
เปาประสงค
จํานวนตัวช้ีวัด

ทั้งหมด
บรรลุ ไมบรรลุ

รอผลการ

ดําเนินงาน 

(n/a)

รอยละการบรรลุ

เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตมีคณุภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรยีนรูตลอดชีวิต มี

ศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
17 8 5 4 47.06

เปาประสงค 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพ่ือ

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
7 1 6 0 14.29

เปาประสงค 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน

เขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพ่ิมขึ้น
2 1 0 1 50.00

เปาประสงคที่ 4 บัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคม

โดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
1 0 1 0 0.00

เปาประสงคที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความ

ตองการประเทศ และเปนที่ยอมรบัตอประชาชน
12 1 6 5 8.33

รวม 39 11 18 10 28.21

หมายเหตุ : 1. ผลการดําเนนิงานเทียบกับเปาหมายของคณะสาธารณสุขศาสตร
               2. n/a หมายถึง รอผลการดําเนินงาน / อยูระหวางการดําเนินงาน / กําลังดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค.2563- 30 ม.ิย.2564)



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร

เปาประสงคที ่1 บัณฑติมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพฒันาประเทศ

1.1.จํานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรงุเพื่อตอบสนองตอความตองการทองถิ่น 20 5 3 1 3 1 3

1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร

1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 2 0

หลักสูตร หลักสูตร

1.2 รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ABCD ตอจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 30 30 0 1 0 1 50

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.3 จํานวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1.3.1 ผลงานที่ไดรับรางวัลหรือการเผยแพรในระดับชาตหิรือนานาชาติ 50 5 11 1 11 1 14

     ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน

1.3.2 ผลงานที่ไดรับการอางอิงหรือใชประโยชนเชิงพาณิชย 28 2 0 1 0 1 0

ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน

1.3.3 ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ หรือ นานาชาติ  ตามเกณฑ กพอ.กําหนด 300 2 11 1 11 1 19

ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน

1.3.4 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการยกยอง ในระดับชาติหรือนานาชาติ 40 5 0 1 0 1 0

คน คน คน คน คน

1.4 รอยละของอาจารยและนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัตริวมกับชุมชน 40 40 1 1 81.81

1.4.1 รอยละของอาจารยที่เขารวม  โครงการตอจํานวนอาจารยทั้งหมด รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.4.2 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 80 80 1 1

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.5 รอยละของผูสําเรจ็การศึกษาทุกระดับที่มีผลงานเชิงประจักษที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือกอใหเกิดการ

สรางสรรคสิ่งใหมที่ตอบโจทยการพัฒนาทองถิ่น
40 40 14.61 1 14.61 1 14.61

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.6 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรบัการเผยแพรระดบันานาชาติ 7 7 1 1 36.36

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.7 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีดานการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 10 1 1 1 0

เร่ือง เร่ือง เรื่อง เรื่อง เรื่อง

1.8 รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
 
หรือ

เทียบเทา

1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ระดับB1 ขึ้นไป 85 85 1 1

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแตระดบั B2 ขึ้นไป 85 85 1 1

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.9 จํานวนผูประกอบการใหม Startup ที่เกิดจากการบมเพาะของมหาวิทยาลัย 30 2 9 1 9 1 9

ราย ราย ราย ราย ราย

1.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 80 80 1 1 80.77

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.11 อัตราการไดงานทําในพื้นที่หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสําเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป ในพื้นที่ ที่

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ (350 กม.)
60 60 1 1

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

n/a n/a n/a
รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

ไมบรรลุ ไมบรรลุ บรรลุ
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รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

n/a

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไมบรรลุ

n/a

บรรลุ

n/a

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

บรรลุ

ไมบรรลุ

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q2

ไมบรรลุ

ผลการดําเนินงาน

Q3

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q3

ไมบรรลุ

การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q2

บรรลุ

ไมบรรลุ

บรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

n/a

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q1

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ตัวช้ีวัด
เปาหมาย 

VRU

เปาหมาย 

PH

ผลการดําเนินงาน

Q1

ผลการดําเนินงาน

Q2
ผูรับผิดชอบกํากับดูแล

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q1

ไมบรรลุ

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

ไมบรรลุ

บรรลุ



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร
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การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q2

ผลการดําเนินงาน

Q3

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q3
การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q2

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q1

ตัวช้ีวัด
เปาหมาย 

VRU

เปาหมาย 

PH

ผลการดําเนินงาน

Q1

ผลการดําเนินงาน

Q2
ผูรับผิดชอบกํากับดูแล

การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q1

1.12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 4.51 4.51 1 1 4.53

มากกวา มากกวา

1.13 รอยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครไูดในการสอบในปแรกที่จบการศึกษา 80 80

