห้องสมุด

5. จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่ถูกน ำไปใช้ประโยชน์ 2 เร่ือง:ปี 6 เร่ือง องค์ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอดเพื่อน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ได้แก่ บรรลุ 100

หรือต่อยอดควำมรู้ใหม่ 1. กลยุทธ์ประเมินกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน

2. องค์ควำมรู้ด้ำนงำนวิจัยคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
3. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

4. องค์ควำมรู้เทคนิค TQF

5. องค์ควำมรู้กำรเขียนบทควำมตีพมิพเ์ผยแพร่

6. องค์ควำมรู้เทคนิคกำรเขียนเค้ำโครงงำวิจัย

ตวัชี้วัด หน่วยนับ การบรรลตุวับง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จ
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตวัชี้วัด หน่วยนับ การบรรลตุวับง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จ

6. จ ำนวนพื้นที่กำรท ำงำนที่ได้รับกำรปรับปรุง
ดีขึ้น

5 พื้นที:่ปี 8 พื้นที่ โครงกำรประบปรุงพฒันำภมูิทัศน์และแหล่งสุนทรียะ 6 โครงกำร/
กิจกรรม 8 พื้นที่ ได้แก่

บรรลุ


100

1. โครงกำรปรับปรุงภมูิทัศน์ของคณะครุศำสตร์  2 พื้นที่

2. โครงกำรพฒันำปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก คณะวจก.

3. โครงกำรปรับปรุงพฒันำภมูิทัศน์และแหล่งสุนทรียะ 2 แห่งของสกอ.

4. โครงกำรปรับปรุงภมูิทัศน์ 3R1S ของนวัตกรรม

5. โครงกำรปรับปรุงพฒันำห้องกิจกรรมเอนกประสงค์ ศูนย์ภำษำ

6. โครงกำรปรับปรุงลำนนั่งพกัผ่อนหน้ำ ห้องน้ ำ ศูนย์สะแก้ว

 โครงกำรปรับปรุงพฒันำอำคำรและส่ิงก่อสร้ำง 5 โครงกำรกิจกรรม

1. โครงกำรปรับปรุง พฒันำอำคำร และส่ิงก่อสร้ำง ของสนอ.

2. โครงกำรปรับปรุงพฒันำด้ำนอำคำรสถำนที่ ร.ร. สำธิต

3. โครงกำรปรับปรุงพฒันำห้อง Self- Access Learning 2 (Reading
Corner and Multimedia Corner) ศูนย์ภำษำ

4. โครงกำรปรับปรุงพฒันำห้องกิจกรรมเอนกประสงค์ ศูนย์ภำษำ

5. โครงกำร พฒันำอำคำรสถำนที่และภมูิทัศน์คณะ เทคโนอุตฯ

7. ร้อยละของทรัพยำกรสำรสนเทศที่เพิ่มขึ้น 5 ร้อยละ ร้อยละ 18.55 ทรัพยำกรสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยมี  เพิ่มขึ้นของทรัพยำกร
สำรสนเทศ 18.55

บรรลุ


100

8. มีกำรทบทวนแผนด้ำนสวัสดิกำร 1 คร้ัง:ปี อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง(ร่ำง)แผนด้ำนสวัสดิกำรของบุคลำกร ต้องปรับปรุง


9. ร้อยละของบุคลำกรที่มีสมรรถนะตำม
ก ำหนดภำยในปี 2560

80 ร้อยละ ร้อยละ 99.71 มหำวิทยำลัยได้มีกำรประเมินสมรรถนะของบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
ทุกปี สำยวิชำกำรทั้งหมด 381 คน ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 2 คน  สำย
สนับสนุนทั้งหมด 316 คน ผ่ำนกำรประเมินทุกคน คิดเป็นร้อยละ 99.71

บรรลุ


100

10. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้บริหำรที่มีภำวะผู้น ำ 80 ร้อยละ ร้อยละ 80.00 ผลกำรประเมินภำวะผู้น ำผู้บริหำรได้แก่ อธิกำรบดี คณบดี 6 คณะ 1 
วิทยำลัย ผลกำรประเมิน ได้ค่ำคะแนนอยู่ในระดับดี  คะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 
3.71 คิดเป็นร้อยละ 80.00

บรรลุ


100
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตวัชี้วัด หน่วยนับ การบรรลตุวับง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จ

11. ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตรง
ตำมแผนงำน

70 ร้อยละ ร้อยละ 81.33 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำงคิดเป็น
ร้อยละ 81.33

บรรลุ


100

12. ร้อยละของประเภท / ต ำแหน่งงำนที่มี
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ

80 ร้อยละ ร้อยละ 0.88 มหำวิทยำลัยได้มีกำรจัดท ำร่ำงแผนเส้นทำงกำรพฒันำบุคลำกร 
(Development Roadmap) อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงเพื่อน ำมำปรับ
ใช้ได้จริง  โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 มหำวิทยำลัยมี สำยวิชำกำร
ทั้งหมด 381 คน เข้ำสู้ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 3 คน  สำยสนับสนุนทั้งหมด
 316 คน ที่ได้รับกำรพฒันำตำมเส้นทำงสำยอำชีพ 3 คน รวมเป็น 6 คน
 คิดเป็นร้อยละ 0.88

ต้องปรับปรุง


1.1

 
สรุปผลการด าเนินงาน
ประเดน็ยทุธศาสตร์ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบนั
จ ำนวนตัวบง่ชี้       12       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 9 ตัวบง่ชี้
มผีลกำรด ำเนนิงำนแต่ยังไมบ่รรลุ 1 ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนนิงำน 2 ตัวบง่ชี้
มรีะดบัผลการด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 77.69
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำหรือประกอบ
อำชีพอิสระ  ภำยใน 1 ปี

80 ร้อยละ  ร้อยละ 71 มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทั้งหมด 1,961 คน ตอบแบบส ำรวจ
 1,779 คน มีผู้ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ จ ำนวน  89 คน  5 
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 71

ต้องปรับปรุง  88.75

2. ระดับควำมพงึพอใจของสถำนประกอบกำร
ที่มีต่อบัณฑิต

ระดับดีมำก ระดับ ระดับดี ระดับควำมพงึพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อบัณฑิตเท่ำกับ 4.08 อยู่
ในระดับดี

ต้องปรับปรุง


81.6

3. ผลกำรประเมินสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษ 50 ร้อยละ ร้อยละ 70 ด ำเนินกำรจัดสอบ บรรลุ 100

ของนักศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์ VRU TEST 1. ธันวำคม 2555 เข้ำร่วม 67 คน ผ่ำน 15  คิดเป็นร้อยละ 22.39

2. เมษำยน 2556 เข้ำร่วม 40 คน ผ่ำน 7    คิดเป็นร้อยละ 17.5

3. กรกฎำคม 2556 เข้ำร่วม 33 คน ผ่ำน 6  คิดเป็นร้อยละ 18.18

4. ด ำเนินกำรสอบผู้ที่สอบไม่ผ่ำน จ ำนวน 70 คน ผ่ำน 70
    คิดเป็นร้อยละ  100รวมผู้เข้ำอบรมทั้งส้ิน 140 คน ผ่ำน 98 คิดเป็นร้อยละ 70

4. จ ำนวนรำงวัลที่อำจำรย์หรือบุคลำกรหรือ
นักศึกษำที่ได้รับในระดับชำติ หรือนำนำชำติ

1 รำงวัล:ปี 1 รำงวัล  รำงวัลชมเชย จำกกรมแพทย์ทหำรบก ส่ิงประดิษฐ์ รถเข็นคนพกิำรๆฟ
ฟำ้ควบคุมด้วยศรีษะ (Electric-Wheelchair Contral by Head)        
 อ.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

บรรลุ


100

5. ร้อยละของจ ำนวนบทควำมวิชำกำร/วิจัยใน 30 ร้อยละ ร้อยละ 57.14 จ ำนวนงำนวิจัยที่ได้รับทุนไปน ำเสนอผลงำนในประเทศและต่ำงประเทศ 8 บรรลุ 100

กำรตีพมิพเ์ผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติ/ เร่ือง ได้แก่   1. กำรจ ำแนกพนัธุ์และควำมสัมพนัธุกรรมของกล้วยไม้ช้ำง

นำนำชำติ และลูกผสมด้วยเคร่ืองหมำยแฮตอำร์เอพดีี อ.นฤมล ธนำนันต์

2. ผลของควำมสูงในกำรตัดต่อผลผลิตและองค์ประกอบทำงเคมีของ

หญำ้เนเปียร์ที่ใช้เป็นอำหำรสัตว์และพลังงำนในประเทศไทย

 อ.กรรณิกำ เร่งศิริกุล

3. Biomass yind , chemical composition and potential ethanol

yields of 8 cultivars of napiergrass (Pennisetum Schumach.)

