
รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 



ยุทธศาสตร ์ ผลการด าเนินงาน

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความตองการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ตัว

บงชี้ จํานวน 17 ตัวบงชี้ บรรลุ 13 ตัวบงชี้ มีผลการดําเนินงานแตยังไมบรรลุ 1 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 3 ตัวบงชี้ คิด

เปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน รอยละ 88.04

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวบงชี้ จํานวน 8 ตัวบงชี้ บรรลุ 4 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 4 ตัวบงชี้ คิด

เปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน รอยละ 60.86 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การให้บริการวิชาการแกสังคม ทองถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ

ตัวบงชี้ จํานวน 15 ตัวบงชี้ บรรลุ 14 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 1 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน 

รอยละ 93.33

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวบงชี้ จํานวน 12 ตัวบงชี้ บรรลุ 6 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 6 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน 

รอยละ 80.30

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 9 ตัวบงชี้ บรรลุ 7 ตัวบงชี้ ตองปรับปรุง/ระหวางการดําเนินงาน 2 ตัวบงชี้ 

คิดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน รอยละ 88.91

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตวับงชี ้จาํนวน 69 ตัวบงชี ้บรรล ุ52 ตวับงชี ้ไมบรรล ุ1 ตวับงชี ้

ตองปรบัปรงุ/ระหวางการดาํเนนิงาน 16 ตวับงชี ้คดิเปนรอยละความสําเรจ็ของการดาํเนินงาน รอยละ 86.07



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบณัฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. จ ำนวนควำมร่วมมอืหรือเครือขำ่ยและ 10 เครือขำ่ย 23 เครือขำ่ย จ ำนวนควำมร่วมมอืหรือเครือขำ่ย   16  เครือขำ่ย   ได้แก่  บรรลุ 100

จ ำนวนกจิกรรมกบัมหำวทิยำลัยต่ำงประเทศ 1. Jianqxi Normal University (JXNU) สำธำรณรัฐประชำชนจนี

2. Nation University of Laos (NUOL) สำธำรณรัฐประชำธปิไตย
ประชำชนลำว

3. University of Social Sciences and Humanities – Hanoi 
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวยีดนำม

4. Honghe University (UOH) สำธำรณรัฐประชำชนจนี

5. Yunnan Normal University (YNNU) สำธำรณรัฐประชำชนจนี

6. Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) 
สำธำรณรัฐประชำชนจนี

7. Yunnan College of Tourism Vocational สำธำรณรัฐประชำชนจนี

8. University of Management and Economics (UME) 
รำชอำณำจกัรกมัพูชำ

9. Central China Normal University (CCNU) สำธำรณรัฐประชำชน
จนี

10. Yunnan University สำธำรณรัฐประชำชนจนี

11. RVI Centre International สำธำรณรัฐแห่งสหภำพพมำ่

12. Trans World University ไต้หวนั

13. National Dong Hwa University ไต้หวนั

14. Nanhua University สำธำรณรัฐประชำชนจนี

15. I-SHOU University ไต้หวนั

16. Uludag University สำธำรณรัฐตุรกี

17. SEGi University

18. University of Twente

Center for Higher Education

Policy Studies (CHEPS) รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์

19. Dhaka University สำธำรณรัฐประชำชนบังกลำเทศ

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จการบรรลุตัวบง่ชี้



 

1



ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จการบรรลุตัวบง่ชี้

20. Gloucestershire College  ประเทศองักฤษ

21. Central China Normal University (CCNU) สำธำรณรัฐประชำชน
จนี

22. Jawaharlal Nehru University ประเทศอนิเดีย

23. Annamalai University ประเทศอนิเดีย

2. จ ำนวนหลักสูตรที่เกดิจำกควำมร่วมมอืกบั
มหำวทิยำลัยเครือขำ่ย

1 หลักสูตร/ปี เนื่องจำกยงัไมม่คีณะใดด ำเนินกำรเปิดหลักสูตรที่เกดิจำกควำมร่วมมอืกบั
มหำวทิยำลัยเครือขำ่ย

ไมบ่รรลุ


0

3. ร้อยละของนักศึกษำที่มสัีมฤทธิ์ผลตำม
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต

80 ร้อยละ > ร้อยละ 85  โครงกำรพัฒนำนักศึกษำให้มคุีณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ 
จ ำนวน 93 กจิกรรม ทุกกจิกรรมมนีักศึกษำเขำ้ร่วมทุกโครงกำรและมกีำร
วดัผลสัมฤทธิ์ผลตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตเฉล่ีย
มำกกวำ่ร้อยละ 85 ขึ้นไป

 บรรลุ


100

4. ร้อยละของนักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบ 
สหกจิศึกษำ

90 ร้อยละ ร้อยละ 98.39 นักศึกษำที่จะต้องออกฝึกงำนในรูปแบบสหกจิศึกษำจ ำนวน 996 คน 
จ ำนวนนักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบสหกจิทั้งหมด 980 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.39 นักศึกษำที่จะต้องออกฝึกงำนในรูปแบบฝึกประสบกำรณ์
วชิำชพีจ ำนวน 433 คน จ ำนวนนักศึกษำที่ออกฝึกงำนในรูปแบบฝึก
ประสบกำรณ์ทั้งหมด 367 คน คิดเป็นร้อยละ 84.76

 บรรลุ


100

5. ร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ

70 ร้อยละ ร้อยละ 75.58 นักศึกษำภำคปกติในปีกำรศึกษำ 2557 ทั้งภำคเรียนที่ 1 และ 2 จ ำนวน 
2,688 คน มสิีทธิ์สอบ 2,334 คน สอบผ่ำน 1,764 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.58

 บรรลุ


100

6. ร้อยละของนักศึกษำที่เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ร้อยละ 11.11 จ ำนวนนักศึกษำเขำ้ใหม ่ภำคปกติ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2557 
จ ำนวน 2,521 คน เป้ำหมำยให้มนีักศึกษำเพิ่มขึ้น 10% ในปีกำรศึกษำ 
2558 จะต้องมนีักศึกษำ 2,773 คน ผลกำรรับนักศึกษำ พบวำ่  มี
นักศึกษำจ ำนวนเขำ้ใหม ่ภำคปกติ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2558
จ ำนวน 2,801 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11

 บรรลุ


100

7. ร้อยละของรำยวชิำที่มกีำรสอดแทรกเนื้อหำ
และกระบวนกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

80 ร้อยละ ร้อยละ 100 ทุกรำยวชิำ ได้มกีำรสอดแทรกเนื้อหำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมในทุก
รำยวชิำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธกิำร เร่ืองกรอบมำตรำฐำนคุณวฒิุ
ระดับอดุมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 ระบุให้ทุกหลักสูตรจดักำรเรียนกำร
สอนให้มกีำรมกีำรสอดแทรกเนื้อหำและกระบวนกำรด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม

 บรรลุ


100
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จการบรรลุตัวบง่ชี้

8. จ ำนวนโครงกำรกำรจดักำรอบรมและ
ส่งเสริมกจิกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะ

20 โครงกำร:ปี 34 โครงกำร จ ำนวนโครงกำรกำรจดักำรอบรมและส่งเสริมกจิกรรมกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำทักษะทำงภำษำองักฤษ และภำษำอำเซียน 33 โครงกำร อำทิเชน่

 บรรลุ


100

ทำงภำษำองักฤษ และภำษำอำเซียน คณะวทิยาการจดัการ

1. กจิกรรมปรับปรุงพัฒนำคณะ สถำนที่ให้มบีรรยำกำศส่งเสริมกำร
เรียนรู้ด้ำนภำษำ
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

2. กจิกรรมAgri English Camp
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.  กจิกรรมฝึกอบรมภำษำองักฤษส ำหรับอำจำรย์
4. กจิกรรมกำรอบรมภำษำองักฤษส ำหรับนักศึกษำ
วทิยาลยันวตักรรมการจดัการ
5. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำองักฤษส ำหรับอำจำรย ์และบุคลำกรสังกดั
วทิยำลัยนวตักรรมกำรจดักำร

6. โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำองักฤษ ระดับบัณฑิตศึกษำ
7. โครงกำรปรับพื้นฐำนภำษำองักฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่
8. โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำองักฤษ (Grammar) ของนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี

ศูนยภ์าษา
9. กจิกรรมอบรมภำษำองักฤษเตรียมพร้อมสอบวดัระดับควำมสำมำรถ
ทำงภำษำองักฤษ TOEIC นักศึกษำ

10. กจิกรรมจดัหำและพัฒนำห้องต่ำงๆของ Self-Access Center
11. กจิกรรมพัฒนำส่ือภำษำต่ำงประเทศ
12. กจิกรรมพัฒนำคลังขอ้สอบวดัควำมสำมำรถภำษำองักฤษของศูนย์
ภำษำ

13. กจิกรรมพัฒนำศูนยจ์ดัสอบวดัระดับควำมสำมำรถทำงภำษำนำนำชำติ

14. กจิกรรมพัฒนำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนวชิำ4000009
15. กจิกรรมแขง่ขนัทักษะภำษำองักฤษ
16. กจิกรรมแขง่ขนัทักษะภำษำ จนี ญีปุ่่น เกำหลี
17. กจิกรรมเผยแพร่ภำษำและวฒันธรรมนำนำชำติ (แขง่ตอบปัญหำ
อำเซียน/ร้องเพลง)

