สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทนา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เป้าหมาย และนโยบาย
จุดเน้นของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เป้าหมาย
นโยบายและ แนวทางการจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
จานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุเป้าหมาย
การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดาเนินการของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 ด้านการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ด้านที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
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9
17
26
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36

คานา
รายงานผลสัมฤทธิ์การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ระยะสิ้นปี ( 1 ตุลาคม 2559–30 กันยายน 2560) เป็นการรวบรวมผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยที่ได้ดาเนินการในระยะสิ้นปี ( 1 ตุลาคม 2559–30
กันยายน 2560) ที่ แสดงให้ เห็ น ถึ งการดาเนินงานตามพั นธกิจ โดยใช้ยุ ทธศาสตร์ เป็น เครื่อ งมือ กากั บ การ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในความสาคัญ
ของการดาเนินการจัดการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
สามารถจัดการศึกษาให้ มีป ระสิทธิภ าพ ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา และการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การรับรองข้อมูล และผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอรับรองว่าข้อมูลและผลการดาเนินงานตามรายงานที่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) เสนอมานี้
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ....................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 กล่าวคือ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม
และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
พัฒนาสังคม กล่าวคือ เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิต บัณฑิตและการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่นและของประเทศ ในการ
ดาเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์และใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็น
เครื่องมือสาคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความสาเร็จอย่างมีทิศทาง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยทันสมัย
มีมาตรฐานระดับสากล

ใส่ใจคุณภาพทุกด้าน
ประชาชนพึ่งพาได้

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช้สังคม
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มุ่งบริการวิชาการ สืบสานโครงการพระราชดาริ
พัฒนาครู อนุรักษ์และเชิดชูศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นบัณฑิต มรท.
ม (มืออาชีพ) หมายความว่า มีความรู้และนาความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
ร (รับผิดชอบ) หมายความว่า มีความรับผิดชอบ
ท (ทันสมัย) หมายความว่า มีความรู้ที่ทันสมัย ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยปฏิบัติงาน
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นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ได้นานโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(พ.ศ. 2557 - 2560) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. นโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. นโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. นโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
4. นโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการอยู่ร่วมกันและการแข่งขันในประชาคมอาเซี ยนและ
ประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5. นโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี เป็ นสถาบั นอุด มศึ กษาที่ได้ มาตรฐาน ด้ว ยการสร้ างบัณฑิ ตที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ด้วยการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินการของมหาวิทยาลัยในระยะ 5
ปี พ.ศ.2559 – 2563 ไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น/ภูมิภาคอาเซียน/สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ภูมิภาค
อาเซียน/สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน/ท้องถิ่น/ภูมิภาคอาเซียน/สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากร
ควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน
เป้าหมาย และนโยบาย
1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการได้มาตรฐานตามระดับสากล และสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษาแก่สังคมท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
2. ผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ม าตรฐานความรู้ ใ นวิ ช าชี พ และสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการผลิตและพัฒนาครูสู่ภูมิภาคอาเซียน/สากล
3. พัฒนางานวิจัยให้มีความเป็นเลิศ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และบูรณาการงานวิจัยกับกระบวนการ
เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล
4. บูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้ องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
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5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการบูรณาการ
การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
6. บริหารจัดการโดยยึดหลักอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของ
บุคลากรและผูร้ ับบริการในการดาเนินงาน
จุดเน้นของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้กาหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยรับ
ใช้สังคม โดยกาหนดให้เป็นมหาวิทยาลัย แห่งการเรียนรู้ สร้างความเป็นเลิศทางด้านด้านงานวิจัยและ
บริการวิชาการรับใช้สังคม และการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นสาคัญในการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การพัฒนาบุคลากรทางด้านคุณวุฒิ การเข้าสู่ตาแหน่งและทักษะภาษาต่างประเทศ
3. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. การพัฒนางานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้จาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
1. นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย
ร้อยละ 85 ของนักศึกษาที่คงอยู่ทั้งหมด
2. นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษา สามารถสอบผ่ า นการทดสอบภาษาอั ง กฤษตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
3. อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของอาจารย์ที่ศึก ษาต่อ และสามารถเข้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของจานวนอาจารย์ที่ส่งคาขอ
4. อาจารย์สามารถสอบภาษาอัง กฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ร้อยละ 50 ของอาจารย์
ทั้งหมด และบุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ 40 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
5. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 200 คน
6. ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้และได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละ 80 ของ
งานวิจัยทั้งหมด
7. มีศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่ชุมชน โดยถ่ายทอด
องค์ความรู้ผลผลิตจากงานวิจัยอย่างน้อย 10 หลักสูตร
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8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ เพิ่มขึ้น 6
ระบบ
- ระบบบริหารงานบุคคล
- ระบบติดตามโครงการ/งบประมาณ
- การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- การบริการวิชาการ
- งานวิจัย
- หลักสูตร
นโยบาย และแนวทางการจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
งบประมาณเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สาเร็จลุล่วงตาม
นโยบายและยุ ทธศาสตร์ จากผลการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่ นดิ นลดลง มหาวิทยาลัยจึงมีความ
จาเป็นต้องใช้งบประมาณเงินรายได้มาเสริมงบประมาณแผ่นดินในการดาเนินพันธกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
สามารถบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยบูรณาการงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ร่วมกัน ให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดที่
ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนด
นโยบาย และแนวทางการจัดทางบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้การจัดทา
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลั ยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2557-2560) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.25592563) ดังนี้
นโยบายการจัดทางบประมาณเงินรายได้
1. งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัย จัดเสริมงบประมาณรายจ่าย
(งบแผ่นดิน) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการดาเนินการ
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลั ยหรือตามที่ส ภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ในแผนปฏิบัติราชการและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยนาไปใช้สาหรับรายการที่งบประมาณรายจ่าย
ได้ รับ จัดสรรไม่เพียงพอ หรื อรายการที่ไม่ส ามารถขอสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่าย หรือรายการ
เร่งด่วนที่ไม่สามารถรอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่าย
2. การจั ด สรรงบประมาณรายได้ ใ ห้ ค านึ ง ถึ ง แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. เป็นการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
สร้างความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและบริการวิชาการรับใช้สังคม และสร้า งบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่
21 โดยยึดหลักการกระจายอานาจการบริหารงบประมาณลงสู่ คณะ/สานัก/สถาบัน/หน่วยจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ให้มากที่สุด
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4. การจัดทางบประมาณรายจ่าย ให้คานึงถึงความสอดคล้องของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงินรายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และให้นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ดาเนินการ
5. ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานในแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์
6. ถ้ามีกิจกรรม/โครงการ หรือนโยบายนอกเหนือ ให้เสนอของบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย
แนวทางการจัดทางบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยกาหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ห ลากหลายสนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น ภู มิ ภ าคอาเซี ย น/สากล
(เงินรายได้)
2. พัฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนและการจัดการเรียนรู้สู่ ท้องถิ่น ภูมิภ าคอาเซี ยน/สากล
(งบแผ่นดิน,เงินรายได้)
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน (เงินรายได้)
4. พัฒนาห้องเรียน (เงินรายได้)
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน,เงิน
รายได้)
6. ส่ งเสริมการจัดกิจ กรรมการพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองดีมี คุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคม
(เงินรายได้)
7. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (เงินรายได้)
8. สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับศิษย์เก่า/หน่ว ยงาน/
ชุมชน/สถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เงินรายได้)
9. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (งบแผ่นดิน,เงินรายได้)
10. จัดการเรียนการสอน และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (เงินรายได้)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซียน/
สากล
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ (งบแผ่นดิน)
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (งบแผ่นดิน)
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เงินรายได้)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
1. สร้างและพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ให้มีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
(งบแผ่นดิน,เงินรายได้)
2. ส่งเสริ มการสร้างงานวิจั ย และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิ จสั งคม
เชิงพาณิชย์ ที่นาไปสู่การจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร (เงินรายได้)
3. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการทาวิจัยกับหน่วยงาน/ชุมชน/ท้องถิ่น ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ (เงินรายได้)
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ ผลผลิตจากงานวิจัยเพื่อสร้างรายได้ และสร้างอาชีพแก่ชุมชน
(เงินรายได้)
5. ดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนราชการ ชุมชน ท้องถิ่น ในการนาไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ (เงินรายได้)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถด้านบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
1. พั ฒนาระบบและกลไก การให้ บริ การวิ ชาการแก่ ชุ มชนและสั งคม ภู มิ ภ าคอาเซี ย น/สากล
(เงินรายได้)
2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย (งบแผ่นดิน)
3. พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ (งบแผ่นดิน,เงินรายได้)
4. บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (เงินรายได้)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียนและ
สากล
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
1. สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความภาคภู มิ ใ จในชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ เอกลั ก ษณ์ ไ ทย
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น (งบแผ่นดิน)
2. พัฒนาจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (เงินรายได้)
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรหรือภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน สถาบันการศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ (งบแผ่นดิน)
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4. ส่ งเสริ มการสร้ างสรรค์ และการอนุรั กษ์ สื บสานเผยแพร่ ศิลปวั ฒนธรรมท้องถิ่ นและของชาติ
(งบแผ่นดิน)
5. ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยผ่าน
กระบวนการ จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (งบแผ่นดิน)
6. สนับสนุนการวิจัยด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
ภูมิภาคอาเซียน/สากล (งบแผ่นดิน)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคู่
กับ ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
1. เพิ่มประสิ ทธิภาพให้ กับองค์กรและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลั กธรรมาภิบาล
(งบแผ่นดิน,เงินรายได้)
2. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการทางาน (งบแผ่นดิน,
เงินรายได้)
3. พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทุกพันธกิจ (งบแผ่นดิน)
4. แสวงหา รายได้จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/ผลผลิตจากการวิจัย การให้บริการวิชาการ
(เงินรายได้)
5. พัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน (งบแผ่นดิน)