harvested 3 - monthly in central Thailand อ.กรรณิกำ เร่งศิริกุล

4. The Applicstion of Box-Behnken to Optinize the Design of
EWMA Chart for Autocorrelated Processes อ.กรินทร์ กำญทนำ
นนท์

ตวัชี้วัด หน่วยนับ การบรรลตุวับง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน



ระดบัความส าเร็จ
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตวัชี้วัด หน่วยนับ การบรรลตุวับง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดบัความส าเร็จ

5.EMPOWERING LOCAL VILLAGE COMMUNITY ENTERPRISES IN
 THAILAND:APOSSIBLE MODEL FOR CHINA AND SOUTH - EAST
 ASIA อ.ประพร์ีพร สวัสด์ิดวง
6. Development of superb seafood Thai cuisine servicing
Strategy in the legendary of Thai cuisine as tourist 
destination  Thitinan Chankoson
7. ควำมร่วมมือเพื่อกำรพฒันำบนทำงระเบียงเศรษฐกิจตะวันนออก-
ตะวันตก:ยุทธศำสตร์กำรพฒันสูประชำคมอำเซียน อ.กำนต์มณี ไวยครุฑ
8. A Development for Living in a changing World อ.วินัย วีระ
วัฒนำนนท์

6. ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 90 ร้อยละ ร้อยละ 71.06 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเท่ำกับ 71.06 ต้องปรับปรุง


78.96

7. จ ำนวนโครงกำรพฒันำวิชำกำรสู่อำเซียน 5 โครงกำร 5 โครงกำร มีกำรด ำเนินโครงกำรหลักด้ำนอำเซียน 2 โครงกำรหลัก 
1. โครงกำรเสริมสมรรถนะกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำ

อำจำรย์และบุคลำกร 
2. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำอำเซียนส ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์

และบุคลำกร

บรรลุ


100

3. โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกร
สำยวิชำกำร

4. โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกร
สำยสนับสนุน

5. โครงกำรอบรมกำรพฒันำศักยภำพอำจำรย์ใหม่

8. ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับกำร
ส่งเสริมและพฒันำตำมแผน

80 ร้อยละ ร้อยละ 92 โครงกำรพฒันำศักยภำพอำจำรย์ เป้ำหมำย 322 คน มีจ ำนวนอำจำรย์
เข้ำร่วม 296 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00

บรรลุ


100

9. จ ำนวนโครงกำรพฒันำผู้เรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

80 ร้อยละ ร้อยละ 100 สำระกำรเรียนรู้ มีจ ำนวน 8 กลุ่มสำระ โดยทุกกลุ่มสำระมีโครงกำรใน
กำรพฒันำผู้เรียนครบทุกกลุ่มสำระ จ ำนวน 255 โครงกำร

บรรลุ


100
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สรุปผลการด าเนินงาน
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 6 การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
จ ำนวนตัวบง่ชี้       9       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 6 ตัวบง่ชี้
มผีลกำรด ำเนนิงำนแต่ยังไมบ่รรลุ - ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนนิงำน 3 ตัวบง่ชี้
มรีะดบัผลการด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 94.37
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เอกสารแนบ



  
  

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๕๗ 
เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยั  ชั้น  ๓  อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์     
-------------------------------------- 

  
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
        
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๖  
  
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

๓.๑  สาขาวิชาในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
๓.๒  ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจ าป ี พ.ศ.  ๒๕๕๗  

          
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑  รายงานผลการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
๔.๒  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนกันยายน – พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  (เป็นเอกสารแจกในห้องประชุม) 

   
ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
          ๕.๑  รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  รอบ  ๖  เดือน  (มิถุนายน – พฤศจิกายน  ๒๕๕๖) 

http://202.29.39.4/spa1/1_57/vara%2031/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%2031.htm
http://202.29.39.4/spa1/1_57/vara%2032/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%2032.htm
http://202.29.39.4/spa1/1_57/vara%2051/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%2051.htm