18. กจิกรรม Quiz of the Month 
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จการบรรลุตัวบง่ชี้

19. กจิกรรม ค่ำยภำษำ  English Camp
คณะครุศาสตร์
20. กจิกรรมจดัหำทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำ
21. กจิกรรมพัฒนำทักษะภำษำองักฤษส ำหรับครูคณิตศำสตร์ ระยะที่ 3 
(โครงกำรต่อเนื่อง)

ศูนยภ์าษา
22. กจิกรรมจดัซ้ือโปรแกรมฝึกทักษะภำษำองักฤษออนไลน์
23. กจิกรรมส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองในต่ำงประเทศ 
(เตรียมควำมพร้อมสู่อำเซียน)

24. กจิกรรมอบรมแบบเขม้เตรียมสอบวดัระดับควำมสำมำรถทำง
ภำษำองักฤษ TOEICนักศึกษำ

25. กจิกรรมอบรมเสริมศักยภำพทำงภำษำองักฤษ ส ำหรับบุคลำกร
ภำยในมหำวทิยำลัย

26. กจิกรรมอบรมภำษำเวยีดนำมเพื่อกำรส่ือสำรเบื้องต้น
27. กจิกรรมอบรมภำษำจนีเพื่อกำรส่ือสำรเบื้องต้น
28. กจิกรรมอบรมภำษำทักษะฟัง-พูดภำษำองักฤษ เพื่อกำรส่ือสำร
เบื้องต้น

29. กจิกรรมอบรมภำษำจนีเพื่อกำรส่ือสำรเบื้องต้น
30. กจิกรรมอบรมภำษำเกำหลีเพื่อกำรส่ือสำรเบื้องต้น
31. กจิกรรมอบรม 2 ภำษำ ASEAN+3 น่ำรู้
คณะครุศาสตร์

32. โครงกำรค่ำยภำษำองักฤษเพื่อพัฒนำทักษะ
33.  โครงกำร Language Improvement Initiative
34. กจิกรรมเรียนรู้ทักษะภำษำสู่ประชำคมอำเซียน

9. ร้อยละเพิ่มขึ้นของจ ำนวนสถำนประกอบกำร
ที่รับนักศึกษำเขำ้รับกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชพี

5 ร้อยละ ร้อยละ 5.21 ในปีกำรศึกษำ 2557 มสีถำนประกอบกำร จ ำนวน 557 แห่ง ในปี 2558 
จ ำนวน 586 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.21

บรรลุ


100
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จการบรรลุตัวบง่ชี้

10. จ ำนวนหลักสูตรที่สอดคล้องกบัควำม 5 หลักสูตร:ปี 4 หลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอนตรงกบัควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและองค์กรวชิำ- ต้องปรับปรุง 80
ต้องกำรของตลำดแรงงำนและเกณฑ์มำตรฐำน ชพีมจี ำนวน 4 หลักสูตร 4 สำขำได้แก่

ขององค์กรวชิำชพีเพิ่มขึ้น 1. หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำเคมี

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญำตรีที่มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชปูถมัภ์ จงัหวดัสระแกว้ 3 หลักสูตร 3 สำขำ2. หลักสูตรรัฐประศำสนศำตรบัณฑิต สำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร์

3. หลักสูตรบริหำรธรุกจิบัณฑิต สำขำกำรจดักำรทั่วไป

4. หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำเกษตรศำสตร์

11. จ ำนวนหลักสูตรนำนำชำติที่เพิ่มขึ้น 2 หลักสูตร:ปี 1 หลักสูตร หลักสูตรศิลปศำสตบัณฑิต สำขำกำรจดักำรกำรบริกำรและกำรโรงแรม 
(หลักสูตรภำษำองักฤษ)

ต้องปรับปรุง


50

12. จ ำนวนชอ่งทำงกำรประชำสัมพันธ์
มหำวทิยำลัยที่เพิ่มขึ้น

2 ชอ่งทำง 3 ชอ่งทำง    ชอ่งทำงกำรประชำสัมพันธท์ี่เพิ่มขึ้นของมหำวทิยำลัย ได้แก ่  1. 
เวบ็ไซต์ภำษำองักฤษแนะน ำมหำวทิยำลัย    2. ส่ือวดีิทัศน์แนะน ำ
มหำวทิยำลัย     3. กำรออกบูธและแนะแนวแนะน ำหลักสูตรต่ำงๆของ
มหำวทิยำลัย

บรรลุ


100

13. จ ำนวนนักศึกษำที่มคีวำมสำมำรถพิเศษเขำ้
ศึกษำต่อในมหำวทิยำลัยเพิ่มขึ้น

30 คน 20 คน นักศึกษำที่มคีวำมสำมำรถพิเศษเขำ้ศึกษำต่อในมหำวทิยำลัย  คน 
ควำมสำมำรถด้ำนกฬีำ 9 คน ด้ำนดนตรี 6 คน ด้ำนทัศนศิลป์ 5  คน

ต้องปรับปรุง


66.67

14. จ ำนวนทุนกำรศึกษำที่ให้กบันักศึกษำ 5 ทุน 140 ทุน จ ำนวนทุนกำรศึกษำที่ให้แกน่ักศึกษำในปีงบประมำณ 2558 ได้แก ่        
 1. ทุนกำรศึกษำต่อเนื่อง 20 ทุน เป็นทุนกำรศึกษำที่มอบให้กบันักศึกษำ
จนส ำเร็จกำรศึกษำ

บรรลุ


100

 2. ทุนกำรศึกษำวนัไหวค้รู 120 ทุน เป็นทุนสนับสนุนกำรศึกษำประจ ำปี 
ในปีงบประมำณ 2558 มจี ำนวน 15 หน่วยงำน/มลูนิธสินับสนุน แบ่งเป็น
 ทุนละ 5,000 บำท
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จการบรรลุตัวบง่ชี้

15. จ ำนวนเครือขำ่ยควำมร่วมมอืในกำร 5 เครือขำ่ย 6 เครือขำ่ย  จ ำนวนเครือขำ่ยควำมร่วมมอืในกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำกบัมหำวทิยำลัย บรรลุ 100

แลกเปล่ียนนักศึกษำกบัมหำวทิยำลัยเครือขำ่ย เครือขำ่ยในต่ำงประเทศ 6 เครือขำ่ย ได้แก่
ในต่ำงประเทศ 1. เครือขำ่ยควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรกบัมหำวทิยำลัยในกมัพูชำ ส ำหรับ

คณะวทิยำกำรจดักำร ร่วมกบั University of Management and 
Economics, Cambodia.

2. ควำมร่วมมอืในโครงกำรกำรเรียนกำรสอนภำษำจนีระดับปริญญำตรี 
หลักสูตร 4+1 ระหวำ่งมหำวทิยำลัยครุศำสตร์หัวจงและมหำวทิยำลัยรำช
ภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปุถมัภ์ Central China Normal 
University (CCNU) สำธำรณรัฐประชำชนจนี

3. เครือขำ่ยควำมร่วมมอื Jianqxi Normal University (JXNU) 
สำธำรณรัฐประชำชนจนี

4. เครือขำ่ยควำมร่วมมอื University of Social Sciences and 
Humanities – Hanoi สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวยีดนำม

5. เครือขำ่ยควำมร่วมมอื Honghe University (UOH) สำธำรณรัฐ
ประชำชนจนี

6. เครือขำ่ยควำมร่วมมอืYunnan University of Finance and 
Economics (YUFE) สำธำรณรัฐประชำชนจนี

16. จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมอื (MOU) กบั
สถำนประกอบกำรที่เพิ่มขึ้น

5 โครงกำร :ปี 13 โครงกำร จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมอื (MOU) กบัสถำนประกอบกำร 13 โครงกำร
 ได้แก่

บรรลุ


100

1. ควำมร่วมมอื สร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว ร่วมกบั บริษัท
เซ็นทรัลฮอลิเดย์

2. ควำมร่วมมอื ด้ำนบริกำรวชิำกำร ร่วมกบั ส ำนักปศุสัตวจ์งัหวดัปทุมธำนี

3. เครือขำ่ยควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร ร่วมกบั ส ำนักงำนเกษตรจงัหวดั
สระบุรี

4. ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร ร่วมกบั บริษัท ยมั เรสเทอรองตส์ อนิเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกดั

5. ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร ร่วมกบั บริษัทซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ำกดั

6. ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร ร่วมกบั บริษัท แมคไทย จ ำกดั
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จการบรรลุตัวบง่ชี้

7. ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร ร่วมกบั บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น
 จ ำกดั

8. ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรด้ำนกำรบริหำรและกำรจดักำร ร่วมกบั บริษัท
 เอนโอเค พรีซิซ่ัน (ประเทศไทย) จ ำกดั

9. ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรด้ำนกำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรบริหำรและ
กำรจดักำร  ร่วมกบั บริษัท ดรีมทีม (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

10. ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรด้ำนกำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรบริหำรและ
กำรจดักำร  ร่วมกบั บริษัท ชำยส่ี บะหมี่เกี๊ยว จ ำกดั

