สรุปการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 12 เดือน)
การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2553 เป็นการสรุปผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2553 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 38 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่มีผลการ
ดําเนินงานใกล้เคียงกับเป้าหมาย(ร้อยละ 90-110) จํานวน 19 ตัวชี้วัด ที่มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่า
ร้อยละ 110) จํานวน 14 ตัวชี้วัด นอกจากนี้มีตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย (น้อยกว่าร้อยละ 90)
จํานวน 4 ตัวชี้วัด และหากพิจารณาในภาพรวม พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป จํานวน 33 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 86.84 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถบริหารจัดการให้บรรลุผลได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งสามารถจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจํานวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 13
ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับจํานวนนิสิต ทั้งนิสิตรับเข้าใหม่ นิสิตทั้งหมด และนิสิตผู้สําเร็จการศึกษาทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์ โดยมีผลการดําเนินงานใกล้เคียงกับ
เป้าหมาย (ร้อยละ 90 ขึ้นไป) จํานวน 11 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 90 จํานวน 2
ตัวชี้วัด ทั้งนี้จากการที่ผลการดําเนินงานเป็นไปใกล้เคียงกับแผน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนด้านการรับ
นิสิตในช่วงปี 2554-2557 โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งมาจากคณบดี
ทุกคณะ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางให้หน่วยงานปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน ทําให้ผลการดําเนินงานมีความใกล้เคียงกับเป้าหมายและแผนการรับนิสิต มก.ที่วางไว้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด มีผลการ
ดําเนินงานใกล้เคียงกับเป้าหมาย (ร้อยละ 90 ขึ้นไป) จํานวน 4 ตัว ซึ่งเป็นผลอันเกิดจากนโยบายการพัฒนาคุณวุฒิและ
ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น
9 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 110) ทั้งหมด 8 ตัวชี้วดั ซึ่งเป็นผลอันเกิดจากการพัฒนา
ผลอันเกิดจากการพัฒนาผลงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและสังคม รวมทั้งเป็นการนําผลงานเพื่อการจดสิทธิบัตรที่นําไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่จนได้รับการ
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด และมีผล
การดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรและงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเข้มแข้งอยู่แล้ว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 5
ตัวชี้วัด เป็นการวัดในระดับคุณภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันในระดับสากล อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ การรั ก ษาระยะเวลาการให้ บ ริ ก าร การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม รวมทั้ ง การที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและสถาบัน โดยมีตัวชี้วัดที่มี
ผลการดํ าเนินงานใกล้ เคีย งเป้าหมายจํานวน 4 ตั ว (ร้อ ยละ 90-110) นั่นแสดงให้ เห็นว่าการบริ หารจัด การของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์คุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การศึกษาและวิจัยเพื่อให้พัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดังกล่าวอันได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
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การกีฬา และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับจํานวนนิสิตทั้งนิสิตรับเข้าใหม่ นิสิตทั้งหมด และ
นิสิตผู้สําเร็จการศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิต
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้หน่วยงานนําไปปฏิบัติอย่างชัดเจน แต่จากผล
การดําเนินงาน พบว่า มีผลการดําเนินงานสูงกว่า หรือใกล้เคียงเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป) 3 ตัวชี้วัด และต่ํา
กว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 70) 1 ตัวชี้วัด ซึ่งสาเหตุอันเนื่องมาจากในระดับบัณฑิตศึกษา การตีพิมพ์วิทยานิพนธ์สาขา
ทางด้านสัตวแพทย์ มีแหล่งตีพิมพ์จํากัด จึงทําให้นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด โดย
มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) ทั้ง 3 ตัวชี้วัด นั่นแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้คงให้ความสําคัญในการอนุรัก ษ์ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยพิจารณาได้จากการจัดโครงการและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวนมากมาอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ : ยังมีตัวชี้วัดที่อยูร่ ะหว่างรอผลการประเมินจํานวน 1 ตัวชี้วดั ดังนี้
ประเด็นที่ 3 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้ อ งการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของสั ง คม ชุ ม ชน
ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา ซึ่งได้กําหนดเป้าหมายตาม
แผนไว้ที่ร้อยละ 155 (1.5 : อาจารย์ 1 ท่าน) โดยพบว่าในปี 2552 มีผล
การบรรลุเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 91.93 ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมาย
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สรุปการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รอบ 12 เดือน)
ประเด็น

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้าน

: การสร้างโอกาสทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาและการเรียนรู้ 2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
ตลอดชีวิต

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้อยละของ

ตามแผน

พ.ศ.2553

การบรรลุ

พ.ศ.2553

(รอบ 12 เดือน)