รอยละ รอยละ

1.14 รอยละของบัณฑิตครูที่สําเรจ็การศึกษา ในปการศึกษานั้นๆ ที่ไดรับการบรรจุเขาทํางานในทองถิ่น 60 60

รอยละ รอยละ

1.15 รอยละของบัณฑิตครูที่สอบผาน มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 80 80

รอยละ รอยละ

60 60

รอยละ รอยละ

เปาประสงค 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพ่ือความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืนของประเทศ

2.1 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและ

โจทยการพัฒนาประเทศ หรือแกไขปญหาของทองถิ่นหรือปญหาระดับประเทศ
70 70 100 1 100 1 100

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

2.2 จํานวนโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความรวมมือองคกรภาคีเครือขาย 10 2 1 1 1 1 1

โครงการ โครงการ  โครงการ  โครงการ  โครงการ

2.3 จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาตหิรือนานาชาติ 450 22 9 1 9 1 13

ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน

2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจํา ที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงาน

ยอนหลัง 5 ปปฏิทิน ที่ไดรับการอางอิง ณ ปปจจุบัน )
70 10 4 1 4 1 4

บทความ บทความ  บทความ  บทความ  บทความ

2.5 จํานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและ พัฒนานวัตกรรม

2.5.1 จํานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตที่มีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ การจดสิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร เปนตน
30 5 0 1 0 1 0

ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น

2.5.2 จํานวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคาแกผูรับบริการ ชุมชน และสังคม

ไดโดยสามารถนําผลงานบริการวิชาการไปใชประโยชนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการศึกษา
20 2 0 1 0 1 0

รางวัล รางวัล  ผลงาน  ผลงาน  ผลงาน

2.6 จํานวนอาจารย หรือบุคลากรที่ไดรับรางวัลจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งในระดับชาตหิรือนานาชาติ 15 2 0 1 0 1 0

รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล

10 10

ผลงาน ผลงาน

เปาประสงค 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพ่ิมขึ้น

3.1 ระดับความสําเร็จของการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 5 0

ระดับ ระดับ

3.2 จํานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 3 3 n/a 1 n/a 1 3 บรรลุ

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ

ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

บรรลุ

1.16 รอยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ที่ไดรบัการ พัฒนาจากมหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาต ิขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑ คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป

2.7 จํานวนผลการวิจัยของอาจารยดานการผลิตหรือพัฒนาครูที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพรทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตหรือ พัฒนาครู

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

ไมบรรลุ

n/a n/a

บรรลุ



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวช้ีวัดเปาประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค.2563- 30 มิ.ย.2564)

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q2

ผลการดําเนินงาน

Q3

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q3
การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q2

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q1

ตัวช้ีวัด
เปาหมาย 

VRU

เปาหมาย 

PH

ผลการดําเนินงาน

Q1

ผลการดําเนินงาน

Q2
ผูรับผิดชอบกํากับดูแล

การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q1

3.3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงการใชนวัตกรรมเพื่อ

ตอบสนองโจทยการพัฒนาสนับสนุนใหชุมชนสรางสังคม คุณภาพรองรับโอกาสและความทาทายในอนาคต
4.51 4.51 n/a 1 n/a 1 n/a

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ

3.4 จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนาและ โรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาเพื่อยกระดับ ผลการเรียนรูและจิตพิสัยเกณฑการ

พัฒนา โรงเรียนเครอืขาย
40 40 1 1

3.4.1 จํานวนโรงเรียนเครอืขายชุมชนนักปฏิบัติ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน

3.4.2 จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนา 1,000 1,000 1 1

คน คน คน คน คน

3.5 รอยละของนักเรียนโรงเรียนในทองถิ่นที่ไดรบัการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป
4 4

รอยละ รอยละ

เปาประสงคที่ 4 บัณฑติและผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศลีธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

4.1 จํานวนผลงานอนุรกัษ สงเสริม สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 15 2 0 1 0 1 0

ผลงาน ผลงาน  ผลงาน  ผลงาน  ผลงาน

4.2 จํานวนเงินรายไดที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสู เศรษฐกิจสรางสรรค 10 ลานบาท 10 ลานบาท

เปาประสงคที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน

5.1 รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 40 40 18.52 1 18.52 1 25