11. ควำมร่วมมอืทำงด้ำนวชิำกำร และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ
ยกระดับควำมรู้พื้นฐำนแกพ่นักงำน และนักศึกษำ ร่วมกบั บริษัท ซ.ทว ี
ดอลลำเซียน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทในกลุ่ม

12. บันทึกควำมร่วมมอืระหวำ่งมหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมรำชปูถมัภ์ จงัหวดัปทุมธำนี บริษัท พ.ีที.ซี. พรีซิชั่น จ ำกดั  
บริษัท ท๊อปโมสต์ เทคโนโลย ีอนิโนเวชั่น จ ำกดั ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั พ.ีที.จี
 กรุ๊ป ร่วมกบั บริษัท พ.ีที.ซี. พรีซิชั่น จ ำกดั  บริษัท ท๊อปโมสต์ 
เทคโนโลย ีอนิโนเวชั่น จ ำกดั ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั พี.ที.จ ีกรุ๊ป

13. บันทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรระหวำ่งกลุ่มเครือขำ่ย
โรงแรมระหวำ่งประเทศ 15 โรงแรม กบัมหำวทิยำลัยรำชภัฏ  วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์ จงัหวดัปทุมธำนี  ร่วมกบั กลุ่มเครือขำ่ย
โรงแรมระหวำ่งประเทศ 15 โรงแรม

17. ร้อยละของงบประมำณที่สนับสนุน กำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แกน่ักศึกษำ

5 ร้อยละ ร้อยละ 89.69 งบประมำณจดัสรรคุณธรรม จริยธรรม อตัลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
นักศึกษำ จ ำนวน 995,000 บำท มโีครงกำร/กจิกรรม จ ำนวน 22 ที่เป็น
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อตัลักษณ์ และเอกลักษณ์ นักศึกษำ 
ใชเ้งินในกำรด ำเนินกำร 892,376.08 คิดเป็นร้อยละ 89.69

บรรลุ


100

สรุปผลการด าเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบณัฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จ ำนวนตัวบง่ชี้       17       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 13 ตัวบง่ชี้
มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ 1 ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 3 ตัวบง่ชี้
มีระดับผลการด าเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 88.04  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. ร้อยละของนักศึกษำที่มปีระสบกำรณ์กำรท ำ
วจิยัร่วมกบัอำจำรย์

50 ร้อยละ ร้อยละ 8.51 จ ำนวนงำนวิจัยในปงีบประมำณ พ.ศ. 2558 จ ำนวน 47 เร่ือง 
นักศึกษำร่วมกับอำจำรย์ 4 เร่ือง คิดเปน็ร้อยละ 8.51

ต้องปรับปรุง


17.02

2. จ ำนวนเงินวจิยัที่ได้รับจำกภำยในและ
ภำยนอก (สกอ.4.3)

เฉล่ีย
100,000

บำท : คน 61,026.30 บำท : คน จ ำนวนเงินทนุวิจัย ภำยในและภำยนอก19,619,957.50 บำท ต้องปรับปรุง


61.03

3. ร้อยละของงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
อำจำรยป์ระจ ำและนักวจิยัประจ ำที่น ำไปใช้
ประโยชน์ (สมศ.6)

30 ร้อยละ ร้อยละ 7.46 งำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรยป์ระจ ำและนักวจิยัประจ ำที่
น ำไปใชป้ระโยชน์ 24 เร่ืองคิดเป็นร้อยละ 7.46 จ ำนวนอำจำรย ์ 321.5คน

ต้องปรับปรุง


24.87

4. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรผลิตผลงำนวจิยั
เพื่อแกป้ัญหำในหน่วยงำน

20 ร้อยละ ร้อยละ 33.33 จ ำนวนผลงำนวจิยัเพื่อแกป้ัญหำในหน่วยงำนภำยในปี 2558  จำกจ ำนวน
กำรเสนอผลงำนวจิยั 6 เร่ืองได้รับกำรอนุมติัผลงำน 2 เร่ือง จำก 16 
หน่วยงำนในระดับคณะ ส ำนักและสถำบัน คิดเป็นร้อยละ 33.33
1.กำรพัฒนำรูปแบบกำรจดัเกบ็เอกสำรเพื่อกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ
ของคณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชปูถมัภ์ (คณะวทิยำกำรจดักำร)
2.กำรศึกษำประสิทธภิำพกำรบริหำรจดักำรงำนสำรบรรณด้วยระบบ
อเิลคทรอนิกส์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวทิยำลัยรำช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์ (คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์)

 บรรลุ


100

5. จ ำนวนเครือขำ่ยควำมร่วมมอืด้ำนกำรวจิยั
กบัชมุชน องค์กรระดับชำติและ/หรือ นำนำชำติ

7 เครือขำ่ย 8 เครือขำ่ย มกีำรควำมร่วมมอืด้ำนกำรวจิยั กำรจดัประชมุวชิำกำรระหวำ่งหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลัย 
มกีำรสร้ำงควำมร่วมมอืกบัเครือขำ่ย ดังนี้

 บรรลุ


100

1. บันทึกขอ้ตกลงกำรด ำเนินงำน โครงกำรประเมนิคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ ( Intogrity & Transparency 
Assessment : ITA ) จ.สระบุรี

2. บันทึกควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรและวจิยัระหวำ่งสถำบันวจิยัและ
พัฒนำและมหำวทิยำลัยรำชภัฏกลุ่มศรีอยธุยำ
3. บันทึกควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรระหวำ่งคณะวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยแีละเทคโนโลยกีำรเกษตรและมหำวทิยำลัยอื่นด้ำนวทิยำศำสตร์
 (ASTC)
4. บันทึกควำมร่วมมอืกบัส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ (สสส.)

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จ
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จ

5. บันทึกควำมร่วมมอืเครือขำ่ยชมุชนคลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี

6. บันทึกควำมร่วมมอืด้ำนอณุหภูมปิระเทศ (สปช.)

7. บันทึกควำมร่วมมอืกบักระทรวงพำนิชย์

8. บันทึกขอ้ตกลงกำรด ำเนินงำน โครงกำรประเมนิคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ ( Intogrity & Transparency 
Assessment : ITA ) จ.ปทุมธำนี

6. จ ำนวนผลงำนวจิยัที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
น ำไปใชแ้กป้ัญหำและชว่ยสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม

10 ผลงำน   12 ผลงำน 1.กำรพัฒนำสูตรโลชั่นบ ำรุงผิวจำกสำรสกดัหยำบชะเอมไทยและพิงลัง
กำสำ

 บรรลุ


100

2. นวตักรรมผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรจำกขำ้วฮำงงอก : กระบวนกำรผลิต
อำหำรผงส ำหรับผู้ป่วยที่มภีำวะกลืนล ำบำกโดยกำรท ำแห้งแบบพ่นฝอย
3.ผลของสูตรอำหำรต่อกำรเพิ่มปริมำณกล้วยไมด่้ำงสกลุหวำยที่กลำย
พันธุ์จำกกำรเพำะเล้ียงในหลอดทดลองเป็นเวลำนำนเพื่อใชป้ระโยชน์ใน
เชงิพำณิชย์
4.แนวทำงในกำรสร้ำงพันธมติรทำงธรุกจิภำยใต้บริบทประชำคม
เศรษฐกจิอำเซียนส ำหรับธรุกจิสปำและนวดไทย

5.กำรพัฒนำรูปแบบกำรจดักำรท่องเที่ยวอยำ่งยั่งยนืที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
มำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวของจงัหวดัในเขตภำคกลำง
6.กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนภำคอตุสำหกรรมกำรผลิตในจงัหวดั
ปทุมธำนีเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
7. กลยทุธก์ำรส่ือสำรและเครือขำ่ยวฒันธรรมไทยพวนแบบมส่ีวนร่วม 
อ ำเภอบ้ำนหมี่ จงัหวดัลพบุรี

8. กำรศึกษำแอคติวต้ีิของเอนไซมเ์ซลลูเลสจำกเห็ดรำท ำลำยไมใ้นกำร
ผลิตแอลกออฮล์จำกผักตบชวำด้วยวธิกีำรยอ่ยสลำยให้เกดิเป็นน้ ำตำล
แบบต่อเนื่องกบักำรหมกั
9.ควำมรู้ทำงกำรเงินของประชำชนในเขตจงัหวดัปทุมธำนี

10. กำรวเิครำะห์ต้นทุนกำรผลิตและต้นทุนโลจสิติกซ์ของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตผักหวำนป่ำที่ได้รับรองกำรปฏิบัติกำรทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช 
อ.บ้ำนหมอ จ.สระบุรี

11.กำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผำ
คลองสระบัว จ.พระนครศรีอยธุยำ เพื่อประยกุต์ใชใ้นกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
12. ผลของกำกชำและเอนไซมย์อ่ยเยื่อใยในอำกำรไกไ่ขต่่อสมรรถภำพ
กำรผลิตและคุณภำพของไข่ 
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จ