          ๕.๒  (ร่าง)  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
          ๕.๓  (ร่าง)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ปรบัปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
          ๕.๔  (ร่าง)  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕.๕  (ร่าง)  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  หลักสูตรใหม ่ พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
          ๕.๖  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบง่ช้ี  ของแผนกลยทุธ์ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖     
                                                    
 ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ                                                                                                  
 

http://202.29.39.4/spa1/1_57/vara%2052/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%2052.htm
http://202.29.39.4/spa1/1_57/vara%2053/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%2053.htm
http://202.29.39.4/spa1/1_57/vara%2054/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%2054.htm
http://202.29.39.4/spa1/1_57/vara%2055/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%2055.htm
http://202.29.39.4/spa1/1_57/vara%2056/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%2056.htm
neung
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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดีที ่ ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๓  อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์   

-------------------------------------------------------------- 
 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
๑. นายจรูญ ถาวรจักร ์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รศ.ชาคริต อนันทราวัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕ ศ.ดร.เดือน ค าดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายศานิตย์ นาคสุขศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี 

๑๐. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๑. อ.วิภาว ี ซาตะนัย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๒. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 
๑๓. ผศ.ประจบ ดีบุตร กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 
๑๔. อ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 
๑๕. อ.ดร.น  าฝน ศีตะจิตต์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 
๑๖. อ.ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
๑๗. ผศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
๑๘. อ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
๑๙. อ.มณฤดี อาวะโต กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     

 ๑. ผศ.ร.ท.หญิง วิภาว ี เกียรติศิริ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. อ.เทวพงษ์ พวงเพชร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได้ 

๑. ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

neung
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๒ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี 
๒. ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
๓. อ.ดร.เปรมจิตร บุญสาย ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๘. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๙. รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๑๐. อ.ไชย มีหนองหว้า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๑. อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๑๒. อ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
๑๓. น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๑๔. นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๑๕. ผศ.เบญจรงค์ กุลสุ หัวหน้าส านักศิลปวัฒนธรรม 
๑๖. น.ส.วชิราพร สมอทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๗. น.ส.นรีกานต์ ภูมิคงทอง นักวิชาการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๑๕  น. 
  นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี  

      
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งที่ประชุมดังนี  
            ๑.  เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยได้เชิญ  นายกสภามหาวิทยาลัย  และ
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   คุณศรีวิการ์   เมฆธวัชชัยกุล  มาร่วมพบปะพูดคุย                     
กับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการท างานร่วมกัน  ในการด าเนินงาน
ทางการบริหาร  ให้มีระบบ  กฎเกณฑ์  มีแนวปฏิบัติที่สามารถจะติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินได้  และช่วยให้
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายไว้ 
  ๒.  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  นายกสภามหาวิทยาลัย  มีโอกาสพบประธาน
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี  ศ.ดร.ดิเรก   ปัทมสิริวัฒน์    
ได้พูดคุยเรื่องการประเมินการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  โดยมีแนวทาง 
ในการประเมิน  และรายงานผลงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบปีละ  ๒  ครั ง  กลางปี  (๒  ไตรมาส)  และสิ น
ปีงบประมาณ  หลักการในการรายงานเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค  ในการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณ 
  ๓.  อธิการบดี  กล่าวอ านวยพร  และมอบของที่ระลึก  แด่  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ในโอกาสขึ นปีใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ในนามของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลองกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
 
  ที่ประชุม  รับทราบ 



 
 

๑๑ 

๕.๕  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ผศ.ดร.สุนาฏ  เตชางาม  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  น าเสนอดังนี  
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและการ

ก าหนดอาหาร  ได้เสนอหลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาวิชาการ  ในการ
ประชุมครั งที่  ๑๒/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑.  ควรตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อรายวิชา 
๒.  ควรตรวจสอบโครงสร้างเกี่ยวกับจ านวนหน่วยกิตและปรับให้มีความเหมาะสม 
๓.  ควรตรวจสอบการจัดแบ่งรายวิชาในหลักสูตรระหว่าง รายวิชาในกลุ่มโภชนาการ และกลุ่มการ

ก าหนดอาหาร และปรับให้มีความเหมะสม 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  โดยมีข้อเสนอแนะในเรื่องโครงสร้างจ านวนหน่วยกิต 
 