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

5.2 รอยละของอาจารยที่สําเรจ็การศึกษาจากตางประเทศตออาจารยทั้งหมดที่สําเรจ็ การศึกษาในระดับปริญญาเอก

ที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
15 15 0 1 0 1 0

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

5.3 รอยละอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 70 70 11.11 1 11.11 1 14.29

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

5.4 จํานวนอาจารยที่ไดรบัการรับรอง มาตรฐานอาจารยมืออาชีพจาก สกอ. หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 10 0 10 10 10

คน คน

5.5 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เขาสู ตําแหนงที่สูงขึ้นจากผูที่มีคุณสมบัติเขาเกณฑ การประเมิน 3 3 0 1 0 1 0

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1 1

5.7 รอยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ สกอ. อยู

ในระดับดีมาก
5 5 1 1 0

รอยละ รอยละ

5.8 คาคะแนนการการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 200 200 1 1

คะแนน คะแนน

5.9 รอยละหลักสูตรที่ผานการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register) 20 10 1 1

n/a n/a n/a

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน
n/a 3.93

ไมบรรลุ

n/a n/a n/a

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ

5.6 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของการบริหารงานดานบุคคล 4.51 4.51 n/a ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

n/a

n/a

n/a

n/a

ไมบรรลุ

n/an/a

n/a

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

3.6 จํานวนโรงเรียนในทองถิ่นที่มีการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูของ โรงเรียนสาธิตไปใชประโยชน 15 โรงเรียน 15 โรงเรียน

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

n/a



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินกา

ร

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวช้ีวัดเปาประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค.2563- 30 มิ.ย.2564)

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q2

ผลการดําเนินงาน

Q3

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q3
การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q2

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q1

ตัวช้ีวัด
เปาหมาย 

VRU

เปาหมาย 

PH

ผลการดําเนินงาน

Q1

ผลการดําเนินงาน

Q2
ผูรับผิดชอบกํากับดูแล

การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q1

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

2 2 1 1

รอยละ รอยละ

5.11 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดวย Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยในกลุมราชภัฏ
นอยกวา

อันดับที่ 15

นอยกวา

อันดับที่ 15

5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)
นอยกวา 

อันดับที่  195

นอยกวา 

อันดับที่  195

5.13 คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 4.51 4.51 4.51 บรรลุ 1 4.51 บรรลุ 1 4.51 บรรลุ
รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

5.14 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 4 4.00 n/a 1 n/a 1 n/a
รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

5.15 สวนแบงการตลาดของนักศึกษาที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเทียบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 4 4 n/a 1 n/a 1 n/a
รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

5.16 รอยละของนักเรียนในทองถิ่นที่เขาเรียน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 30 30 1 1

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

5.17 รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัยตามเปาหมายที่กําหนด 2 2

รอยละ รอยละ

5.18 อัตราสวนกําไรจากผลการดําเนินงาน (Operation Profit Margin) 0.3 0.3

5.19 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพยสินและรายได มากกวา 20 มากกวา 20

n/an/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/an/a

n/a

5.10 รอยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

เพิ่มขึ้น

และการวางแผน

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน



เปาประสงค
จํานวนตัวชี้วัด

ทั้งหมด
บรรลุ ไมบรรลุ

รอผลการ

ดําเนินการ 

(n/a)

รอยละการ

บรรลุเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 11 1 7 3 9.09

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น 6 0 4 2 0.00

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ
2 0 1 1 0.00

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 1 0 0 1 0.00

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 9 0 7 2 0.00

รวม 29 1 19 9 3.45

หมายเหตุ : 1. ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของคณะสาธารณสุขศาสตร
               2. n/a หมายถึง รอผลการดําเนินงาน / อยูระหวางการดําเนินงาน / กําลังดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค.2563- 30 มิ.ย.2564)



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

เปาประสงคท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู  

เชิงผลิตภาพ(Productive learning)
1.1.1.1 รอยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู 

เชิงผลิตภาพ
100 100 100 100 100

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.1.2 โครงการบริหารจัดการ งบประมาณการดําเนินงาน

วิชาการ
1.1.2.1.รอยละของการเบิกใชงบประมาณ

การดาํเนินงานวิชาการ
100 100 86.01 86.01 85.12

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.2.1 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

(Productive learning)
1.2.1.1 รอยละของรายวิชาที่เปดสอนในป

การศกึษาที่มีผลงานเชิงประจักษตอรายวิชาที่

เปดสอนในปการศกึษา

100 100
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จําเปนตอการ

ดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2.2.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการ

พัฒนาทักษะที่จําเปนตอการดาํเนินชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21