7. จ ำนวนเครือขำ่ยควำมร่วมมอืด้ำนกำรวจิยั
กบัสถำนประกอบกำรและอำเซียน

7 เครือขำ่ย มกีำรด ำเนินงำนอยู่ระหวำ่งกำรแสวงหำควำมร่วมมอืเชน่ กำรด ำเนินกำร
จดัท ำบันทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมอืกบัโรงเรียนไชยเชษฐำอยู่ในระหวำ่ง 
หำกด ำเนินกำรแล้วเสร็จมแีผนกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนวจิยัต่อไป พร้อม
ทั้งมกีำรเผยแพร่งำนวจิยัในระดับนำนำชำติ โดย  ผศ. ดร. สะอำด บรร
เจดฤทธิ์  ได้เขำ้ร่วมน ำเสนอผลงำนวจิยั เร่ือง ประสิทธภิำพกำร  สรรหำ
บุคลำกรของนักธรุกจิโลจสิติกส์บริกำรในภำคกลำง ณ เมอืงเกยีวโต 
ประเทศญีปุ่่น วนัที่ 8-10 กนัยำยน 2558

ต้องปรับปรุง


8. จ ำนวนโครงกำรวจิยัที่ท ำร่วมกบั 7 โครงกำร 8 โครงกำร มหำวทิยำลัยได้ด ำเนินโครงกำรวจิยัที่ท ำร่วมกบัชมุชนท้องถิ่น บรรลุ 100

ชมุชนท้องถิ่น เพื่อแกป้ัญหำท้องถิ่น เพื่อแกป้ัญหำท้องถิ่น  ได้ 8 โครงกำร

ทุน วจ. 3 โครงการ

1. กำรวเิครำะห์ต้นทุนกำรผลิตและต้นทุนโลจสิติกซ์ของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตผักหวำนป่ำที่ได้รับรองกำรปฏิบัติกำรทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช 
อ.บ้ำนหมอ จ.สระบุรี

2. กำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินชวีติตำมปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง
กรณีศึกษำคลองห้ำ

3. กำรส่งเสริมกำรมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้งในกำรแกไ้ขปัญหำอำชี
วอนำมยัและควำมปลอดภัยของเกษตรกรพ่นสำรเคมี

วช. ท้องถ่ิน 5 โครงการ

1. กำรส่งเสริมวฒันธรรมกำรอำ่นเพื่อสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชวีติ
ให้กบันักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำในเขตภำคกลำง

2. รูปแบบกำรพัฒนำนักศึกษำในมหำวทิยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคกลำงเพื่อ
รองรับกำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน

3. ทุนทำงสังคมที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของกลุ่มจงัหวดั
ภำคกลำงตอนล่ำง

4. กำรจดักำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวในเขตจงัหวดัปทุมธำนีโดยกำรมส่ีวน
ร่วมของชมุชน

5. สภำพปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อมของนิคมอตุสำหกรรมนวนครและแนว
ทำงกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวนร่วมของชมุชน
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จ

สรุปผลการด าเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
จ ำนวนตัวบง่ชี้       8       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 4 ตัวบง่ชี้
มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ - ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 4 ตัวบง่ชี้
มีระดับผลการด าเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 62.86
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม ทอ้งถ่ิน ชุมชน สถานประกอบการ
ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. จ ำนวนชมุชนต้นแบบที่มหำวทิยำลัยเขำ้ไป 2 ชมุชน:ปี 4 ชมุชน  จ ำนวน 4 ชมุชนได้แก่  บรรลุ 100

ส่งเสริมกำรน้อมน ำปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงมำ 1. ชมุชนต้นแบบสวนพริกไทย จ.ปทุมธำนี

ใชใ้นกำรด ำเนินชวีติประสบผลส ำเร็จ 2. ชมุชนโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำย จ.สระแกว้

3. ชมุชนชนี้ ำร้ำย จ.สิงห์บุรี

4. ชมุชนต ำบลคลองห้ำ จ.ปทุมธำนี

2. ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
ทักษะชวีติ

90 ร้อยละ ร้อยละ 107.82 จ ำนวนนักเรียนและบุคลำกรบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ ทักษะชวีติ เป้ำหมำย  2,239 คน ผู้ได้รับกำรพัฒนำ จ ำนวน 
2,414 คน คิดเป็นร้อยละ 107.82

 บรรลุ


100

3.  จ ำนวนโครงกำรบริกำรวชิำกำรที่ด ำเนินกำร 5 โครงกำร 8 โครงกำร โครงกำรบริกำรวชิำกำรที่ด ำเนินกำรร่วมกบัศิษยเ์กำ่ 8 โครงกำร  บรรลุ 100

ร่วมกบัศิษยเ์กำ่ 1. กจิกรรมพัฒนำศิษยเ์กำ่ เล่ำประสบกำรณ์ สำนสำยใย รวมใจครุศำสตร์

2. กจิกรรมส่งเสริมกำรสร้ำงควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรและกจิกรรม
นักศึกษำกบัศิษยเ์กำ่ วจก.

3. กจิกรรมส่งเสริมศิษยเ์กำ่ให้ควำมรู้ร่วมกบัวทิยำกรแกศิ่ษยป์ัจจบุัน/
ชมุชน คณะวทิยฯ์

4. กจิกรรมส่งเสริมประชำธปิไตยในโรงเรียนคร้ังที่ 1 (รปศ.ปันรักให้น้อง
คร้ังที่ 3)

5. โครงกำรสำนสัมพันธศิ์ษยเ์กำ่และศิษยป์ัจจบุันสังคมศำสตร์เพื่อกำร
พัฒนำ
6. กจิกรรมพัฒนำศักยภำพศิษยเ์กำ่และศิษยป์ัจจบุัน "พัฒนำจติอำสำ รู้
คุณค่ำควำมพอเพียง"

7. กจิกรรมบริกำรวชิำกำรร่วมกบัหน่วยงำนที่เป็นเครือขำ่ย และศิษยเ์กำ่

8. โครงกำรบริกำรวชิำกำรแกศิ่ษยเ์กำ่ คณะเทคโนโลยกีำรเกษตร
4. ร้อยละของบุคลำกรและนักศึกษำที่มี
ศักยภำพพร้อมเป็นวทิยำกร บุคคลต้นแบบ

90 ร้อยละ ร้อยละ 96.47 ได้ด ำเนินกำรผ่ำน 2 กจิกรรม รวมเป้ำหมำย 170 คนเขำ้ร่วม 164 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.47

 บรรลุ


100

1.  โครงกำรกำรด ำเนินชวีติตำมหลัก ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง" 
(บุคลำกรมรภ.วไลยอลงกรณ์) ผู้เขำ้ร่วมโครงกำร จ ำนวน 104  คน 
เป้ำหมำย 110 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.55

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จ
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จ

2. โครงกำรเทคนิคกำรท ำบรรจภุัณฑ์และฉลำกสินค้ำ   (นักเรียน
โรงเรียนวไลย) ผู้เขำ้ร่วมโครงกำร จ ำนวน 60  คน เป้ำหมำย 60 คน  คิด
เป็นร้อยละ 100

5. ร้อยละของรำยได้กำรให้บริกำรวชิำกำรที่
เพิ่มขึ้น

10 ร้อยละ ร้อยละ 196.62 รำยได้กำรให้บริกำรวชิำกำรปี 2557 จ ำนวน 134,589,130 บำท เทียบ
กบั รำยได้กำรให้บริกำรวชิำกำรปี 2558 จ ำนวน 399,227,024.46 บำท
มรีำยได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72.64

 บรรลุ


100

6. จ ำนวนชมุชนในต่ำงประเทศที่มหำวทิยำลัย
ไปสร้ำงเครือขำ่ยให้บริกำรวชิำกำร

1 ชมุชน เครือขำ่ยควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรกบัสถำบันกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้
ในประเทศสำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำวก ำลังอยู่ในระหวำ่ง
กำรด ำเนินกำรจดัท ำบันทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมอืกบัโรงเรียนไชยเชษฐำ 
ไมส่ำมำรถจดัได้กจิกรรมต่อได้ผลมำจำก มติรัฐบำลไมใ่ห้เดินทำงไป
ต่ำงประเทศ

ต้องปรับปรุง


7. จ ำนวนฐำนกำรเรียนรู้ภำยในมหำวทิยำลัย 1 ฐำน:ปี 6 ฐำน ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ด ำเนินกำรแล้วรวม 6 ฐำนกำรเรียนรู้   
ได้แก่

 บรรลุ


100

1. โซล่ำเซลล์
2. ปุ๋ยปั้นเมด็
3. ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน
4. น้ ำหมกัชวีภำพ
5. เกษตรอนิทร์ทรีย์
6. น้ ำส้มควนัไม้

8. ร้อยละควำมรู้ที่ได้รับจำกใชฐ้ำนเรียนรู้ 80 ร้อยละ ร้อยละ 90 ประเมนิควำมรู้จำกผู้เขำ้รับกำรอบรมจำกกำรใชฐ้ำนกำรเรียนรู้           
โดยได้ส ำรวจควำมพึงพอใจที่ได้จำกฐำนกำรเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 90

 บรรลุ


100

9. จ ำนวนวทิยำกรตัวคูณ และบุคคลต้นแบบที่
ถกูพัฒนำ

50 คน/ปี 104 คน โดยกำรจดัผ่ำน " โครงกำรกำรด ำเนินชวีติตำมหลัก ปรัชญำเศรษฐกจิ
พอเพียง" (บุคลำกรมรภ.วไลยอลงกรณ์) ผู้เขำ้ร่วมโครงกำร จ ำนวน 104 
 คน เป้ำหมำย 110 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.55