ส่วนที่ 2
ด้านผลสัมฤทธิก์ ารดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ดาเนินงานตามพันธกิจและ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีผล
การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระยะสิ้นปี (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. จานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่บรรลุเป้าหมาย
3. การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
4. ปัญหาอุปสรรค การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการดาเนินการของมหาวิทยาลัย
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1. ผลสัมฤทธิ์การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.1 รายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามกิจกรรมหลักที่ได้รับอนุมตั งิ บประมาณให้
ดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมภิ าคอาเซียน/สากล
ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ประเภท
งบประมาณ
งบแผ่นดิน

เงินรายได้
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งบแผ่นดิน

เงินรายได้
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ
งบแผ่นดิน

เงินรายได้
ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ

งบแผ่นดิน

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
จานวน
กิจกรรมหลัก ได้รับ
ใช้ไป
13
50.7401 50.5677
5
4.7690
2.9514
4
19
27.6807 26.9841
1
20
10 13.5891 11.1439
4
1.9866
1.8240
1
0.0212
0.0212
-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสูภ่ มู ภิ าคอาเซียน/สากล
ผลผลิต/โครงการ

ประเภท
งบประมาณ

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งบแผ่นดิน

เงินรายได้
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ
งบแผ่นดิน

เงินรายได้
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบแผ่นดิน

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
จานวน
กิจกรรมหลัก ได้รับ
ใช้ไป
1
3.8100
3.2212
3
0.1181
0.1064
2
9.5595
9.2335
6.1696
5.3230
2
-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์สชู่ มุ ชน ภูมภิ าคอาเซียน/สากล
ผลผลิต/โครงการ
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ

งบประมาณ (ล้านบาท)
จานวน
กิจกรรมหลัก ได้รับ
ใช้ไป
ดาเนินการเสร็จแล้ว
1
งบแผ่นดิน อยู่ระหว่างดาเนินการ
13.3277 10.6622
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
3
เงินรายได้ อยู่ระหว่างดาเนินการ
2.6645
1.9104
2
ยังไม่ได้ดาเนินการ
-

ประเภท
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถด้านบริการวิชาการสูช่ มุ ชน/ท้องถิ่น/ภูมภิ าคอาเซียน/สากล
งบประมาณ (ล้านบาท)
จานวน
กิจกรรมหลัก ได้รับ
ใช้ไป
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ดาเนินการเสร็จแล้ว
1
และชุมชนเข้มแข็ง
งบแผ่นดิน อยู่ระหว่างดาเนินการ
3.3000
3.2938
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
เงินรายได้ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
13
งบแผ่นดิน อยู่ระหว่างดาเนินการ
16.0999 14.7350
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
เงินรายได้ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภูมภิ าคอาเซียน/สากล
ผลผลิต/โครงการ

ประเภท
งบประมาณ

ผลผลิต/โครงการ

ประเภท
งบประมาณ

ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
จานวน
กิจกรรมหลัก ได้รับ
ใช้ไป
ดาเนินการเสร็จแล้ว
8
งบแผ่นดิน อยู่ระหว่างดาเนินการ
3.5200
3.4508
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
1
เงินรายได้ อยู่ระหว่างดาเนินการ
0.2000
0.1220
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคูก่ ับผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินงาน
ผลผลิต/โครงการ
โครงการ : โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ประเภท
งบประมาณ
งบแผ่นดิน

เงินรายได้
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งบแผ่นดิน

เงินรายได้
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งบแผ่นดิน

เงินรายได้
ผลผลิต : ผลงานการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ

งบแผ่นดิน

เงินรายได้
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งบแผ่นดิน

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
จานวน
กิจกรรมหลัก ได้รับ
ใช้ไป
1
238.0511 206.5067
15
13.8710 13.7483
4
0.3061
0.2452
12
68.0753 32.1030
5
1.2271
1.1784
4
10 100.3187 74.1572
1
0.0800
0.0800
-
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1.2 สรุปกิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการแล้วในแต่ละยุทธศาสตร์

ลาดับที่
1

2

3

4

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการ
ผลิตบัณฑิตให้ได้
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม/
ชุมชน/ท้องถิน่ /ภูมภิ าค
อาเซียน/สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
ภูมภิ าคอาเซียน/สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์สชู่ ุมชน
ภูมภิ าคอาเซียน/สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีด
ความสามารถด้านบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนชนท้องถิน่

จานวนกิจกรรมหลัก
จานวน
กิจกรรม
อยูร่ ะหว่าง
ยังไม่ได้
หลัก ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ทัง้ หมด (คิดเป็นร้อยละ) (คิดเป็นร้อยละ) (คิดเป็นร้อยละ)

77

62

14

1

(80.52)

(18.18)

(1.30)

6

2

(75.00)

(25.00)

4

2

(66.67)

(33.33)

(0.00)

-

-

(0.00)

(0.00)

-

-

(100.00)

(0.00)

(0.00)

52

42

10

-

166

(80.77)
137
(82.53)

(19.23)
28
(16.87)

8

6

14

14
(100.00)

5

6

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสืบ
สานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ภูมภิ าค
อาเซียน/สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการ
บริหารจัดการ ภายใต้หลักธรร
มาภิบาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคูก่ บั ผลสัมฤทธิ์ใน
การดาเนินงาน
รวมทัง้ สิน้

9

9

-

งบประมาณ (ล้านบาท)

ได้รับ

98.7867

93.4923

(94.64)
19.6572

(0.00)
-

ใช้ไป
(คิดเป็นร้อยละ)

17.8841
(90.98)

15.9922

12.5726
(78.62)

19.3999

18.0288
(92.93)

3.7200

3.5728
(96.04)

421.9293

328.0188

(0.00)
1 579.4853
(0.61)