80 80 46.3 46.62 46.62
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติผานการทํางานรวมกับชุมชน
1.2.3.1 รอยละของนักศึกษาที่เขารวม

โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู

จากการปฏิบัตผิานการทํางานรวมกับชุมชน

ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

50 50 0.67 0.68 0.68
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.2.3.2 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา

ตามกระบวนการวิศวกรสังคม
200 200

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

คน คน รอยละ รอยละ รอยละ

1.2.4 .โครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการ

รุนใหม (Startup)
1.2.4.1 รอยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนา

ทักษะผูประกอบการรุนใหม
70 70 0 0 0

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาสากล 1.3.1.1.รอยละของนักศึกษา ทุกชั้นปที่เขา

รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษา
80 80 0 0 0

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.3.1.2 รอยละของนักศึกษาเขารับการอบรม

ภาษาจีนและผาน HSK ระดับ 4
100 100

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

1.4.1 โครงการสรางเครือขายในรูปแบบประชารัฐกับ

หนวยงานภายใน ประเทศ 1.4.1.1 จํานวนเครือขายความรวมมือภายใน 

ประเทศที่มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
30 2 0 0 0

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย

1.4.2 โครงการสรางเครือขายรวมมือกับสถานศกึษา 

หนวยงานภาครัฐ และเอกชนในตางประเทศ
1.4.2.1 จํานวนเครือขายความรวมมือกับ

สถานศึกษาหนวยงานภาครัฐและเอกชนใน

ตางประ เทศที่มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน

5 5 0 0 0
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย

รอยละ รอยละ

85 85

n/a n/a n/a

n/a n/a n/a

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวช้ีวัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค.2563- 30 มิ.ย.2564)

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

การบรรล/ุไมบรรลุ เปาหมาย

Q3

บรรลุ

ไมบรรลุ

n/a

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

บรรลุ

ไมบรรลุ

n/a

ผลการดําเนินงาน Q3 ผูรับผิดชอบกํากับดูแลเปาหมาย PH ผลการดําเนินงาน Q2

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

การบรรล/ุไมบรรลุ เปาหมาย

Q1

บรรลุ

ไมบรรลุ

n/a

การบรรล/ุไมบรรลุ เปาหมาย

Q2

1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู

1.5.1.1 รอยละของนักศึกษาครูทุกช้ันปที่เขา

รวมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐาน

วิชาชีพครู

โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย VRU ผลการดําเนินงาน Q1

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวช้ีวัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค.2563- 30 มิ.ย.2564)

การบรรล/ุไมบรรลุ เปาหมาย

Q3
ผลการดําเนินงาน Q3 ผูรับผิดชอบกํากับดูแลเปาหมาย PH ผลการดําเนินงาน Q2

การบรรล/ุไมบรรลุ เปาหมาย

Q1

การบรรล/ุไมบรรลุ เปาหมาย

Q2
โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย VRU ผลการดําเนินงาน Q1

1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต 

เพื่อใหไดมาตรฐาน สากล

1.6.1.1 คาเฉลี่ยของผลการประเมินประกัน

คุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย
มากกวา มากกวา

4.51 4.51

1.6.1.2 คาเฉลี่ยของผลการประเมินประกัน

คุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
มากกวา มากกวา

4.51 4.51

11

เปาประสงคท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพ่ือความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น
2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสรางผลงานวิจัย 2.1.1.1จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยตอป       50,000,000.00         1,500,000.00 300,000 300,000 300,000

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย
ลานบาท ลานบาท บาท บาท บาท

2.1.1.2 จํานวนเครือขายความรวมมือ การ

รวมทุนและผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
                  10.00                   10.00 1 1 1

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย

2.1.1.3 รอยละของอาจารยที่ขอรับทุน

สนับสนุนการวิจัย
                  70.00                   70.00 39.13 39.13 39.13

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

รอยลพ รอยละ % % %

2.2.1. โครงการสงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2.2.1.1 รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริม

การผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สรางองค

ความรูใหมที่ตอบโจทยระดับทองถ่ินหรือ

สรางสรรคหรือแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน

80 80
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

2.2.2 โครงการสงเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนา

นวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 2.2.2.1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริม

ผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรม

จนมีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

5 5
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

รวมกับภาคีเครือขาย
2.2.3.1 จํานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติรวมกับภาคีเครือขาย

ตอปงบประมาณ

2 2 0 0 0
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง

2.3.1โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารยดาน

การผลิตหรือพัฒนาครู
2.3.1.1 รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริม เพ่ือ