 บรรลุ


100

10. ร้อยละของงบประมำณด้ำนบริกำรวชิำกำรที่
เพิ่มขึ้น

5 ร้อยละ:ปี ร้อยละ 30.59 งบประมำณด้ำนบริกำรวชิำกำรที่ได้รับกำรจดัสรรปี 2557 จ ำนวน 
3,361,200 บำท บำท เทียบกบั งบประมำณด้ำนบริกำรวชิำกำรที่ได้รับ
กำรจดัสรรปี 2558 จ ำนวน 4,423,200 บำท  (งบประมำณแผ่นดิน)

 บรรลุ


100
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จ

11. จ ำนวนโครงกำรแลกเปล่ียนเผยแพร่ปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียง ต่อคณะ

7 โครงกำร 12 โครงกำร โครงกำรแลกเปล่ียนเผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงจ ำนวน 12 
โครงกำร ได้แก่

 บรรลุ


100

1. กจิกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงแกช่มุชน
 สถำนศึกษำ  สถำนประกอบกำร  หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน ครูวทิย์
เพื่อพ่อและพอเพียงผลิตเจลล้ำงมอื คณะครุศำสตร์

2. โครงกำร ECIP - sufficiency
3. โครงกำรท ำเองใชเ้องเศรษฐกจิพอเพียง
4. กจิกรรมตำมรอยเบื้องพระยคุลบำท
5. กจิกรรมสัมมำชพีและกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง
6. กจิกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักเศรษฐกจิพอเพียงแกช่มุชน 
สถำนศึกษำสถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน

7. กจิกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรด ำเนินชวีติตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิ
พอเพียงแกน่ักศึกษำและบุคลำกร

8. กจิกรรมอบรมเชงิปฏิบัติกำรเทคโนโลยกีบัหลักปรัชญำเศรฐกจิพอเพียง
9. โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ : โครงกำรหญ้ำแฝก
10. โครงกำรพัฒนำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 
บ้ำนทุ่งกบินทร์ จงัหวดัสระแกว้11. โครงกำรอบรมเศรษฐกจิพอเพียงและพัฒนำศูนยเ์รียนรู้สมนุไพรใน
ชมุชนบ้ำนดงบัง ต ำบลดงขี้เหล็ก อ ำเภอเมอืง  จงัหวดัปรำจนีบุรี

12. โครงกำรฝึกอบรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงเศรษฐกจิพอเพียง 
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จ

12. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นจำกผลงำนของ 3 ชิ้น:ปี 4 ชิ้น 1. ตะลิงปลิงอบแห้ง ผศ. ทรงพล ธนฤทธิ์  บรรลุ 100

บุคลำกรในมหำวทิยำลัย เชน่งำนวจิยั และ
ส่ิงประดิษฐ์

2. กำรพัฒนำสูตรโลชั่นบ ำรุงผิวจำกสำรสกดัหยำบชะเอมไทยและพิงลัง
กำสำ ผศ ณพัฐอร บัวฉนุ

3.กำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผำคลอง
สระบัวจ.พระนครศรีอยธุยำ เพื่อประยกุต์ใชใ้นกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก อ.กนกนำฏ พรหมนคร

4. มกีำรต่อยอดเป็นเอกสำรประกอบกำรสอน ต ำรำและงำนวจิยับทควำม

เร่ืองตรรกะ:กำรให้เหตุผลทำงกฎหมำย ไปบูรณำกำรกบั เอกสำร

ประกอบกำรสอน เร่ือง กฎหมำยนิติกรรมและสัญญำของ                   
 อ.จเุลียบ  ชเูสือหึง

13. ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจที่มต่ีอสินค้ำที่
จ ำหน่ำยภำยในร้ำนค้ำศูนยส์ำธติสินค้ำของ
มหำวทิยำลัย

80 ร้อยละ ร้อยละ 80 ควำมพึงพอใจที่มต่ีอสินค้ำที่จ ำหน่ำยภำยในร้ำนค้ำศูนยส์ำธติสินค้ำของ
มหำวทิยำลัย ร้อยละ 80

 บรรลุ


100

14. ร้อยละของจ ำนวน ผู้บริหำรโรงเรียน/ครู/
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเขำ้ร่วมกจิกรรมที่ได้
ก ำหนดตำมแผน

80 ร้อยละ ร้อยละ 100 จ ำนวนผู้บริหำรโรงเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำเขำ้ร่วมกจิกรรมที่ได้
ก ำหนดตำมแผน 2,365 คน มผู้ีเขำ้อบรม จ ำนวน 2,365 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100

 บรรลุ


100

15. ร้อยละของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ตรงตำมแผนผลิตบัณฑิตครูตรงสำขำ

80 ร้อยละ ร้อยละ 104.39 จ ำนวนบัณฑิตตำมแผน 342 คน จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำตรง
ตำมแผนผลิตบัณฑิตครูตรงสำขำ 357 คน คิดเป็นร้อยละ 104.39

 บรรลุ


100

สรุปผลการด าเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม ทอ้งถ่ิน ชุมชน สถานประกอบการ
จ ำนวนตัวบง่ชี้       15       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 14 ตัวบง่ชี้
มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ - ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 1 ตัวบง่ชี้
มีระดับผลการด าเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 93.33
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของทอ้งถ่ิน และของชาติ

ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. ร้อยละของนักศึกษำ บัณฑิต และบุคลำกรใน
ท้องถิ่นที่เขำ้ร่วมกจิกรรมท ำนุบ ำรุง
ศิลปวฒันธรรม มคีวำมรู้ ควำมเขำ้ใจในคุณค่ำ 
ควำมส ำนึก และควำมภำคภูมใิจในวฒันธรรม
ของท้องถิ่นและของชำติ

80 ร้อยละ > ร้อยละ 80 นักศึกษำ บุคลำกร ได้เขำ้ร่วมกจิกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม กจิกรรม
สืบสำนศิลปวฒันธรรมบูรณำกำรศิลปวฒันธรรมกบักำรเรียนกำรสอน 
กจิกรรมควำมภำคภูมใิจในวฒันธรรมของท้องถิ่นและของชำติ  ผู้เขำ้ร่วม
โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 100 พึงพอใจมำกกวำ่ร้อยละ 80 และมคีวำมรู้
ควำมเขำ้ใจ ร้อยละ 80 สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 90.80

บรรลุ


100

2. นักศึกษำบัณฑิตและบุคลำกรในท้องถิ่นที่ 
เขำ้ร่วมกจิกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปและวฒันธรรม 
น ำควำมรู้ควำมเขำ้ใจและควำมภูมใิจใน
วฒันธรรมท้องถิ่นและของชำติไปประยกุต์ใชใ้น
กำรประกอบอำชพีและกำรด ำเนินชวีติ

ระดับดี ระดับ ระดับดีมำก นักศึกษำ บุคลำกร ได้เขำ้ร่วมกจิกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปและวฒันธรรม 
สำมำรถน ำควำมรู้ควำมเขำ้ใจไปประยกุต์ใช ้ทุกกจิกรรมในระดับมำกกวำ่
 4.50 ทุกกจิกรรม

บรรลุ


100

3. จ ำนวนกจิกรรมที่เผยแพร่ แลกเปล่ียนสืบสำน
 ศิลปะและวฒันธรรม ของท้องถิ่น และของชำติ
กบัประเทศในกลุ่มอำเซียน

1 กจิกรรม:ปี 1 กจิกรรม โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำสู่กำรเรียนรู้ประชำคมอำเซียน คร้ังที่ 2
 : ตำมรอยพระยคุลบำท สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ณ ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำว ระหวำ่งวนัที่ 1 ตุลำคม 2557 ถงึ
 31 มนีำคม 2558

บรรลุ


100

4. จ ำนวนหลักสูตรที่มกีำรบูรณำกำรศิลปะและ
วฒันธรรมของท้องถิ่นและของชำติเขำ้กบักำร
จดักำรเรียนกำรสอน

1 รำยวชิำ:ปี 19 รำยวชิำ หลักสูตรที่มกีำรบูรณำกำรศิลปะและวฒันธรรมของท้องถิ่นและของชำติ
เขำ้กบักำรจดักำรเรียนกำรสอน ในปีงบประมำณ 2558 จ ำนวน 19 
สำขำวชิำ 10 หลักสูตร ได้แก่

 บรรลุ


100

1. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำทัศนศิลป์
2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำศิลปะกำรแสดง
3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำกำรพัฒนำชมุชน
4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำภำษำไทยเพื่อนวตักรรมกำร
ส่ือสำร5. นิติศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำนิติศำสตร์
6. หลักศุตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำกำรศึกษำปฐมวยั
7. หลักสุตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำคหกรรมศำสตร์
8. หลักสุตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร

9. หลักสุตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำเกษตรศำสตร์
10. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรท่องเที่ยว

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จ
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จ

11. หลักสูตรบริหำรธรุกจิบัณฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรทั่วไป
12. หลักสูตรบริหำรธรุกจิบัณฑิต สำขำวชิำกำรบริหำรธรุกจิ
13. หลักสูตรบริหำรธรุกจิบัณฑิต สำขำวชิำคอมพิวเตอร์ธรุกจิ
14. หลักสูตรบริหำรธรุกจิบัณฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรธรุกจิค้ำปลีก
15. หลักสูตรบริหำรธรุกจิบัณฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรโลจสิติกส์และซัพ
พลำยเชน