(77.74)
473.5694
(81.72)
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1.3 สรุปผลสัมฤทธิ์การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม/
ชุมชน/ท้องถิ่น/ภูมิภาคอาเซียน/สากล
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการดาเนิน กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม/
ชุมชน/ท้องถิ่น/ภูมิภาคอาเซียน/สากล โดยมีการดาเนินกิจกรรมภายใต้ ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ
และผลผลิตผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ งบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น 98.7867 ล้านบาท
เบิ กจ่ ายไปแล้ ว 93.4923 ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.64 กิจกรรมที่ดาเนินการทั้งสิ้ น 77 กิจกรรม
ดาเนินการแล้วและอยู่ระหว่างดาเนินการ 76 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.70 การดาเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 นี้มีจุดเน้นในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้มาตรฐาน
ระดับสากล เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาแก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซียน/
สากล
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซียน/สากล
โดยมีการดาเนินกิจกรรมภายใต้ ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิตผลงานการบริการ
วิช าการ และโครงการสนับ สนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน งบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น 19.6572 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 17.8841 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
90.98 กิจกรรมที่ดาเนินการทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ดาเนินการแล้วและอยู่ระหว่างดาเนินการ 8 กิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 100 การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 2 นี้จะมีจุดเน้นในการจัดกิจกรรมเพื่อ ให้บัณฑิตมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นครูมืออาชีพ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีจิตสานึก
ความเป็นครูและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ใช้ครูและภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการในการพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล โดยมีการดาเนิน
กิจกรรมภายใต้ โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ งบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น 15.9922
ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยไปแล้ ว 12.5726 ล้ านบาท คิด เป็ นร้ อยละ 78.62 กิ จกรรมที่ ดาเนิ นการทั้ง สิ้ น 6
กิจกรรม ดาเนินการแล้วและอยู่ระหว่างดาเนินการ 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 การดาเนินกิจกรรม
ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 นี้ จ ะมี จุ ด เน้ น ในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ อ าจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษา มี
ความสามารถในการวิจัยในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านงานวิจัย โดยมีการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เชิงพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน/ท้องถิ่น/ภูมิภาคอาเซียน/สากล
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการดาเนิน กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน/ท้องถิ่น/ภูมิภาคอาเซียน/สากล โดยมี
การดาเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และผลผลิตผลงานการ
บริการวิชาการ งบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น 19.3999 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 18.0288 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 92.93 กิจกรรมที่ดาเนินการทั้งสิ้น 14 กิจกรรม ดาเนินการแล้ว 14 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 4 นี้จะมีจุดเน้นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้
ได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของชุมชน โดยมีการนาอาจารย์
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล โดยมี
การดาเนินกิจกรรมภายใต้ ผลผลิต ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น 3.7200
ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 3.5728 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.04 กิจกรรมที่ดาเนินการทั้งสิ้น 9 กิจกรรม
ดาเนินการแล้ว 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 5 นี้จะมีจุดเน้นใน
การจั ดกิจ กรรมเพื่อ ให้นั กศึกษา และบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ยมีจิตส านึ กความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เอกลักษณ์ไทย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น และอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่เอกลักษณ์
ไทย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกลุ่ มประเทศในประชาคมอาเซียน
และมีการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคู่กับ
ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน โดยมีการดาเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิต ผลงานการพัฒนาบุคลากร ผลผลิตผลงานการพัฒนา
คุณภาพการบริ ห ารจัดการ และผลผลิ ตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม งบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้ น
421.9293 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 328.0188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.74 กิจกรรมที่ดาเนินการ
ทั้งสิ้น 52 กิจกรรม ดาเนินการแล้วและอยู่ระหว่างดาเนินการ 52 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 การดาเนิน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 6 นี้จะมีจุดเน้นในการจัดกิจกรรมเพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
รวดเร็ว โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร การพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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1.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในส่วนผลสัมฤทธิ์การดาเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จากระยะครึ่งปี 2560
ผลสั ม ฤทธิ์ก ารด าเนิ น กิจ กรรมตามยุท ธศาสตร์ข องมหาวิทยาลั ย ควรจะใกล้ เคีย งร้อยละ 50 แต่
มหาวิทยาลัยอาจมีเหตุปัจจัยต่างๆที่ทาให้หน่วยงานไม่สามารถดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ได้ ควรที่จะมี
การศึกษาถึงความเหมาะสมในการดาเนินกิจกรรมในช่วงเวลาต่างๆรายไตรมาสให้เหมาะสม
การดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยได้นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แจ้งในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้รับทราบ และได้เร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้
และยังมีมาตรการเร่งรัด หน่วยงานให้ดาเนิน การ โดยมีการนาเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินเป็นประจาทุกเดือน มีคณะกรรมการ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ กากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ส่งผลให้การดาเนินงานในระยะ
สิ้นปีงบประมาณดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้
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2. จานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่บรรลุเป้าหมาย
2.1 ผลการดาเนินการในแต่ละตัวชี้วัด เรียงตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30
กันยายน 2560 ดังนี้
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมาย
เสร็จ
()
ผลผลิตหรือโครงการ / ตัวชี้วัด
ยังไม่เสร็จ ( o )
ทาได้จริง
ไม่ดาเนินการ (X) กาหนดไว้
จานวน
ร้อยละ
โครงการ : โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
ร้อยละ
100

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
100

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ



-

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เป้าหมาย
เสร็จ
()
ผลผลิตหรือโครงการ / ตัวชี้วัด
ยังไม่เสร็จ ( o )
ทาได้จริง
ไม่ดาเนินการ (X) กาหนดไว้
จานวน
ร้อยละ
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
1. โครงการวิจัยพื้นฐาน
5
5
100

โครงการ
2. โครงการวิจัยประยุกต์
13
13
100

โครงการ
3. จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
18
o
1
โครงการ
4. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
18
o
เผยแพร่ระดับชาติ นานาชาติ
โครงการ
5. วิจัยในชั้นเรียน
175
190
108.57

เรื่อง
6. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
80
o
44
55
เรื่อง
7. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม
18
o
มาตรฐานที่กาหนด
ผลงาน
8. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
ร้อยละ
นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์
o
80
ต่อสังคม ชุมชน
9. ร้อยละของโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จ
ร้อยละ
o
83
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ



-



-

-



-





-

-



-



-





-
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แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ผลผลิตหรือโครงการ / ตัวชี้วัด

เสร็จ
()
ยังไม่เสร็จ ( o )
ไม่ดาเนินการ (X) กาหนดไว้

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1. ผลิตภัณฑ์วุ้นน้ามะพร้าวสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ และมีมาตรฐาน
2. นวัตกรรมเครื่องตัดและเครื่องกดอัด
กึ่งอัตโนมัติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์วุ้นน้า

มะพร้าว ที่สามารถนาไปจดอนุสิทธิบัตร
3. บรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้าและ
ฉลากสินค้า ที่เป็นเอกลักษณ์ สาหรับ

ผลิตภัณฑ์วุ้นน้ามะพร้าวสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ
4. กลยุทธ์และแผนการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์วุ้นน้ามะพร้าวสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ ที่ชุมชนสามารถนาไปใช้บริหาร
จัดการ
5. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาองค์
ความรู้ในการผลิตภัณฑ์วุ้นน้ามะพร้าว

สมุนไพร ไปสร้างรายได้ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
6. ผลิตภัณฑ์วุ้นน้ามะพร้าวสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพได้มาตรฐาน
7. บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

8. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด



เป้าหมาย
ทาได้จริง
จานวน
ร้อยละ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ

4
ผลิตภัณฑ์

4

100



-

2
เครื่อง

2

100



-

4
รูปแบบ

4

100



-

1
แผน

1

100



-

360
คน

360

100



-

100



-

100



-

100



ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิตหรือโครงการ / ตัวชี้วัด

เสร็จ
()
ยังไม่เสร็จ ( o )
ไม่ดาเนินการ (X)

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก. ภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่




เป้าหมาย
กาหนดไว้

397
คน
710
คน
2,260
คน

ทาได้จริง
จานวน
ร้อยละ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ

345

86.90

-



417

58.73

-



993

43.94

-
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แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิตหรือโครงการ / ตัวชี้วัด

เสร็จ
()
ยังไม่เสร็จ ( o )
ไม่ดาเนินการ (X)

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)
ข. ภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรี
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