ผลิตผลงานวิจัย ดานการผลิตหรือพัฒนาครูเพ่ือให

ไดรับการตีพิมพ เผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตหรอืพัฒนาครู

เปาประสงคท่ี 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพ่ิมขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3.1.1 โครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อรวมกัน

ศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถ่ินและเสริมพลังใหชุมชน

ทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืน

3.1.1.1 จํานวนหมูบานในจังหวัดปทุมธานี

และจังหวัดสระแกวที่มีฐานขอมูลตําบลใน

การคดัเลือกชุมชนสําคญัเพื่อใชในการพัฒนา

ทองถิ่น

30 4 4 4 4
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

หมูบาน หมูบาน หมูบาน หมูบาน หมูบาน

ไมบรรลุ ไมบรรลุ ไมบรรลุ

ไมบรรลุ ไมบรรลุ ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

n/a

n/a

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

n/a

n/a

ไมบรรลุ

n/a

n/a

ไมบรรลุ ไมบรรลุ

ไมบรรลุ



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวช้ีวัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค.2563- 30 มิ.ย.2564)

การบรรล/ุไมบรรลุ เปาหมาย

Q3
ผลการดําเนินงาน Q3 ผูรับผิดชอบกํากับดูแลเปาหมาย PH ผลการดําเนินงาน Q2

การบรรล/ุไมบรรลุ เปาหมาย

Q1

การบรรล/ุไมบรรลุ เปาหมาย

Q2
โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย VRU ผลการดําเนินงาน Q1

3.1.1.2 ระดับความสําเร็จของการสราง

เครือขายชุมชนนักปฏิบัตเิพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

เพื่อรวมกันศึกษาและแกไขปญหาของชุมชน

ทองถิ่นที่เปนพื้นที่เปาหมายรวมที่บูรณาการ

ภารกิจของมหาวิทยาลัย

5 5
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

3.1.2 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีการลงพ้ืนที่ดําเนินงาน

พันธกิจสัมพันธ
3.1.2.1 รอยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนใน

รายวิชาศกึษาทั่วไปมีการลงพ้ืนที่ดําเนินงาน   

  พันธกิจสัมพันธ

100 100

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

3.2.1 โครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวพระราชดาํริและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2.1.1 รอยละของบุคลากรและนักศึกษาที่

ไดรับการพัฒนาหรือเรียนรูตามแนว

พระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

80 80

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

3.2.1.2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ
4.51 4.51

3.2.1.3 จํานวนโครงการนิทรรศการวันสําคัญ 5 5 0 0 0

 โครงการ  โครงการ  โครงการ  โครงการ  โครงการ
3.2.2 โครงการ อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 3.2.2.1 รอยละของการดําเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวัตถุประ สงคของโครงการ
รอยละ รอยละ

80 80
3.3.1 โครงการพัฒนาครูประจําการแบบ Coaching และสรางเครือขาย

ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว
3.3.1.1 ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขาย

ชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรยีนรูจากภายในหรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาครูประจําการแบบ  

Coaching

ระดับ ระดับ

5 5

3.4.1โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนศูนยปฏิบัตกิารและการวิจัย

เปนตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถิ่น
3.4.1.1ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิต

ใหเปนศนูยปฏิบัติการและการวิจัยเปนตนแบบใหกับ

โรงเรยีนในทองถิ่น
ระดับ ระดับ

4 4

เปาประสงคท่ี 4 บัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จรยิธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรกัษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
4.1.1 โครงการบริหารจัดการ งานสงเสริมศาสนา  ทํานุบํารุง

ศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1.1.1 ผลการดําเนินงานตามระบบกลไกล

ศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย
5 5 n/a n/a n/a

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ

4.2.1 โครงการสรางเครือขายหรือจัดกิจกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในประเทศหรือ

ตางประเทศ

4.2.1.1 จํานวนเครือขายพันธมิตรความ

รวมมือดานศิลปวัฒนธรรมและดําเนิน

กิจกรรมรวมกันทั้งในประเทศหรือตางประเทศ

1 1 0% 0%

เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย

n/an/an/a



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวช้ีวัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค.2563- 30 มิ.ย.2564)

การบรรล/ุไมบรรลุ เปาหมาย

Q3
ผลการดําเนินงาน Q3 ผูรับผิดชอบกํากับดูแลเปาหมาย PH ผลการดําเนินงาน Q2

การบรรล/ุไมบรรลุ เปาหมาย

Q1

การบรรล/ุไมบรรลุ เปาหมาย

Q2
โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย VRU ผลการดําเนินงาน Q1