16. หลักสูตรบัญชบีัณฑิต สำขำวชิำกำรบัญชี
17. หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์
18. หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำนิเทศศำสตร์
19. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยเีซรำมกิส์

5. จ ำนวนกจิกรรมที่เน้นกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม 
สนับสนุนและมส่ีวนร่วม ในกำรท ำนุบ ำรุง 
เผยแพร่และสืบสำนศิลปะและวฒันธรรม ของ

5 กจิกรรม:ปี 60 กจิกรรม จ ำนวนกจิกรรมกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนและมส่ีวนร่วม ในกำรท ำนุ
บ ำรุง เผยแพร่และสืบสำนศิลปะและวฒันธรรม ของท้องถิ่นหรือของชำติ 
60 กจิกรรม ตัวอยำ่งกจิกรรมเชน่

 บรรลุ


100

ท้องถิ่นหรือของชำติ 1. กจิกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสำนประเพณีวนัลอยกระทง

2. กจิกรรมวนัแม่

3. กจิกรรมแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ

4. กจิกรรมท ำบุญขึ้นปีใหม่

5. กจิกรรมไหวค้รู เป็นต้น

6. จ ำนวนกจิกรรมพัฒนำบุคลำกรให้มคีวำมรู้
ควำมเขำ้ใน และควำมภูมใิจในศิลปะและ
วฒันธรรมของท้องถิ่นและของชำติ

1 กจิกรรม:ปี 2 กจิกรรม จ ำนวนกจิกรรมพัฒนำบุคลำกรให้มคีวำมรู้ควำมเขำ้ใน และควำมภูมใิจใน
ศิลปะและวฒันธรรมของท้องถิ่นและของชำติ 2 กจิกรรม ได้แก่

 บรรลุ


100

1. กจิกรรมอนุรักษ์ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุง สืบสำนศิลปวฒันธรรมไทย

2. กจิกรรมสัมนำเชงิปฏิบัติกำรจดักจิกรรมด้ำนศิลปวฒันธรรม เป็นต้น

7. มรีะบบกำรบริหำรจดักำรที่เอื้อต่อกำรด ำเนิน
โครงกำร

1 ระบบ 6 ระบบ กำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมมหีน่วยงำนศิลปวฒันธรรม 
เป็นผู้ประสำนงำนและด ำเนินกำรอยำ่งเป็นระบบ โดยมรีะบบที่สนับสนุน
กำรด ำเนินงำน คือ ระบบส ำนักงำนอเิล็กทรอนิกส์ (e-Office) และระบบ
บัญช ี3 มติิ ส ำหรับกำรต้ังงบประมำณและควบคุมกำรเบิกจำ่ย
งบประมำณ  และระบบ EGP เพื่อกำรเบิกจำ่ย

บรรลุ


100
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จ

8. มเีครือขำ่ยควำมร่วมมอืด้ำนศิลปะและ
วฒันธรรมระหวำ่งมหำวทิยำลัยกบับัณฑิต

1 เครือขำ่ย 2 เครือขำ่ย 1. มหำวทิยำลัยมเีครือขำ่ยด้ำนวฒันธรรมกบัจงัหวดัปทุมธำนีในกำรสืบ
สำนวฒันธรรมอนัดีของท้องถิ่นและของชำติกิ

บรรลุ


100

หน่วยงำนในท้องถิ่น หน่วยงำนในระดับชำติ 
และอำเซียน

2. มหำวทิยำลัยมเีครือขำ่ยในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมมมมมในต่ำงประเทศ
ได้แก ่ ประเทศไต้หวนั ในกจิกรรมกำรเรียนรู้และแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
ณ ระหวำ่งวนัที่ 8 - 14 กรกฎำคม 2558

สรุปผลการด าเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของทอ้งถ่ิน และของชาติ
จ ำนวนตัวบง่ชี้       8       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 8 ตัวบง่ชี้
มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ - ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน - ตัวบง่ชี้
มีระดับผลการด าเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบนั
ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. ร้อยละของอำจำรยท์ี่มตี ำแหน่งทำงวชิำกำร
เพิ่มขึ้น

5 ร้อยละ ร้อยละ 3.37 ต้ังแต่ปีงบประมำณ 2556-2558 มจี ำนวนบุคลำกรสำยงิชำกำรที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร เพิ่มขึ้น 3.37

ต้องปรับปรุง


67.4

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอำจำรยท์ี่มรีะดับ
กำรศึกษำวฒิุปริญญำเอก

5 ร้อยละ ร้อยละ 4.26 ปีกำรศึกษำ 2557 มอีำจำรยร์ะดับปริญญำเอกจ ำนวน 94 คน ในปี
กำรศึกษำ 2558 มอีำจำรยร์ะดับปริญญำเอกทั้งส้ิน 98 คน เพิ่มขึ้นจำก
เดิม จ ำนวน 4 คน

ต้องปรับปรุง


85.2

3. ร้อยละของกำรบริหำรจดักำรมหำวทิยำลัย
ด้ำนส่ิงแวดล้อมเป็นไปเกณฑ์มำตรฐำนทำง
ส่ิงแวดล้อม

80 ร้อยละ ร้อยละ 100 มหำวทิยำลัยได้กำรรับรองมำตรฐำน ISO 17025 บรรลุ


100

4. จ ำนวนระบบงำน ฐำนขอ้มลูที่พัฒนำและ 2 ฐำน 3 ฐำน ระบบและฐำนขอ้มลูที่พัฒนำและน ำมำใชต้ำมภำรกจิ ได้แก่ บรรลุ 100

น ำมำใชใ้นกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกจิ 1. ฐำนขอ้มลูงบประมำณ  พัสดุ 
2. ฐำนขอ้มลูนักศึกษำ อำจำรย ์บุคลำกร

3. ฐำนขอ้มลูงำนวจิยั งำนวชิำกำร

5. จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่ถกูน ำไปใชป้ระโยชน์ 2 เร่ือง:ปี 3 เร่ือง 1. กจิกรรมจดัประชมุน ำเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ควำมรู้ใหมร่ะหวำ่ง บรรลุ 100
หรือต่อยอดควำมรู้ใหม่ หน่วยงำน (บริหำร) กำรจดักำรควำมรู้ KM

2. โครงกำร กำรจดักำรควำมรู้ (KM) ระบบงำนทะเบียนและประมวลผล 
บัณฑิตวทิยำลัย

3. โครงกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำร : พัฒนำกำรให้บริกำรมุ่งสู้บริกำรเหนือ
ควำมคำดหวงั

6. จ ำนวนพื้นที่กำรท ำงำนที่ได้รับกำรปรับปรุงดี 5 พื้นที่:ปี 11 พื้นที่ จ ำนวนพื้นที่กำรท ำงำนที่ได้รับกำรปรับปรุงดีขึ้น 11 พื้นที่ ได้แก่ บรรลุ 100

ขึ้น 1. กจิกรรมพัฒนำ ซ่อมบ ำรุง ปรับปรุงอำคำร และระบบสำธำรณูปโภค 
คณะวทิยำกำรจดักำร

2. กจิกรรมปรับปรุงพื้นที่ รร.สำธติ สนำมลำนจอดรถ กองกลำง

3. กจิกรรมปรับปรุงอำคำรกำรศึกษำ และส่ิงประกอบ กองกลำง

4. กจิกรรมที่กอ่สร้ำงอำคำรเรียน และอำคำรประกอบ กองกลำง

5.กจิกรรมจดัท ำสวนหยอ่ม เพิ่มจ ำนวนต้นไม ้พื้นที่สีเขยีวในพื้นที่ต่ำงๆ 
คณะครุศำสตร์

6. กจิกรรมพัฒนำ ซ่อมบ ำรุง ปรับปรุงอำคำร และระบบสำธำรณูปโภค 
คณะครุศำสตร์

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จ
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
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ระดับความส าเร็จ

7. กจิกรรมพัฒนำปรับปรุงภูมทิัศน์และอำคำร คณะมนุษยศ์ำสตร์และ
สังคมศำสตร์

 8. กจิกรรมกำรบริหำรจดักำรคณะเพื่อสร้ำงบรรยำกำศทำงวชิำกำรและ
กำรปฏิบัติงำน คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

9. กจิกรรมกำรจดักำรส่งเสริมกำรจดักำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน
 คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

10. กจิกรรมพัฒนำสถำนที่กำรเรียนกำรสอนและกำรท ำงำน คณะ
เทคโนโลยอีตุสำหกรรม

11.  กจิกรรมปรับปรุงและพัฒนำภูมทิัศน์ ศูนยภ์ำษำ

7. ร้อยละของทรัพยำกรสำรสนเทศที่เพิ่มขึ้น 5 ร้อยละ ร้อยละ 4.71 จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 178,099 ชิ้น
เป้ำหมำยให้ทรัพยำกรสำรสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในปีกำรศึกษำ 2558 
จะต้องมทีรัพยำกรสำรสนเทศรวม 187,004 ชิ้น  แต่ทรัพยำกร
สำรสนเทศใน ปีกำรศึกษำ 2558 มจี ำนวน 186,490 คน จงึคิดเป็นร้อย
ละ 4.71