5. จานวนนักศึกษาใหม่
6. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
7. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร
8. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาที่ตรง
สาขา
9. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา
10. ผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
11. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี









เป้าหมาย
กาหนดไว้

48
คน
690
คน
796
คน
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80
ร้อยละ
85
ร้อยละ
75
ร้อยละ
85

ทาได้จริง
จานวน
ร้อยละ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ

125

260.42



-

138

20

-



261

32.79

-



-

100



-

-

62.81

-



-

81.60

-



-

7

-



-

56.91

-



แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิตหรือโครงการ / ตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ก. ภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

เสร็จ
()
ยังไม่เสร็จ ( o )
ไม่ดาเนินการ (X)





เป้าหมาย
กาหนดไว้

1,482
คน
1,960
คน
8,070
คน

ทาได้จริง
จานวน
ร้อยละ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ

1,017

68.62

-



1,555

79.34

-



6,553

81.20

-
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แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิตหรือโครงการ / ตัวชี้วัด

เสร็จ
()
ยังไม่เสร็จ ( o )
ไม่ดาเนินการ (X)

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ต่อ)
ข. ภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรี
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
5. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่




6. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่



ระดับบัณฑิตศึกษา
7. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา



8. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
9. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่




10. ผู้สาเร็จการศึกษา จบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร
11. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ทางานตรง
สาขา
12. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา
13. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
14. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี







เป้าหมาย
กาหนดไว้

601
คน
1,585
คน
2,916
คน
172
คน
172
คน
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80
ร้อยละ
85
ร้อยละ
75
ร้อยละ
85

ทาได้จริง
จานวน
ร้อยละ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ

653

108.65



-

806

50.85

-



1,647

56.48

-



-

-

386

224.42



-

360

360



-

268

155.81



-

-

100



-

-

60.54

-



-

83.20

-



-

42

-



-

67.71

-



แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิตหรือโครงการ / ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
เสร็จ
()
ยังไม่เสร็จ ( o )
ทาได้จริง
ไม่ดาเนินการ (X) กาหนดไว้
จานวน
ร้อยละ

ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ
1. กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
1. จานวนผู้รับบริการ
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม




5,000
คน
5
โครงการ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ

5,086

101.72



-

5

100



-
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แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิตหรือโครงการ / ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
เสร็จ
()
ยังไม่เสร็จ ( o )
ทาได้จริง
ไม่ดาเนินการ (X) กาหนดไว้
จานวน
ร้อยละ

ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ (ต่อ)
1. กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ (ต่อ)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ในกระบวนการให้บริการ
4. ผู้เข้ารับบริการนาความรูไ้ ปใช้

ประโยชน์
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการและวิชาชีพต่อ

ประโยชน์จากการบริการ
6. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว

เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
2. กิจกรรม : การอยู่รวมกันในประชาคมอาเซียน
1. โครงการ/กิจกรรม อยู่ร่วมกัน

ประชาคมอาเซียน
2. จานวนนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

อบรมทางภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศ
อาเซียน
3. จานวนนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

แลกเปลีย่ นทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
กับประเทศในประชาคมอาเซียน
4. จานวนนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และ

ความสาคัญในการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน
5. ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลีย่ นทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

กับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้
ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน
6. ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และ

ความสาคัญในการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน

ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ

-

85



-

-

90



-

ร้อยละ
80

-

93



-

ร้อยละ
100

-

100



-

4
โครงการ

4

100



-

1,300
คน

4,565

351.15



-

300
คน

666

222



-

600
คน

613

102.17



-

ร้อยละ
80

-

86.93



-

ร้อยละ
80

-

89.59



-
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แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิตหรือโครงการ / ตัวชี้วัด

เสร็จ
(c)
เป้าหมาย
ยังไม่เสร็จ ( o )
ทาได้จริง
ไม่ดาเนินการ (X) กาหนดไว้
จานวน
ร้อยละ

ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ (ต่อ)
2. กิจกรรม : การอยู่รวมกันในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
7. ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
อบรมทางภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศใน

ประชาคมอาเซียนมีทักษะทางด้านภาษา
เพิ่มขึ้น
8. โครงการอยู่ร่วมกันในประชาคม

อาเซียนแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ร้อยละ
70

-

85.66



-

ร้อยละ
90

-

91.25



-

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมาย
เสร็จ
()
ยังไม่เสร็จ ( o )
ทาได้จริง
ไม่ดาเนินการ (X) กาหนดไว้
จานวน
ร้อยละ
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
1,547
1,353
87.46

ตามโครงการ
คน
2. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลด
ร้อยละ
100

ค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ ด้รับการสนับสนุน
100
ผลผลิตหรือโครงการ / ตัวชี้วัด

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ

-





-

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมาย
เสร็จ
()
ผลผลิตหรือโครงการ / ตัวชี้วัด
ยังไม่เสร็จ ( o )
ทาได้จริง
ไม่ดาเนินการ (X) กาหนดไว้
จานวน
ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
1. จานวนโครงการพัฒนาระบบ
6
4
66.67

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและจัดการศึกษา
โครงการ
2. จานวนโครงการการจัดการความรู้ของ
14
16
114.29

หน่วยงาน
โครงการ
3. ความพึงพอใจคุณภาพการบริหาร
ร้อยละ

จัดการของนักศึกษาและผูร้ ับบริการ
85
4. ความพึงพอใจคุณภาพการบริหาร
ร้อยละ

จัดการของบุคลากร
85
5. การดาเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ
ร้อยละ
67

ในระยะเวลาที่กาหนด
100

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ

-





-

-



-



-
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แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตหรือโครงการ / ตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. จานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
ประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน

เป้าหมาย
เสร็จ
()
ยังไม่เสร็จ ( o )
ทาได้จริง
ไม่ดาเนินการ (X) กาหนดไว้
จานวน
ร้อยละ







8
โครงการ
8,000
คน
ร้อยละ
90
ร้อยละ
90
ร้อยละ
90
ร้อยละ
100

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ

8

100



-

14,579

182.24



-

-

90



-

-

90



-

-

90



-

-

100



-
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2.2 สรุปข้อมูลการบรรลุตวั ชีว้ ัดตามแผนปฏิบัตริ าชการ ปีงบประมาณ 2560
จานวนตัวชีว้ ดั (ร้อยละของจานวนทัง้ หมด)
แผนงาน/ผลผลิตหรือโครงการ
จานวน ดาเนินการ ดาเนินการ ยังไม่ได้ บรรลุ หมายเหตุ
ทัง้ หมด เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จ ดาเนินการ เป้าหมาย
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
1.1 โครงการ : โครงการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ
1
1
1
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(100.00) (0.00)
(0.00) (100.00)
2. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สง่ เสริมการวิจยั และพัฒนา
2.1 โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้างสะสมองค์ความรู้
9
3
6
4
ทีม่ ีศักยภาพ
(33.33) (66.67)
(0.00) (44.44)
3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
3.1 โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
8
8
8
ชุมชนเข้มแข็ง
(100.00) (0.00)
(0.00) (100.00)
4. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
4.1 ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
11
11
2
และเทคโนโลยี
(100.00) (0.00)
(0.00) (18.18)
4.2 ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
14
14
5
(100.00) (0.00)
(0.00) (35.71)
4.3 ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ
14
14
14
(100.00) (0.00)
(0.00) (100.00)
4.4 โครงการ :โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัด
2
2
1
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(100.00) (0.00)
(0.00) (50.00)
4.5 ผลผลิต : ผลงานการพัฒนาคุณภาพการ
5
3
2
1
บริหารจัดการ
(60.00)
(0.00)
(40.00) (20.00)
5. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6
6
6
(100.00) (0.00)
(0.00) (100.00)
รวม
70
62
6
2
42
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3. การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิ าร
3.1 ตารางผลการบริหารงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ และใช้จา่ ยงบประมาณระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560 ดังนี้
(ล้านบาท)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

เงินงบฯแผ่นดิน
ได้รับ
ใช้ไป
(ร้อยละ)
238.0511 206.5067

เงินรายได้
ได้รับ
ใช้ไป
(ร้อยละ)
-

(86.75)
1.1 โครงการ : โครงการค่าใช้จา่ ย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

