สรุปการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2554
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 12 เดือน)
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 255 4 เป็นการสรุปผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 255 4 ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 38 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่มีผลการ
ดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) ทั้งหมด 21 ตัว ตัวชี้วัดที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ 90 –
100) จานวน 12 ตัว และ ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (น้อยกว่าร้อยละ 90) จานวน
2 ตัวชี้วัด
นอกจากนี้มีตัวชี้วัดจานวน 3 ตัว ที่สานักงาน ก.พ.ร. ได้ยกเลิกการประเมินตัวชี้วัดไปแล้ว และหากพิจารณาในภาพรวม
พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป จานวน
33ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 94.28 ของจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถบริหาร
จัดการให้บรรลุผลได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสามารถจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจานวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น
13 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับจานวนนิสิต ทั้งนิสิตรับเข้าใหม่ นิสิตทั้งหมด และนิสิตผู้สาเร็จการศึกษาทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์ โดย มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
(สูงกว่าร้อยละ 100) จานวน 5 ตัว ตัวชี้วัดที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ 90 – 100) จานวน 6 ตัว และ
ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (น้อยละร้อยละ 90) จานวน 2 ตัว ได้แก่ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และจานวนนิสิตคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
1) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่
สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ลงในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ ได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจากแหล่ง
ตีพิมพ์มีอยู่จากัด ดังนั้นจึงเห็นควรให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาวารสารทางวิชาการโดย
วางตลาดทั่วไป เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะให้กว้างขวาง และเป็นแหล่งตีพิมพ์ผลงานของนิสิต และอาจารย์ได้มากยิ่งขึ้น

2) จานวนนิสิตคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่ เป็นนิสิตปริญญาตรีของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ที่ลาออกไปกลางคัน เพื่อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ส่วนระดับปริญญาโท มีนิสิตหลายคนที่ไม่สามารถ
เรียนจนจบหลักสูตรได้ เนื่องจากการเรียนการสอนที่มีความเข้มข้นของเนื้อหา ดังนั้นคณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงควรให้
ความสาคัญกับการรับนิสิตที่มีความต้องการจะศึกษาต่ออย่างแท้จริง และให้การดูแลนิสิตให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อรับทราบ
ปัญหา และช่วยหาแนวทางการแก้ไขในเรื่องการเรียนแก่นิสิตได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด มีผลการ
ดาเนินการสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) จานวน 2 ตัว ตัวชี้วัดที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ 90 –
100) จานวน 3 ตัว ซึ่งเป็นผลอันเกิดจากนโยบายการพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่เพิ่มขึ้นของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น
9 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลอันเกิดจากการพัฒนา
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการนาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม รวมทั้งเป็นการนาผลงานเพื่อการจดสิทธิบัตรที่นาไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่จนได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ในส่วนของตัวชี้วัดอีก 2 ตัว ได้แก่ ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ( Citation) ใน refereed
journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา นั้น ไม่สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ เนื่องจาก สานักงาน ก.พ.ร. ได้ยกเลิกการใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวในการประเมินผลการ
ดาเนินงานแล้ว
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด และมีผล
การดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ การจัดหลักสูตรและ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์มีความเข้มแข้งอยู่แล้ว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 5
ตัวชี้วัด โดยเป็ นการวัดในระดับคุณภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันในระดับสากล อัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแผนพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและสถาบัน โดย มีตัวชี้วัดมีผลการดาเนินงาน เท่ากับ หรือ สูงกว่า
เป้าหมาย (เท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100) จานวน 4 ตัวชี้วัด นั่นแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์สามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์คุณภาพ ในส่วนของตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการนั้น ไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ เนื่องจาก
สานักงาน ก.พ.ร. ได้ยกเลิกการใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวในการประเมินผลการดาเนินงานแล้ว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การศึกษาและวิจัยเพื่อให้พัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดังกล่าวอันได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับจานวนนิสิตทั้งนิสิตรับเข้าใหม่ นิสิตทั้งหมด และ
นิสิตผู้สาเร็จการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิต
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้หน่วยงาน นาไปปฏิบัติอย่างชัดเจน แต่จากผล
การดาเนินงาน พบว่า มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) จานวน 1 ตัว และมีผลการดาเนินงาน
ใกล้เคียงเป้าหมาย (สูงกว่า ร้อยละ 90 ) 1 ตัวชี้วัด และต่ากว่าเป้าหมาย (น้อยกว่าร้อยละ 90) 2 ตัวชี้วัด ซึ่งสาเหตุอัน
เนื่องมาจากในระดับบัณฑิตศึกษา การตีพิมพ์วิทยานิพนธ์สาขาทางด้านสัตวแพทย์ มีแหล่งตีพิมพ์จากัด จึงทาให้นิสิตไม่
สามารถจบการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งนิสิตคงอยู่ในปัจจุบัน มีทั้งที่ลาออกไปกลางคัน และไม่สามารถ
เรียนจนจบหลักสูตรได้ เนื่องจากความเข้มข้นของเนื้อหาวิชา ดังนั้นจึงส่งผลให้มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่
กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การศึกษาและวิจัยเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด
โดยมีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ
100 ) ทั้ง 3 ตัวชี้วัด นั่นแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้คงให้ความสาคัญในการอนุรักษ์ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดย พิจารณา ได้ จากการ จัด
โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจานวนมากมาอย่างต่อเนื่อง
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สรุปการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รอบ 12 เดือน)
ประเด็น