ต้องปรับปรุง


94.2

8. มกีำรทบทวนแผนด้ำนสวสัดิกำร 1 คร้ัง:ปี 1 คร้ัง ในปีงบประมำณ 2558 มหำวทิยำลัยได้ด ำเนินกำรประชมุคณะกรรมกำร
กองทุนสวสัดิกำรพนักงำนมหำวทิยำลัย ในวนัจนัทร์ที่ 31 สิงหำคม 2558
 ห้องประชมุ15-401 ชั้น 4 อำคำร 100 ปี

บรรลุ


100

9. ร้อยละของบุคลำกรที่มสีมรรถนะตำม
ก ำหนดภำยในปี 2560

80 ร้อยละ ร้อยละ 97.71 มหำวทิยำลัยได้มกีำรประเมนิสมรรถนะของบุคลำกรของมหำวทิยำลัยทุก
ปี รอบ 2/2557 สำยวชิำกำรทั้งหมด 359 คน   ผ่ำนกำรประเมนิทุกคน 
สำยสนับสนุนทั้งหมด 253 คน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิ คิดเป็นร้อยละ 
97.71

บรรลุ


100

10. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้บริหำรที่มภีำวะผู้น ำ 80 ร้อยละ N/A ระหวำ่งกำร
ด ำเนินงำน



11. ร้อยละของกำรเบิกจำ่ยงบประมำณตรงตำม
แผนงำน

70 ร้อยละ ร้อยละ 69.95 งบประมำณรำยจำ่ย ปี 2558 851,905,500 บำท ใชไ้ป 
595,889,165.83 บำท คิดเป็นร้อยละ 69.95

ต้องปรับปรุง


99.93

12. ร้อยละของประเภท / ต ำแหน่งงำนที่มี
เส้นทำงควำมกำ้วหน้ำ

80 ร้อยละ ร้อยละ 42.32 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน ปีงบประมำณ 2558 ตำมโครงสร้ำง 319 
คน มเีส้นทำงควำมกำ้วหน้ำเป็นร้อยละ 42.32

ต้องปรับปรุง


52.9
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จ

สรุปผลการด าเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบนั
จ ำนวนตัวบง่ชี้       12       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 6 ตัวบง่ชี้
มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ - ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 6 ตัวบง่ชี้
มีระดับผลการด าเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 83.30
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำหรือประกอบ
อำชพีอสิระ  ภำยใน 1 ปี

80 ร้อยละ ร้อยละ 13.96 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำหรือประกอบอำชพีอสิระภำยใน 1 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 13.96 (ที่มำ สถำบันวจิยั)

ต้องปรับปรุง


17.45

2. ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่
มต่ีอบัณฑิต

ระดับดีมำก ระดับ ระดับดีมำก ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มต่ีอบัณฑิตคะแนน กพร. ได้
 5.000 อยู่ในระดับดีมำก

 บรรลุ


100

3. ผลกำรประเมนิสมรรถนะด้ำนภำษำองักฤษ 50 ร้อยละ ร้อยละ 75.58 นักศึกษำภำคปกติในปีกำรศึกษำ 2557 ทั้งภำคเรียนที่ 1 และ 2  บรรลุ 100

ของนักศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์ VRU TEST จ ำนวน 2,688 คน มสิีทธิ์สอบ 2,334 คน สอบผ่ำน 1,764 คน

คิดเป็นร้อยละ 75.58

4. จ ำนวนรำงวลัที่อำจำรยห์รือบุคลำกรหรือ
นักศึกษำที่ได้รับในระดับชำติ หรือนำนำชำติ

1 รำงวลั:ปี 1 รำงวลั ผศ.ดร.นฤมล ธนำนันต์ รำงวลันักวจิยัดีเด่น งำนรำชภัฏวจิยัคร้ังที่ 3  บรรลุ


100

5. ร้อยละของจ ำนวนบทควำมวชิำกำร/วจิยัใน 30 ร้อยละ ร้อยละ 65.62 มผีลงำนวชิำกำรของอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมด จ ำนวน 211 เร่ือง  บรรลุ 100

กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติ/ คิดเป็นร้อยละ 65.62

นำนำชำติ

6. ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 90 ร้อยละ ร้อยละ 74.48 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำภำคปกติ เท่ำกบั 75.24 ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำภำคพิเศษ เท่ำกบั 73.72 เฉล่ียรวมจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ร้อยละ 74.48 (ที่มำ. สสว. อนุมติักำรศึกษำ 10 กนัยำยน 58)

ต้องปรับปรุง


82.76

7. จ ำนวนโครงกำรพัฒนำวชิำกำรสู่อำเซียน 5 โครงกำร 23 โครงกำร มกีำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำวชิำกำรสู่อำเซียน จ ำนวน 23 โครงกำรควำม
ร่วมมอืทำงวชิำกำร ได้แก่

 บรรลุ


100

1. Jianqxi Normal University (JXNU) สำธำรณรัฐประชำชนจนี

2. Nation University of Laos (NUOL) สำธำรณรัฐประชำธปิไตย
ประชำชนลำว

3. University of Social Sciences and Humanities – Hanoi 
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวยีดนำม

4. Honghe University (UOH) สำธำรณรัฐประชำชนจนี

5. Yunnan Normal University (YNNU) สำธำรณรัฐประชำชนจนี

6. Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) 
สำธำรณรัฐประชำชนจนี

7. Yunnan College of Tourism Vocational สำธำรณรัฐประชำชนจนี

8. University of Management and Economics (UME) 
รำชอำณำจกัรกมัพูชำ

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน



ระดับความส าเร็จ
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จ

9. Central China Normal University (CCNU) สำธำรณรัฐประชำชน
จนี

10. Yunnan University สำธำรณรัฐประชำชนจนี

11. RVI Centre International สำธำรณรัฐแห่งสหภำพพมำ่

12. Trans World University ไต้หวนั

13. National Dong Hwa University ไต้หวนั

14. Nanhua University สำธำรณรัฐประชำชนจนี

15. I-SHOU University ไต้หวนั

16. Uludag University สำธำรณรัฐตุรกี

17. SEGi University

18. University of Twente

Center for Higher Education

Policy Studies (CHEPS) รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์

19. Dhaka University สำธำรณรัฐประชำชนบังกลำเทศ

20. Gloucestershire College  ประเทศองักฤษ

21. Central China Normal University (CCNU) สำธำรณรัฐประชำชน
จนี

22. Jawaharlal Nehru University ประเทศอนิเดีย

23. Annamalai University ประเทศอนิเดีย

8. ร้อยละของจ ำนวนอำจำรยท์ี่ได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำตำมแผน

80 ร้อยละ ร้อยละ 92.53 โครงกำรพัฒนำอำจำรยแ์ละบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนจ ำนวน 8 กจิกรรม จ ำนวนอำจำรยต์ำมเป้ำหมำย 1,058 คน 
จ ำนวนอำจำรยท์ี่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตำมแผน 979 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.53

 บรรลุ


100

9. จ ำนวนโครงกำรพัฒนำผู้เรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

80 ร้อยละ ร้อยละ 100 สำระกำรเรียนรู้ มจี ำนวน 9 กลุ่มสำระ โดยกจิกรรมพัฒนำงำนกำรจดักำร
เรียนกำรสอนตำมกลุ่มสำระ/นิเทศภำยใน คิดเป็นร้อยละ 100

บรรลุ


100

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนตำมกลุ่มปฐมวยั

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระภำษำไทย

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระภำษำองักฤษ

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระคณิตศำสตร์
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ค่าเปา้
หมาย ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ การบรรลุตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานและรายละเอียดการด าเนินงาน

ระดับความส าเร็จ

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระวทิยำศำสตร์

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระสังคมศึกษำ

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรงำนอำชพีฯ

 - พัฒนำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระศิลปะ-ดนตรี-นำฏศิลป์

สรุปผลการด าเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
จ ำนวนตัวบง่ชี้       9       ตัวบง่ชี้ บรรลุ 7 ตัวบง่ชี้
มีผลกำรด ำเนินงำนแต่ยังไม่บรรลุ - ตัวบง่ชี้
ต้องปรับปรุง/ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 2 ตัวบง่ชี้
มีระดับผลการด าเนินงานอยูท่ี่ร้อยละ 88.91
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เอกสารแนบ









รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๙ 

เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ณ ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

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

 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
๑. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี 
๒. รศ.ศศินันท์    เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี 
๓. ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี   เกียรติศิริ รองอธิการบดี 
๔. ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย รองอธิการบดี 
๕. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๖. ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๗. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๙. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๐. อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๑๑. ผศ.ละเอียด ขจรภัย ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๑๒. อ.ไชย  มีหนองหว้า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๓. น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

๑. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี  ติดราชการ 
๒. ผศ.ดร.สอาด   บรรเจิดฤทธิ์ รองอธิการบดี ติดราชการ 
๓. ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ติดราชการ 
๔. ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดราชการ 
๕. อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ติดราชการ 
๖. ผศ.ดร.มนัญญา   ค าวชิระพิทักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดราชการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ผศ.ประจบ ดีบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. อ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
๗. น.ส.กัลยทัศน์ พราหมณ์ส าราญ ผู้อ านวยการกองกลาง 