238.0511 206.5067

13.3277

10.6622

-

2.6645

13.3277

10.6622
(80.00)

3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

3.3000

3.2938

3.3000

3.2938

64.3160

15.9922

5.0751

59.0872

18.6263

4.3 ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ

18.2046

(61.71)
16.6653
(91.54)

-

4.4 โครงการ : โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

9.5595

9.2336

6.1696

12.5726
(78.62)

3.3000

3.2938
(99.81)

-

3.3000

3.2938
(99.81)

98.2414 318.3420 247.5435
(75.45)

95.7560

(96.59)

-

12.5726
(78.62)

(0)

(99.54)
4.2 ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์

1.9104

-

188.1312 149.3021 130.2108
64.6111

15.9922

(0)

(79.36)
4.1 ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

238.0511 206.5067
(86.75)

1.9104

-

(99.81)
4. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวติ

-

(71.70)

(99.81)
3.1 โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

(86.75)

(71.70)
2.6645

ใช้ไป หมายเหตุ
(ร้อยละ)

238.0511 206.5067

(0)

(80.00)
2.1 โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง
สะสมองค์ความรู้ทมี่ ีศักยภาพ

ได้รับ

(0)

(86.75)
2. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สง่ เสริมการวิจยั
และพัฒนา

-

รวม

3.1966

(77.76)
69.6862

67.5126

(62.99)

(96.88)

15.5435 114.3823

74.6307

(83.45)
(0)

18.2046

(65.25)
16.6653
(91.54)

15.7291

14.5565

5.3229
(86.28)

(92.55)
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
4.5 ผลผลิต : ผลงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ

เงินงบฯแผ่นดิน
ได้รับ
ใช้ไป
(ร้อยละ)
-

-

เงินรายได้
ได้รับ
ใช้ไป
(ร้อยละ)
100.3398

(0)
4. แผนงาน : ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.6000

3.5308

0.2000

(98.08)
4.1 ผลผลิต : ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

3.6000

3.5308

รวม
ได้รับ

74.1784 100.3398

74.1784

(73.93)

(73.93)

0.1220

3.8000

(61.00)
0.2000

ใช้ไป หมายเหตุ
(ร้อยละ)

0.1220

3.6528
(96.13)

3.8000

3.6528

(98.08)
(61.00)
(96.13)
รวมทัง้ สิน้ 446.4100 373.2956 133.0753 100.2738 579.4853 473.5694
(83.62)
(75.35)
(81.72)
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3. การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิ าร
3.1 ตารางผลการบริหารงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ และใช้จา่ ยงบประมาณระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560 ดังนี้
(ล้านบาท)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

เงินงบฯแผ่นดิน
ระยะ
ระยะ
ครึ่งปี
สิน้ ปี
90.6421 206.5067
(38.08)

1.1 โครงการ : โครงการค่าใช้จา่ ย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6.6639
(50.00)

2.1 โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง
สะสมองค์ความรู้ทมี่ ีศักยภาพ

6.6639
(50.00)

3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

0.7307
(22.14)

3.1 โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

0.7307
(22.14)

4. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(86.75)

(0)

90.6421 206.5067
(38.08)

2. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สง่ เสริมการวิจยั
และพัฒนา

เงินรายได้
ระยะ
ระยะ
ครึ่งปี
สิน้ ปี
(0)
-

-

(0)

(0)

10.6622

1.0707

1.9104

10.6622
(80.00)

(40.33)
1.0707
(40.33)

3.2938
(99.81)

(0)

3.2938
(99.81)

1.9104
(71.70)
(0)

(0)

(0)

(86.75)

90.6421 206.5067

7.7346
(48.39)
7.7346
(48.39)
0.7307
(22.14)

-

ระยะ
สิน้ ปี

90.6421 206.5067

(38.08)

(71.70)

-

ระยะ
ครึ่งปี

(38.08)

(86.75)

(80.00)

รวม

0.7307
(22.14)

(86.75)
12.5726
(78.62)
12.5726
(78.62)
3.2938
(99.81)
3.2938
(99.81)

97.5106 149.3021

48.4080

98.2414 145.9186 247.5435

(51.83)

(79.36)

(37.96)

(75.45)

50.2065

64.3160

(77.71)

(99.54)

4.2 ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์

39.2547

59.0872

4.3 ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ

(40.99)
4.3841
(24.08)

(61.71)
16.6653
(91.54)

4.4 โครงการ : โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

3.6653

9.2336

4.1 ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(38.34)

(96.59)

1.8578
(37.34)
6.3849
(37.39)
(0.00)
2.1196
(34.36)

(46.23)

(77.76)

52.0643

67.5126

(62.99)

(74.82)

(96.88)

15.5435

45.6396

74.6307

(83.45)
(0)

(40.45)
4.3841
(24.08)

(65.25)
16.6653
(91.54)

5.7849

14.5565

3.1966

5.3229
(86.28)

(36.78)

(92.55)

หมายเหตุ
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
4.5 ผลผลิต : ผลงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
4. แผนงาน : ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

เงินงบฯแผ่นดิน
ระยะ
ระยะ
ครึ่งปี
สิน้ ปี
(0)

(0)

1.9093

3.5308

(53.04)
4.1 ผลผลิต : ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

-

1.9093

(0)
3.5308

(53.04)
(98.08)
รวมทัง้ สิน้ 197.4566 373.2956
(44.23)
(83.62)

เงินรายได้
ระยะ
ระยะ
ครึ่งปี
สิน้ ปี

ระยะ
ครึ่งปี

ระยะ
สิน้ ปี

38.0457

74.1784

38.0457

74.1784

(38.31)

(73.93)

(38.31)

(73.93)

(0)

0.1220
(61.00)

-

0.1220

รวม

1.9093
(50.24)
1.9093

3.6528
(96.13)
3.6528

(0.00)
(61.00)
(50.24)
(96.13)
49.4787 100.2738 246.9353 473.5694
(37.95)
(75.35)
(42.81)
(81.72)

หมายเหตุ
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3.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในส่วนผลการบริหารงบประมาณจากระยะครึ่งปี
2560
ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัยดาเนินการอยู่ในระดับที่ดีแม้จะมีผลการใช้จ่าย
ที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดินที่ต้องถือเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งที่ต้องกากับติดตาม
อย่างเคร่งครัด สาหรับงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยต้องกาหนดไว้ในแผนการดาเนินงานว่าจะอยู่ในรายไตร
มาสใด แล้วติดตามผลการดาเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กาหนดจะทาให้ผลการใช้จ่ายเป็นไปตาม
ระยะเวลาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
การดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ตามที่ ค ณะกรรมการได้ใ ห้ ข้อ เสนอแนะในเรื่ องของการบริ ห ารงบประมาณนั้น มหาวิ ทยาลั ย ได้
ดาเนิ น การติ ดตามการใช้จ่ า ยงบประมาณโดยมี การรายงานต่อ คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ย และ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งมีการรายงานในส่วนของแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและผล
การเบิกจ่ายงบประมาณควบคู่กันไป ตลอดจนมีการรายงานถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจาทุกเดือน ซึ่งในไตรมาสสุดท้ายสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ร้อยละ 81.72
(เป็นงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 83.62 งบรายได้ ร้อยละ 75.35)
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4. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดาเนินการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
สภาพการณ์ปัญหา
ปัญหา/อุปสรรค
ปัญหาเดิม
ปัญหา แก้ไขแล้วแต่ ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ระดับสูงกว่า
จาการติดตาม
ใหม่
ยังคงเป็น
2559
ปัญหาอยู่
1. สถานที่จัดกิจกรรมมีจานวนจากัดไม่
อธิการบดีได้บริหารจัดการ
เพียงพอ
ให้เวลาในการจัดกิจกรรม

ของส่วนราชการไม่ซ้าซ้อน
กัน
2. งบประมาณการวิจัยองค์ความรู้ที่สานัก
สานักงานวิจัยควรจัดสรร
งานวิจัย จัดสรรงบประมาณให้ทางคณะไม่
งบประมาณให้คณะเพิ่มขึ้น