4.3.1. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสู

เศรษฐกิจสรางสรรค
4.3.1.1 ระดับความสําเร็จของการบริหาร

จัดการศิลปวัฒน ธรรมที่นําไปตอยอดสู

เศรษฐกิจสรางสรรค

4 4 0% 0%

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

เปาประสงคท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน

ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู

ความเปนเลิศ
5.1.1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการ

ทรัพยากรบุคลากรสูความเปนเลิศ
5 5 2 ไมบรรลุ 2 ไมบรรลุ 2 ไมบรรลุ

รองคณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
5.2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA)

ระดับ 5

5 ระดับ

5.2.2 โครงการพัฒนาและแกไขกฎหมาย 5.2.2.1 รอยละของกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับที่ไดรับ     การพัฒนา แกไขกฎ 

ระเบียบ ตามแผน

รอยละ 80

80 รอยละ

5.2.3 โครงการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูโดยสรางชุมชน

อุดมปญญา
5.2.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

องคกรแหงการเรียนรูโดยสรางชุมชนอุดม

ปญญา

5 5 2 ไมบรรลุ 2 ไมบรรลุ 2 ไมบรรลุ
รองคณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพื่อสูความเปนเลิศ
5.3.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
5 5 3 ไมบรรลุ 3 ไมบรรลุ 3 ไมบรรลุ

รองคณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5.3.1.2. ระดับความสําเร็จการจัดการ

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินที่เปนเลิศ 

(EdPEx)

ระดับ 5 3 ไมบรรลุ 3 ไมบรรลุ 3 ไมบรรลุ

5 ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผล การบริหารสํานักงาน 5.4.1.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ตามแผนที่กําหนด
90 90 38.21 ไมบรรลุ 38.21 ไมบรรลุ 52.91 ไมบรรลุ

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

5.4.2 โครงการสื่อสารองคกรและการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ (IMC)
5.4.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

สื่อสารองคการและการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ (IMC)

5 5 3 ไมบรรลุ 3 ไมบรรลุ 3 ไมบรรลุ
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดย

มีสวนรวมของทุกภาคสวน
5.4.3.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

ตามแผนการจัดประชุม
100 100 0 ไมบรรลุ 0 ไมบรรลุ 12.53 ไมบรรลุ

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยสีเขียว
5.5.1.1 ระดับความสําเร็จของบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยสีเขียว
5 5 n/a n/a n/a

รองคณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวช้ีวัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค.2563- 30 มิ.ย.2564)

การบรรล/ุไมบรรลุ เปาหมาย

Q3
ผลการดําเนินงาน Q3 ผูรับผิดชอบกํากับดูแลเปาหมาย PH ผลการดําเนินงาน Q2

การบรรล/ุไมบรรลุ เปาหมาย

Q1

การบรรล/ุไมบรรลุ เปาหมาย

Q2
โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย VRU ผลการดําเนินงาน Q1

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงเรียนรูทรัพยากร 

สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
5.6.1.1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารยตอสิ่งสนับสนุน การเรียนรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอํานวยความ

สะดวกและบริการ ข้ันพื้นฐานภายใน

มหาวิทยาลัย

4.51 4.51 n/a n/a n/a
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

5.6.1.2 รอยละของทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู 

เชน หนังสือตาํรา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูล

เพื่อการสืบคนที่เพิ่มข้ึนตอป
5 5 0 0% 0 0% 0 0%

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือขายใหพรอมตอ

การเปน Semi residential University

5.6.2.1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และ

อาจารยตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ

เครือขายใหพรอมตอการเปน Semi residential 

University

มากกวา4.51 มากกวา4.51

5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายไดจากสินทรัพย
5.7.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัด   

การรายไดของสินทรัพย
ระดับ ระดับ

4 4

5.8.1 โครงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต
5.8.1.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ      ตาม

แผนที่กําหนด
รอยละ รอยละ

5.8.1.2 รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย

ในทุกมิติ
มากกวารอยละ 85 มากกวารอยละ 85

รอยละ รอยละ

85 85



ไตรมาสท ี1 (1 ต.ค. 2563-31 ธ.ค.2563)
ไตรมาสท ี2 (1 ต.ค.2563-31 ม.ีค.2564)
ไตรมาสท ี3 (1 ต.ค.2563- 30 ม.ิย.2564)
ไตรมาสท4ี (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและการวางแผน
รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิัย
รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษาและพันธกจิสมัพันธ์