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :

1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้าน

การสร้างโอกาสทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาและการเรียนรู้

2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้าน

ตลอดชีวิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้าง

3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้าน

โอกาสทางการศึกษาและ

สังคมศาสตร์

การเรียนรู้ที่หลากหลาย

4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

ทั้งการศึกษาในระบบ

สาขาวิชาที่ขาดแคลน

การศึกษานอกระบบ และ

5. จานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน

การศึกษาตามอัธยาศัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้แก่เยาวชนและ

6. จานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน

ประชาชน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
7. จานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้อยละของ

ตามแผน

พ.ศ.2554

การบรรลุ

พ.ศ.2554

(รอบ 12 เดือน)

เป้าหมาย

4,200

4,281

101.93

380

296

77.89

3,000

3,174

105.80

80

80

100.00

7,100

6,522

91.86

430

410

95.35

4,500

4,109

91.31

80

80

100.00

21,900

24,481

111.79

1,400

1,181

84.36

14,300

14,698

102.78

สังคมศาสตร์
8. จานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน
สาขาวิชาขาดแคลน
9. จานวนนิสิตที่คงอยู่ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. จานวนนิสิตที่คงอยู่ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
11. จานวนนิสิตที่คงอยู่ด้าน
สังคมศาสตร์
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ประเด็น

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
12. จานวนนิสิตที่คงอยู่ด้าน

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้อยละของ

ตามแผน

พ.ศ.2554

การบรรลุ

พ.ศ.2554

(รอบ 12 เดือน)

เป้าหมาย

525

526

100.00

37,600

40,886

108.74

50

53.30

106.60

44

43.18

98.14

94

87.86

93.47

90

87.68

97.42

81

86.78

107.14

สาขาวิชาที่ขาดแคลน
13. จานวนนิสิตทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :

1. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี

การยกระดับคุณภาพและ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

มาตรฐานการศึกษา

หรือเทียบเท่า

เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลิตผล

2. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี

งานที่มีคุณภาพ

ตาแหน่งทางวิชาการ
3. ร้อยละของอาจารย์ประจา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
คุณสมบัติ เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่ทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4. ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่อจานวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทหรือเอก
5. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :

1. จานวนโครงการวิจัย

360

532

147.78

การพัฒนาขีดความ

2. จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ

140

256

182.86

สามารถของประเทศ โดย

3. ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน

24

38.27

159.46

ใช้ความรู้เป็นฐาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

5

ประเด็น

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 3 : สร้าง

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ

องค์ความรู้และถ่ายทอด

อาจารย์ประจาและ/หรือนักวิจัย

วิทยาการในสาขาวิชาต่าง

ประจา

ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้

4. ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน

สามารถพึ่งพาตนเองได้

สร้างสรรค์ที่นามาใช้อันก่อให้ เกิด

อย่างยั่งยืน และสามารถ

ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์

ชี้นาเพื่อการพัฒนา

ประจาและ/หรือนักวิจัยประจา

ประเทศ

5. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้อยละของ

ตามแผน

พ.ศ.2554

การบรรลุ

พ.ศ.2554

(รอบ 12 เดือน)

เป้าหมาย

27

36.76

136.15

25

กพร. ได้ยกเลิกการ

-

การอ้างอิง (Citation) ใน

ประเมินตัวชี้วัด

refereed journal หรือใน

ดังกล่าวแล้ว

ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา
6. จานวนผลงานวิจัยและงาน

13

18

138.46

560

601

107.32

160

กพร. ได้ยกเลิกการ

-

สร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
7. จานวนของโครงการบริการ
วิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดสู่
ประชาชน
8. ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา

ประเมินตัวชี้วัด
ดังกล่าวแล้ว
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ประเด็น

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
9. จานวนผู้เข้ารับบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :

1. จานวนหลักสูตรด้านการเกษตร

การพัฒนาการศึกษาเพื่อ

และที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูความ

ความมั่นคงของรัฐ

เชื่อมั่นและความมั่นคงของรัฐ

เป้าประสงค์ที่ 4 : ส่งเสริม 2. จานวนโครงการวิจัยด้านการ
การจัดการศึกษาเพื่อฟื้นฟู