เพียงพอ
3. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณพัฒนา
มหาวิทยาลัยควรจัดสรร
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้
งบประมาณพัฒนาบุคลากร

ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร
ให้เพิ่มขึ้น
4. คณะวิทยาการจัดการเป็นที่ต้องการ
มหาวิทยาลัยควรเพิ่ม
เรียนของนักศึกษา ทาให้คณะต้องเปิดรับ
จานวนอาจารย์ผู้สอนให้กับ

นักศึกษามากกว่าแผนการรับนักศึกษา
สาขาวิชาที่มีนักศึกษา
จานวนมาก
5. ในการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยได้หาแนวทาง
ราชการประจาปี ต้องใช้เงินในการดาเนิน
ในการบริหารจัดการการยืม
กิจกรรม แต่ไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่าย
เงินทดรองจ่ายให้สามารถ

ได้ทั้งโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเหมา
ดาเนินการได้
รถยนต์ เป็นต้น ทาให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการต้องสารองเงินส่วนตัวไปก่อน
6. ค่าจ้างอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษ
การจ้างอาจารย์พิเศษสอน
รายชั่วโมง
ภาษาอังกฤษรายชั่วโมง ซึ่ง
ใช้เงินงบประมาณของคณะ
ค่อนข้างสูง แต่ไม่สามารถ
ใช้ศักยภาพด้านอื่นๆได้ ทา
ให้ไม่เกิดประโยชน์ในการ

ลงทุน ดังนั้น จึงขอเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาจ้าง
อาจารย์ชาวต่างชาติ สอน
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
วิทย์โดยมีภาระงานสอน
รวม 3 คณะฯ (I-tech, IT,
วิทย์)
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ปัญหา/อุปสรรค

7. โครงการประชุม/อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

สภาพการณ์ปัญหา
ปัญหาเดิมจา ปัญหาใหม่
แก้ไข ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ระดับสูงกว่า
การติดตาม
แล้วแต่
2559
ยังคงเป็น
ปัญหาอยู่
เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์
ให้หลากหลายและถึง

บุคลากรเป้าหมาย

8. งานวิจัยที่ได้รับทุนเสร็จไม่ทันเวลา ที่
กาหนด

9. ปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
เรื่องขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
อินเตอร์เน็ตล่าช้า และระบบมีปัญหาบ่อย

10. ความชัดเจนในเรื่องของให้คาปรึกษา
ในด้านการเงิน ให้รายละเอียดไม่ชัดเจน
ทาให้ต้องแก้ไขเอกสารบ่อยครั้ง







พิจารณาประกาศรายชื่อ
งานวิจัยที่ได้รับทุนให้เร็วขึ้น
และติดตามงานวิจัยที่เสร็จ
ไม่ทันกาหนดเพื่อทาเรื่อง
ขยายเวลาการทาวิจัย
- พัฒนาระบบโครงสร้าง
เครือข่ายพื้นฐานให้รองรับ
การใช้งาน
- จัดทาแนวปฏิบัติ คู่มือ
การเบิกจ่ายงบประมาณให้
ชัดเจน
มหาวิทยาลัยควรทาแนว
ปฏิบัติ และจัดทาคู่มือเรื่อง
การเบิกจ่ายงบประมาณให้
ชัดเจน เพื่อให้หน่วยได้ใช้
เป็นแนวทาง
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ส่วนที่ 3
ด้านการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ด้าน/ตัวชี้วดั /เกณฑ์การให้คะแนน
1. ด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (น้าหนัก 8)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาจริงเปรียบเทียบกับแผน (น้้าหนัก 1)
5 = มากกว่าร้อยละ 85.00
4 = ร้อยละ 80.01 – 85.00
3 = ร้อยละ 75.01-80.00
2 = ร้อยละ 70.01-75.00
1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70.00

ตัวชี้วดั ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาต่อจานวนนักศึกษาที่รับเข้าต่อรุ่น
(น้้าหนัก 1)
5 = มากกว่าร้อยละ 85.00
4 = ร้อยละ 80.01 – 85.00
3 = ร้อยละ 75.01-80.00
2 = ร้อยละ 70.01-75.00
1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70.00

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้ อยละของผู้ส าเร็ จการศึกษาที่ ได้ง านท า ศึกษาต่อ ประกอบ
อาชีพอิสระ (น้้าหนัก 1)
5 = มากกว่าร้อยละ 85.00
4 = ร้อยละ 80.01 – 85.00
3 = ร้อยละ 75.01-80.00
2 = ร้อยละ 70.01-75.00
1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70.00

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต (น้้าหนัก 1)
5 = มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.51 ขึ้นไป)
4 = มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50)
3 = มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50)
2 = มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50)
1 = มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 1.50)

ตัวชี้วดั ที่ 1.5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารย์ (น้้าหนัก 1)
5 = มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.51 ขึ้นไป)
4 = มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50)
3 = มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50)
2 = มีความพึงพอใจน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50)
1 = มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 1.50)

ตัวชี้วดั ที่ 1.6 จานวนนักศึกษาที่รับได้จริงเทียบกับจานวนผู้สมัครของแต่ละ
หลักสูตร (น้า้ หนัก 1)
5 = 2.50 ขึ้นไป
4= 2.00- 2.49
3 = 1.50 – 1.99
2 = 1.00 – 1.49
1 = น้อยกว่า 1.00

ตัวชี้วดั ที่ 1.7 การดาเนินการเกีย่ วกับการเปิดหลักสูตรใหม่ (น้า้ หนัก 1)
5 = มีหลักสูตรใหม่ที่สามารถเปิดรับนักศึกษาได้อย่างน้อย 1 หลักสูตร
4 = มีร่างหลักสูตรใหม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารับทราบของ สกอ.
3 = มีร่างหลักสูตรใหม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
2 = มีร่างหลักสูตรใหม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประจ้าคณะ
1 = มีคณะกรรมการร่างหลักสูตร
0 = ยังไม่มีการด้าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรใหม่

ผลการดาเนินงาน

การประเมิน
ตนเอง

จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา
1,816 คน
จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาตามแผน
1,296 คน
คิดเป็นร้อยละ 140.12
จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา
1,816 คน
จ้านวนนักศึกษารับเข้า
2,470 คน
คิดเป็นร้อยละ 73.52
ผู้ส้าเร็จการศึกษา
ที่ได้งานท้า ศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพอิสระ
คิดเป็นร้อยละ 62.31

5

ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต
อยู่ในเกณฑ์ 4.11

4

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์
อยู่ในเกณฑ์ 4.35

4

จ้านวนนักศึกษาที่รับจริง
2,470 คน
จ้านวนผู้สมัคร
4,169 คน
อยู่ในเกณฑ์ 1.68
ในปีการศึกษา 2559
ยังไม่มีการด้าเนินการเกีย่ วกับ
การพัฒนาหลักสูตรใหม่

3

2

1

0
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ด้าน/ตัวชี้วดั /เกณฑ์การให้คะแนน
1. ด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (น้าหนัก 8)
ตัวชี้วดั ที่ 1.8 การดาเนินการเกีย่ วกับการปิดหรือปรับปรุงหลักสูตร (น้า้ หนัก 1)
5 = มีหลักสูตรที่ สกอ.รับทราบการปิดหรือการปรับปรุงอย่างน้อย 1 หลักสูตร
4 = มีหลักสูตรที่ขอปิดหรือขอปรับปรุงอยู่ในระหว่างการพิจารณารับทราบของ สกอ.
3 = มีหลักสูตรที่ขอปิดหรือขอปรับปรุงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
2 = มีหลักสูตรที่ขอปิดหรือขอปรับปรุงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประจ้าคณะ
1 = มีคณะกรรมการพิจารณาการปิดหรือปรับปรุงหลักสูตร
0 = ไม่มีการด้าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาปิดหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่

2. ด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (น้าหนัก 6)
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 งบประมาณด้านการวิจยั เมื่อเทียบกับงบประมาณดาเนินการ
ทั้งหมด (น้้าหนัก 1)
ใช้ผลการค้านวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของตัวชี้วัด
B = งบประมาณด้านการวิจัยx 100
งบประมาณด้าเนินการทั้งหมด
A=
. B X5
5
งบประมาณด้านการวิจัยเทียบกับงบประมาณด้าเนินการทั้งหมดที่ก้าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ
ร้อยละ 5