  - ๒ - 

๘. นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๙. ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ หัวหน้างานวิชาศึกษาท่ัวไป 

๑๐. น.ส.วีรส์ุดา พรหมประดิษฐ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย 
๑๑. น.ส.กมลรัตน์ ยอดหาญ ผู้ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๒. นายอุดมศักดิ์ รักษาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๓. อ.อ าพล เทศดี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๔. น.ส.กรรณิกา สร้อยส าโรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๕. ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๗. ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๘. ผศ.ประภาวรรณ แพงศรี อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๙. น.ส.ศศิธร ชื่นขาว เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
๒๐. น.ส.สวุิมล พิชัยกมล เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
๒๑. น.ส.ดาลัด กวาวสิบสอง นักวิชาการศึกษา 
๒๒. น.ส.กัลยา นันท์ส าเภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นายทวี เจริญสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 

 รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  ท าหน้าที่ประธาน  ได้ตรวจสอบคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  มาครบองค์ประชุม  จึงกล่าวเปิด
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้    

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

  รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  แจ้งเรื่อง ให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๑.๑  การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปิยนันท์  สายัณห์ปทุม เป็นหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน และมีก าหนดการจัดอบรมทบทวน เรื่องการควบคุมตรวจสอบภายใน โดยวัน เวลา และ
สถานที่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
  ๑.๒  มอบทุกหน่วยงานแจ้งปฏิทินการด าเนินงานกิจกรรมของหน่วยงานตลอดปี         
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กองนโยบายและแผน 
  ๑.๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ    
ผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ และมอบป้ายชื่อหินอ่อน จ านวน ๔ คน ดังนี้ 
    ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณพัฐอร  บัวฉุน 
    ๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา  อัมพุช 
    ๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ศรีทอง 
    ๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาวรรณ  แพงศรี 
  ๑.๔  ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลา 
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจ าปี ๒๕๕๙  ในวันจันทร์ที่   
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
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  ๑.๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมรับเสด็จ       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ ยมโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ที่ทรงโปรดเกล้าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ รับผิดชอบดูแล เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  แจ้งเรื่อง ให้ที่ประชุมทราบว่า ติดภารกิจไม่สามารถ
ร่วมประชุมได้ จึงได้มอบหมายให้  ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ เป็นประธานที่ประชุมแทน และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ 
  

 น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  น าเสนอ  รายงาน      
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๘  วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘         
ตั้งแต่หน้าที ่ ๑ – ๙ 
 

 มติคณะกรรมการ  รับรอง  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๑๓/๒๕๕๘ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

 ๔.๑ แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย 
                                                                 

   ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ  รองอธิการบดี  น าเสนอ  ตามที่ได้มีการประชุม   
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อ              
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้อง
ด าเนินการต่อไป จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  จ านวน ๑๒ เรื่อง ดังนี้ 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  ๑/๒๕๕๙  (ข้อมูลส าเนาจากส านักงาน             
สภามหาวิทยาลัย) 
   ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับรอง  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่     
๑๓/๒๕๕๘  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
   ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย  เรื่องการพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีข้อเสนอแนะ      
   ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายรับ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัยประจ าเดือน
กันยายน – พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  และรายรับ – รายจ่ายของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ประจ าเดือน
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พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดท าเอกสารรายงานรายรับ – รายจ่าย แยกเฉพาะส่วนของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ             
       ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยมีข้อเสนอแนะ และ   
มอบให้มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินไปพิจารณาด าเนินการต่อไป    
   ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Quality Improvement Plan)  ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๘  โดยมีข้อเสนอแนะ 
   ๖.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ทัศนศิลป์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
   ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  
จ านวน  ๑๐  หลักสูตร  ดังนี้ 
        ๗.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ปรับรายวิชา  จ านวน  ๓  รายวิชา  และปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
        ๗.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี)  หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ๗.๓  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี)  หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ๗.๔  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี)  หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลั กสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
        ๗.๕  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ        
ซัพพลายเชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ปรับรหัสรายวิชาการจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์   
        ๗.๖  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ๗.๗  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร       
ปรับรหัสรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   
        ๗.๘  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ๗.๙  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖  ปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ๗.๑๐  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร     
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   ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งนายสุวัฒน์   เทพอารักษ์  เป็นประธาน
กรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณบดี  และให้ด าเนินการเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกอีกจ านวนสี่คนเป็นกรรมการ  เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งต่อไป 
   ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  ๑๗  ราย  ดังนี้ 
        ๑.  ด้านการบริหารงานบุคคล 
         นางจีรนันท์   มีผา     
     นายอภิชัย   สุทธาโรจน์ 
        ๒.  ด้านงบประมาณและการเงิน 
              นายฐิรัฐ   นาถวิริยกุล     
     นายวิกรม   ปิติสุข     
     นางสาวอรนุช   ไวนุสิทธิ์ 
         ๓.  ด้านกฎหมาย 
              พ.อ.หญิงนันท์มนัส   ธ ามรงรัตน์    
     นายศักดา   คล้ายร่มไทร 
        ๔.  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
              นายนพรัตน์   คุ้มศรี     
     นางศิริรัตน์   ทงก๊ก 
        ๕.  ด้านการปกครองท้องถิ่น 
         นายบุญยืน   ผ่องใส     
     นายวรวัชร   ศรัทธาวัฒนกุล 
          ๖.  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
     นางนาฏยา   สุวรรณทรัพย์ 
          ๗.  ด้านการศึกษา 
           ดร.เชาว์   เต็มรักษ์     
     ผศ.ดร.ผดุง   พรมมูล   
     ผศ.วิมล   จิโรจพันธุ์     
     นางศรีวิการ์   เมฆธวัชชัยกุล 
          ๘.  ด้านอื่นๆ 
                พ.ญ.ศรีวรรณา   พูลสรรพสิทธิ์ 
   ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้ง  นายทวี  เจริญสุข  เป็นกรรมการ  
บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)  แทนต าแหน่งที่ว่าง  ครบวาระวันที่  ๓  ธันวาคม  
๒๕๕๙ 
   ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก        
จ านวน  ๒  คน   
           ๑.  อาจารย์ ดร.สุพจน์   เกิดสุวรรณ์  
     ๒.  อาจารย์ ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง      
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   ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๓  อาคาร  
๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

    ที่ประชุม รับทราบ  
 

 ๔.๒ รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

  นางนงลักษณ์  สมณะ  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  น าเสนอ  สรุปผล      
การเบิกใช้งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
(งบ กศ.ปช. และงบ บ.กศ.) ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๘  ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี
งบประมาณเบิกจ่ายรวม ๑๔๑,๔๑๔,๐๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร            
จึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ควรให้คณะที่มีระดับการเบิกจ่ายน้อย ช่วยก ากับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เสร็จสิ้นตามก าหนด 

   ที่ประชุม  รับทราบ สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๙  ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๘  ข้อมูลงบประมาณเบิกจ่ายรวม ๑๔๑,๔๑๔,๐๘๑ บาท  คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙.๓๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย   
 

 ๔.๓ รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการด าเนินงานภารกิจ     
อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  นายอุดมศักดิ์  รักษาวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  น าเสนอ  รายงานผล         
การจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการด าเนินงานภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๙  ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีรายรับจริง  ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจ านวนเงิน 
๑๐๗,๗๘๔,๐๙๒ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๙  จากประมาณการรายได้   จึงน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

   ที่ประชุม  รับทราบ  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและ       
การด าเนินงานภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ขณะนี้มหาวิทยาลัย มีรายรับจริง     
ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจ านวนเงิน ๑๐๗,๗๘๔,๐๙๒ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๗.๖๙                 
จากประมาณการรายได ้
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 ๔.๔ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่จ้างโดยงบประมาณแผ่นดิน 
 

  น.ส.ฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  น าเสนอ ตามที่ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการการปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๔  ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่   
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ใช้จ่าย         
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของส านักงบประมาณ ส่วนในปีต่อ ๆ ไป กระทรวงศึกษาธิการ
ต้องท าความตกลงกับส านักงบประมาณเพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตามขั้นตอนต่อไป 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี           
จึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

   ที่ประชุม  รับทราบ  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี         
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับขึ้นเงินเดือน ร้อยละ ๔          
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยงบประมาณแผ่นดิน 
 

 ๔.๕ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานครบรอบ ๘๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

  น.ส.ฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  น าเสนอ ตามที่มี
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ที่ ๒๖๖๙/๒๕๕๘ เรื่อง คณะกรรมการจัดงานครบรอบ ๘๔ ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความกตัญญู 
กตเวทิตา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร     
องค์ประทานก าเนิดมหาวิทยาลัย จึงมีก าหนดจัดงานครบรอบ ๘๔ ปี ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้การจัดงาน
ดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งก าหนดการจัดงาน
ครบรอบ ๘๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  มอบทุกหน่วยงานส่งก าหนดการในการด าเนินการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ องค์ประทานก าเนิดมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้งาน
ประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

   ที่ประชุม  รับทราบ  (ร่าง) ก าหนดการจัดงานครบรอบ ๘๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 - ไม่มี - 
 