เกษตรและที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู

ความเชื่อมั่นของประเทศ

ความเชื่อมั่นและความมั่นคงของรัฐ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้อยละของ

ตามแผน

พ.ศ.2554

การบรรลุ

พ.ศ.2554

(รอบ 12 เดือน)

เป้าหมาย

20,400

24,401

119.62

155

164

105.81

190

391

205.79

5

5

100.00

76

92.39

121.57

5

กพร. ได้ยกเลิกการ

-

และความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :

1. สภามหาวิทยาลัยใช้หลัก

การพัฒนาระบบบริหาร

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

จัดการและกฎหมายด้าน

และสามารถผลักดันสถาบันให้

การศึกษา

แข่งขันได้ในระดับสากล

เป้าประสงค์ที่ 5 :พัฒนา

2. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน

ระบบการบริหารจัดการที่

งบประมาณรายจ่ายลงทุน

มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิ

3. ระดับความสาเร็จของร้อยละ

บาล มีความโปร่งใส และ

เฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการรักษา

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
4. ระดับความสาเร็จในการเปิด

ประเมินตัวชี้วัด
ดังกล่าวแล้ว
5

5

100.00

5

5

100.00

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ
5. ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
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ประเด็น

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :

1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้าน

การศึกษาและวิจัยเพื่อให้

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

พัฒนามาตรฐานบริการ

2. จานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้อยละของ

ตามแผน

พ.ศ.2554

การบรรลุ

พ.ศ.2554

(รอบ 12 เดือน)

เป้าหมาย

380

296

77.89

430

410

95.35

1400

1,181

84.36

10

73

730.00

25

44

176.00

7500

25,446

339.28

82

90

109.76

รักษาพยาบาลและส่งเสริม วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สุขภาพ

3. จานวนนิสิตที่คงอยู่ด้าน

เป้าประสงค์ที่ 6 :

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

พัฒนาการจัดการศึกษา

4. จานวนโครงการวิจัยด้าน

และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์สุขภาพและ

ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 :

1. จานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม

การศึกษาและวิจัยเพื่อทานุ 2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 7 : ส่งเสริม 3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม
การจัดการศึกษาและวิจัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

พร้อมทั้งเสริมสร้าง
จิตสานึกและค่านิยมที่ดี
งามในการอนุรักษ์และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานในตัวชี้วัดต่าง ๆ จะเป็นการรายงานผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีการศึกษา
พ.ศ. 2553 โดยการรายงานผลตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้แก่ ตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 7
และการรายงานผลตามปีการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้แก่ ตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 เป็นต้น
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ผลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือน เมื่อเทียบกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2554
จากผลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 ) เมื่อเทียบกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี 2554 พบว่า การวัดผลในแต่ละตัวชี้วัด สามารถจาแนกออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงานใกล้เคียงเป้าหมาย
ผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
(น้อยกว่าร้อยละ 90)
(ร้อยละ 90-100)
(สูงกว่าร้อยละ 100)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาที่ขาดแคลน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. จานวนนิสิตที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์ 2. จานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศาสตร์
3. จานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน
3. จานวนนิสิตที่คงอยูด่ ้านวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และเทคโนโลยี
4. จานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน
4. จานวนนิสิตที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
5. จานวนนิสิตทั้งหมด
5. จานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน
6. จานวนนิสิตที่คงอยู่ด้านสาขาวิชาที่
ขาดแคลน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
1. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2. ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร 2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นที่
ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทาหน้าที่อาจารย์ที่ ระยะเวลา1 ปี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
จานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
1. จานวนโครงการวิจัย
2. จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
3. ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
และ/หรือนักวิจัยประจา
4. ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่นามาใช้อันก่อให้ เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจา
และ/หรือนักวิจัยประจา
5. จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร

ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
(น้อยกว่าร้อยละ 90)

ผลการดาเนินงานใกล้เคียงเป้าหมาย
(ร้อยละ 90-100)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ
-

10
ผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
(สูงกว่าร้อยละ 100)
6. จานวนของโครงการบริการวิชาการที่
ได้รับการถ่ายทอดสู่ประชาชน
7. จานวนผู้เข้ารับบริการ
1. จานวนหลักสูตรด้านการเกษตรและที่
เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและ
ความมั่นคงของรัฐ
2. จานวนโครงการวิจัยด้านการเกษตร
และที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูความเชื่อมั่น
และความมั่นคงของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา
1. สภามหาวิทยาลัยใช้หลักธรรมาภิบาล 1. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
ในการบริหารจัดการ และสามารถ
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับ
สากล
2. ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ
3. ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การศึกษาและวิจัยเพื่อให้พัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
1. จานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน
1.จานวนโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. จานวนนิสิตที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การศึกษาและวิจัยเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
1. จานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