ตัวชี้วดั ที่ 2.2 งบประมาณด้านการวิจยั เฉลีย่ ต่ออาจารย์หนึ่งคน (น้้าหนัก 1)
ใช้ผลการค้านวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของตัวชีว้ ัด
B = งบประมาณด้านการวิจัย
จ้านวนอาจารย์ประจ้า
A =.
BX5
.
งบประมาณด้านการวิจัยต่ออาจารย์หนึ่งคน ที่ก้าหนดให้คะแนนเต็ม 5
งบประมาณด้านการวิจัยต่ออาจารย์หนึ่งคน ที่ก้าหนดให้คะแนนเต็ม 5 แต่ละกลุ่มสาขาเป็นดังนี้
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี60,000 บาทต่อคน
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
50,000 บาทต่อคน
- กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 บาทต่อคน

ตัวชี้วดั ที่ 2.3งบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเทียบกับ
งบประมาณด้านการวิจยั ทั้งหมด(น้า้ หนัก 1)
ใช้ผลการค้านวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของตัวชีว้ ัด
B = งบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก x 100
งบประมาณด้านการวิจัยทั้งหมด
A = . B X5
30
งบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเทียบกับงบประมาณด้านการวิจัยทั้งหมดที่
ก้าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30

ตัวชี้วดั ที่ 2.4 จานวนโครงการวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์หนึ่งคน (น้้าหนัก 1)
ใช้ผลการค้านวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของตัวชีว้ ัด
B = จ้านวนโครงการวิจัยทั้งหมดx 100
จ้านวนอาจารย์ประจ้า
A = . B X5
20
จ้านวนโครงการวิจัยต่ออาจารย์หนึ่งคน ที่ก้าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 20

ตัวชี้วดั ที่ 2.5 งานวิจยั ที่ตีพิมพ์เผยแพร่เฉลี่ยต่ออาจารย์หนึ่งคน (น้า้ หนัก 1)
ใช้ผลการค้านวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของตัวชีว้ ัด
B = งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่X 100
จ้านวนอาจารย์ประจ้า
A=
. B X5
20
งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์หนึ่งคน ที่ก้าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20

ผลการดาเนินงาน

การประเมิน
ตนเอง

ในปีการศึกษา 2559
มีจ้านวนหลักสูตรที่ปิด 1 หลักสูตร
และจ้านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
9 หลักสูตร

5

งบประมาณด้านการวิจัยที่ได้รับการ
จัดสรร 22,850,875 บาท
จากงบประมาณด้าเนินการทั้งหมด
454,903,176.80 บาท
คิดเป็นร้อยละ 5.02

5

-กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับงบประมาณด้านการวิจยั เฉลีย่ ต่อ
อาจารย์1 คน เท่ากับ 131,060.9 บาท
-กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ได้รับงบประมาณด้านการวิจยั เฉลีย่
ต่ออาจารย์ 1 เท่ากับ 49,829.5 บาท

5

งบประมาณที่ได้รับด้านการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก
7,679,425 บาท
จากงบประมาณด้านการวิจัยทั้งหมด
22,850,875 บาท
คิดเป็นร้อยละ 33.61

5

จ้านวนโครงการวิจยั เฉลี่ยต่ออาจารย์
หนึ่งคน
คิดเป็นร้อยละ 24.64

5

งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เฉลี่ยต่อ
อาจารย์หนึ่งคน
คิดเป็นร้อยละ 127.5

5
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2. ด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (น้าหนัก 6)
ตัวชี้วดั ที่ 2.6 งานวิจยั ที่นาไปใช้ประโยชน์เฉลีย่ ต่ออาจารย์หนึ่งคน (น้้าหนัก 1)
ใช้ผลการค้านวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของตัวชีว้ ัด
B = งานวิจัยที่น้าไปใช้ประโยชน์ X100
จ้านวนอาจารย์ประจ้า
A=
B X5
20
หมายเหตุ
1. งานวิจัยที่น้าไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์หนึ่งคน ที่ก้าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 20
2. ผลงานวิจัยที่น้าไปใช้ประโยชน์หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้น้าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในโครงการวิจัย หรือรายงานการวิจัย ซึ่งอาจเป็นการใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ หรือเชิง
นโยบาย หรือเชิงพาณิชย์ หรือผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรว่าจ้างให้ด้าเนินการ

3.ด้านการบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น (น้าหนัก 7)
3.1 ด้านบริการวิชาการ (น้าหนัก 4)
ตัวชี้วดั ที่ 3.1.1 จานวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ เฉลีย่ ต่ออาจารย์
หนึ่งคน(น้้าหนัก 1)
ใช้ผลการค้านวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของตัวชีว้ ัด
B = จ้านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการX 100
จ้านวนอาจารย์ประจ้า
A = . B X5
20
หมายเหตุ จ้านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการต่ออาจารย์หนึ่งคน ที่ก้าหนดให้คะแนนเต็ม 5
เท่ากับ ร้อยละ 20

ตัวชี้วดั ที่ 3.1.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ (น้้าหนัก 1)
ใช้ผลการค้านวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของตัวชีว้ ัด
B = งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการX 100
งบประมาณด้าเนินการทั้งหมด
A = . B X5
5
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเทียบกับงบประมาณ
ด้าเนินการทั้งหมด ที่ก้าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 5

ตัวชี้วดั ที่ 3.1.3 ความพึงพอใจของผู้รบั บริการในกระบวนการให้บริการ
(น้้าหนัก 1)
5 = มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.51 ขึ้นไป)
4 = มีความพึงพอใจมาก(คะแนนเฉลี่ย3.51-4.50)
3 = มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50)
2 = มีความพึงพอใจน้อย(คะแนนเฉลี่ย1.51-2.50)
1 = มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน1.50)

ตัวชี้วดั ที่ 3.1.4 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีม่ ีต่อการ
พัฒนาชุมชนหรือองค์กร (น้้าหนัก 1)
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ= 5คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ= 4คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ=3คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ=2คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ=1คะแนน
กรณีที่ไม่มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ให้ได้คะแนนเท่ากับ 0
เกณฑ์ สกอ. วิธีการประเมินพิจารณาจากประเด็นการด้าเนินงานในรายการต่อไปนี้
1. มีการด้าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
2. บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น้าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด้าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (มีการ
ด้าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป)
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนหรือองค์
องค์กรอย่างยั่งยืน (มีการด้าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป)

ผลการดาเนินงาน

การประเมิน
ตนเอง

งานวิจัยที่น้าไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยต่อ
อาจารย์หนึ่งคน
คิดเป็นร้อยละ 20.28

5

จ้านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.55

5

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อ
ด้าเนินโครงการด้านการบริการวิชาการ
16,204,600 บาท
จากงบประมาณด้าเนินการทั้งหมด
454,903,176.80 บาท
คิดเป็นร้อยละ 3.56

3.56

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ที่
คะแนนเฉลีย่ 4.55

5

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ
ตามเกณฑ์ของ สกอ. ที่ก้าหนด
มหาวิทยาลัยสามารถด้าเนินการได้ ดังนี้
1. มีการด้าเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หรือองค์กร
2. บรรลุเป้าหมายของโครงการ/
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น้าหรือสมาชิกที่
มีการเรียนรู้และด้าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง (มีการด้าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้น

4
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5. มีผลกระทบต่อชุมชนหรือองค์กร ท้าให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

ด้าน/ตัวชี้วดั /เกณฑ์การให้คะแนน

ไป)
ผลการดาเนินงาน

การประเมิน
ตนเอง

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกทีม่ ีการ
พัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคน
ในชุมชนหรือองค์กรอย่างยั่งยืน (มีการ
ด้าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป)
3.2 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (น้าหนัก 3)
ตัวชี้วดั ที่ 3.2.1 จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเฉลีย่ ต่อบุคลากรทั้งหมด (น้้าหนัก 1)
ใช้ผลการค้านวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของตัวชีว้ ัด
B = จ้านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทุก
โครงการ/กิจกรรม
X 100
จ้านวนบุคลากรทั้งหมด
A = B . X5
50
จ้านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อบุคลากรทั้งหมด ที่
ก้าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 50