  ๕.๖  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  ของกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
   นางนงลักษณ์   สมณะ   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  น าเสนอดังนี  
  กองนโยบายและแผน  ได้ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานต่าง ๆ  ตามตัวบ่งชี 
ของแผนกลยุทธ์  รอบ  ๑๒  เดือน  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖)  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  โดยสรุปร้อยละความส าเร็จของ
การปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี ของแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ดังนี  
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม      
การพัฒนาเศรษฐกิจ  และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  คิดเป็นร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน  ร้อยละ  ๘๕.๒๐  
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 
  คิดเป็นร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน  ร้อยละ  ๕๗.๑๖ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การให้บริการวิชาการแก่สังคม  ท้องถิ่น  ชุมชน  สถานประกอบการ 
  คิดเป็นร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน  ร้อยละ  ๙๒.๙๙  
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การท านุบ ารุง  เผยแร่  สืบสาน  ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  และของชาติ 
  คิดเป็นร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน  ร้อยละ  ๑๐๐  
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  คิดเป็นร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน  ร้อยละ  ๗๗.๖๙  
  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา 
  คิดเป็นร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน  ร้อยละ  ๙๔.๓๗  
  ความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ของแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
คิดเป็นร้อยละ  ๘๔.๕๗  
  คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.  การด าเนินการตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน  สกอ.  และ  สมศ.  
ควรปรับรูปแบบใหม่ในการด าเนินการโดยเน้นการบริหารเชิงพัฒนา  การบริหารจัดการเงิน  และพันธกิจที่ควร
จะด าเนินการในอนาคต 
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๑๒ 

  ๒.  การรายงานข้อมูลในแต่ละยุทธศาสตร์รายงานข้อมูลเป็นตัวเลขในภาพรวม ควรแสดงผลผลิต  
เช่น  ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  ได้รางวัล  เป็นภาคผนวกเพ่ือเสริมแรงและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  
  ๓.  กิจกรรมที่ด าเนินการไม่ส าเร็จเมื่อสิ นปีงบประมาณ มีผลกระทบในเรื่องการปฏิบัติงาน 
เป็นความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยควรมีการก ากับ  ติดตาม  เร่งด าเนินการ  
 
  มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี   ของกลยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  โดยมีข้อเสนอแนะในส่วนของตัวชี วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
   ๖.๑  เรื่องการจัดท ากรอบหรือรูปแบบในการน าเสนอหลักสูตรปรับปรุง 
   ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยผ่านสภาวิชาการจัดท ากรอบหรือรูปแบบในการน าเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงเพ่ือให้การน าเสนอหลักสูตรปรับปรุงด าเนินไปอย่างมีระบบ  กระชับ รวดเร็ว มีแนวปฏิบัติที่ ใช้ได้ทุก
หลักสูตร  ดังนี  
    ๑)  การน าเสนอควรชี แจงเหตุผลในการปรับปรุง และมีการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ 
   ๒)  ระยะเวลาในการน าเสนอไม่ควรเกิน ๑๐-๑๕ นาที   
   ๖.๒  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจ า  และประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  ขอทราบจ านวนเงินที่จะใช้ขึ นเงินเดือนบุคลากรโดยเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ  นั น  
มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้แทนคณาจารย์  ผศ.ดร.ฉันธะ   จันทะเสนา  มารับทราบข้อมูลตัวเลขดังกล่าว  และชี แจงเพ่ือ
ท าความเข้าใจแล้ว 
   ๖.๓  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจ า  และประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  ขอให้พิจารณาปรับปรุงวิธีการตั งงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  นั น  สภามหาวิทยาลัย  
มอบให้  ศ.ดร.เดือน   ค าดี  ผศ.ดร.ฉันธะ   จันทะเสนา  และ อาจารย์ธนาวุฒิ   วงค์อนันต์  ประสานงานกับ 
อาจารย์ ดร.สอาด   บรรเจิดฤทธิ์  ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขการจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือน าข้อมูลรายงานสภา
มหาวิทยาลัย      
   ๖.๔  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั งที่  ๒/๒๕๕๗  วันพฤหัสบดีที่  ๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๗  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั น  ๓  อาคาร  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร ์
   
ปิดประชุมเวลา  ๑๘.๑๕  น. 
 

นายทวี    เจริญสุข 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

                                                                     น.ส.วีรส์ุดา   พรหมประดิษฐ์ 
                                                                 ผู้ทานรายงานการประชุม 

              
                               ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี   เกียรติศิริ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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