ตัวชี้วดั ที่ 3.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (น้้าหนัก 1)
5 = มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลีย่ 4.51 ขึ้นไป)
4 = มีความพึงพอใจมาก(คะแนนเฉลี่ย3.51-4.50)
3 = มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50)
2 = มีความพึงพอใจน้อย(คะแนนเฉลี่ย1.51-2.50)
1 = มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน1.50)

ตัวชี้วดั ที่ 3.2.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (น้้าหนัก 1)
ใช้ผลการค้านวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของตัวชีว้ ัด
B = งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม
การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
X 100
งบประมาณด้าเนินการทั้งหมด
A= B.X5
2
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมเทียบ
กับงบประมาณด้าเนินการทั้งหมด ที่ก้าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 2

4. ด้านการอยู่ร่วมกันและการแข่งขันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (น้าหนัก 3)
ตัวชี้วดั ที่ 4.1 จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการอยู่ร่วมกัน
และแข่งขันในประชาคมอาเซียนฯ เฉลี่ยต่อบุคลากรทัง้ หมด (น้้าหนัก 1)
ใช้ผลการค้านวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของตัวชีว้ ัด
B = จ้านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการอยู่ร่วมกัน
และการแข่งขันในประชาคมอาเซียนฯ
X 100
จ้านวนบุคลากรทั้งหมด
A = B .X5
10
จ้านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการอยู่ร่วมกันและการแข่งขันในประชาคม
อาเซียนฯต่อบุคลากรทั้งหมด ที่ก้าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 10

ตัวชี้วดั ที่ 4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ด้านการอยู่ร่วมกันและการแข่งขันในประชาคมอาเซียนฯ (น้้าหนัก 1)
5 = มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลีย่ 4.51 ขึ้นไป)
4 = มีความพึงพอใจมาก(คะแนนเฉลี่ย3.51-4.50)
3 = มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50)
2 = มีความพึงพอใจน้อย(คะแนนเฉลี่ย1.51-2.50)
1 = มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน1.50)

จ้านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
336 คน
จาก บุคลากรทั้งหมด 607 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.35

5

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
อยู่ที่คะแนนเฉลีย่ 5

5

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อ
ด้าเนินโครงการด้านการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 3,600,000 บาท
จากงบประมาณด้าเนินการทั้งหมด
454,903,176.80 บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.79

1.98

จ้านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
57 คน
จากบุคลากรทั้งหมด 577 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.88

4.94

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ที่
คะแนนเฉลีย่ 4.45

4
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4. ด้านการอยู่ร่วมกันและการแข่งขันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (น้าหนัก 3)
ตัวชี้วดั ที่ 4.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม
ด้านการอยู่ร่วมกันและการแข่งขันในประชาคมอาเซียนฯ (น้้าหนัก 1)
ใช้ผลการค้านวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของตัวชีว้ ัด
B = งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม
ด้านการอยู่ร่วมกันและการแข่งขันในประชาคมอาเซียนฯ
X 100
งบประมาณด้าเนินการทั้งหมด
A = B .X5
2
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการอยู่ร่วมกันและการแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียนฯ เทียบกับงบประมาณด้าเนินการทั้งหมดที่ก้าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 2

5.ด้านการบริหารจัดการ (น้าหนัก 6)
5.1 ด้านบุคลากร (น้าหนัก 4)
ตัวชี้วดั ที่ 5.1.1 คุณภาพอาจารย์ (น้้าหนัก 1)
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5
ใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 14 การพัฒนาอาจารย์ (ของ สมศ.)

ผลการดาเนินงาน

การประเมิน
ตนเอง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อ
ด้าเนินโครงการด้านการอยูร่ ่วมกันและ
การแข่งขันในประชาคมอาเซียนฯ
1,986,575 บาท
จากงบประมาณด้าเนินการทั้งหมด
454,903,176.80 บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.44

1.10

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์
คิดเป็น 3.26

2.71

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
227,181,202.60 บาท
จากงบประมาณด้าเนินการทั้งหมด
454,903,176.80 บาท
คิดเป็นร้อยละ 49.94

3

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์เฉลี่ยต่อ
อาจารย์หนึ่งคน
เท่ากับ 10,292 บาท

5

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเฉลี่ยต่อบุคลากร
สายสนับสนุนหนึ่งคน
เท่ากับ 4,723 บาท

4.72

วิธีการคานวณ
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค้านวณดังนี้
ผลรวมถ่วงน้้าหนักของอาจารย์ประจ้า
จ้านวนอาจารย์ประจ้าทั้งหมด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จ้านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ้าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา
2. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิ
การศึกษา และต้าแหน่งวิชาการ

ตัวชี้วดั ที่ 5.1.2 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (น้้าหนัก 1)
ใช้ผลการค้านวณตามสูตร (ค่าB) เป็นคะแนนของตัวชีว้ ัด
B = ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทั้งหมด X 100
งบด้าเนินการทั้งหมด
พิจารณา ค่า B ตามเกณฑ์ ดังนี้
5 =ไม่เกินร้อยละ 30
4 = ร้อยละ 31 – 40
3 = ร้อยละ 41 – 50
2 = ร้อยละ 51 – 60
1 =เกินร้อยละ 60

ตัวชี้วดั ที่ 5.1.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ (น้้าหนัก 1)
ใช้ผลการค้านวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของตัวชีว้ ัด
B = ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์
จ้านวนอาจารย์ทั้งหมด
A= B
X5
10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์เทียบกับจ้านวนอาจารย์ทั้งหมด ที่ก้าหนดให้คะแนนเต็ม 5
เท่ากับ 10,000 บาทต่อคนต่อปี

ตัวชี้วดั ที่ 5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (น้า้ หนัก 1)
ใช้ผลการค้านวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของตัวชีว้ ัด
B = ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
จ้านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
A= B
X5
5,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเทียบกับจ้านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่
ก้าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 5,000 บาทต่อคนต่อปี
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5.2 ด้านงบประมาณ (น้าหนัก 2)
ตัวชี้วดั ที่ 5.2.1การใช้เงินรายได้ที่กันเหลื่อมปีภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน (น้้าหนัก 1)
5= ใช้เงนิ เหลื่อมปีมากกว่าร้อยละ 95.00
4= ใช้เงินเหลื่อมปีได้ร้อ ยละ90.01–95.00
3= ใช้เงินเหลื่อมปีได้ร้อ ยละ85.01 – 90.00
2= ใช้เงินเหลื่อมปีได้ร้อ ยละ80.00-85.00
1= ใช้เงินเหลื่อมปไี ด้น้อยกว่าร้อยละ80

ตัวชี้วดั ที่ 5.2.2ร้อยละของเงินรายได้จริงเมื่อเทียบกับประมาณการเงินรายได้ที่
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (น้้าหนัก 1)
5=มากกว่าประมาณการ ร้อยละ 10.01 ขึ้นไป
4=มากกว่าประมาณการ ร้อยละ 8.01 – 10.00
3=มากกว่าประมาณการ ร้อยละ 6.01 – 8.00
2=มากกว่าประมาณการ ร้อยละ 4.01 – 6.00
1=มากกว่าประมาณการไม่เกินร้อยละ 4.00

ผลการดาเนินงาน

เงินกันเหลื่อมปีที่ใช้ใน
ไตรมาสแรก
6,254,166.41 บาท
จากเงินกันเหลื่อมปีทั้งหมด
25,472,411.89 บาท
คิดเป็นร้อยละ 24.55
เงินรายได้รับจริง
205,270,009.26 บาท
เงินรายได้ที่เสนอต่อสภา
131,754,680 บาท
คิดเป็นร้อยละ 155.80

การประเมิน
ตนเอง

1

5