เป้าหมาย

4,100

3,711

90.51

330

148

44.85

2,900

2,846

98.14

45

45

100.00

7,100

6,423

90.46

420

445

105.95

4,400

3,827

86.98

80

80

100.00

21,800

23,609

108.30

1,300

1,278

98.31

14,200

14,237

100.26

วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้าง 3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
โอกาสทางการศึกษา

สังคมศาสตร์

และการเรียนรูท้ ี่

4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา

หลากหลาย ทัง้

สาขาวิชาทีข่ าดแคลน

การศึกษาในระบบ

5. จํานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน

การศึกษานอกระบบ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และการศึกษาตาม

6. จํานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน

อัธยาศัยให้แก่เยาวชน

วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

และประชาชน

7. จํานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน
สังคมศาสตร์
8. จํานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน
สาขาวิชาขาดแคลน
9. จํานวนนิสิตที่คงอยูด่ ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. จํานวนนิสติ ที่คงอยู่ด้าน
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
11. จํานวนนิสติ ที่คงอยู่ด้าน
สังคมศาสตร์
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ประเด็น

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
12. จํานวนนิสติ ที่คงอยู่ด้าน

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้อยละของ

ตามแผน

พ.ศ.2553

การบรรลุ

พ.ศ.2553

(รอบ 12 เดือน)

เป้าหมาย

445

525

117.98

37,300

38,972

104.48

49

53.37

108.92

52

43.27

83.21

92

200.18

217.58

88

94.50

107.39

83

85.71

103.27

สาขาวิชาทีข่ าดแคลน
13. จํานวนนิสติ ทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

1. ร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ ี

: การยกระดับคุณภาพ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

และมาตรฐานการศึกษา หรือเทียบเท่า
เป้าประสงค์ที่ 2 :

2. ร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ ี

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

ตําแหน่งทางวิชาการ
3. ร้อยละของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึง่ มี
คุณสมบัติ เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทที่ าํ หน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4. ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ทงั้ ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่อจํานวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทหรือเอก
5. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา1 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

1. จํานวนโครงการวิจัย

320

537

167.81

: การพัฒนาขีดความ

2. จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ

130

367

282.31

สามารถของประเทศ

3. ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน

23

45.23

196.65

โดยใช้ความรูเ้ ป็นฐาน

สร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552 – 2555) ฉบับเขาสภาฯ ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2552
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ประเด็น

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 3 : สร้าง

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้อยละของ

ตามแผน

พ.ศ.2553

การบรรลุ

พ.ศ.2553

(รอบ 12 เดือน)

เป้าหมาย

25

42.39

169.56

20

40.84

204.20

12

14

116.67

555

737

132.79

155

รอข้อมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ

องค์ความรู้และถ่ายทอด อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจยั
วิทยาการในสาขาวิชา

ประจํา

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน 4. ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน
ให้สามารถพึ่งพาตนเอง

สร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้ เกิด

ได้อย่างยั่งยืน และ

ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์

สามารถชี้นําเพือ่ การ

ประจําและ/หรือนักวิจยั ประจํา

พัฒนาประเทศ

5. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation) ใน
refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา
6. จํานวนผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
7. จํานวนของโครงการบริการ
วิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดสู่
ประชาชน
8. ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552 – 2555) ฉบับเขาสภาฯ ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2552
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ประเด็น

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
9. จํานวนผู้เข้ารับบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

1. จํานวนหลักสูตรด้านการเกษตร

: การพัฒนาการศึกษา

และที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูความ

เพื่อความมั่นคงของรัฐ

เชื่อมั่นและความมั่นคงของรัฐ

เป้าประสงค์ที่ 4 :

2. จํานวนโครงการวิจัยด้าน

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้อยละของ

ตามแผน

พ.ศ.2553

การบรรลุ

พ.ศ.2553

(รอบ 12 เดือน)

เป้าหมาย

20,200

53,642

265.55

154

159

103.25

180

249

138.33

5

3

60.00

75

76.70

102.27

5

4.90

98.00

5

5

100.00

5

4.50

90.00

ส่งเสริมการจัดการศึกษา การเกษตรและที่เกีย่ วข้องกับการ
เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่น

ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความมั่นคง

ของประเทศและความ

ของรัฐ

มั่นคงของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

1. สภามหาวิทยาลัยใช้หลัก

: การพัฒนาระบบ

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

บริหารจัดการและ

และสามารถผลักดันสถาบันให้

กฎหมายด้านการศึกษา

แข่งขันได้ในระดับสากล

เป้าประสงค์ที่ 5 :พัฒนา 2. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
ระบบการบริหารจัดการ งบประมาณรายจ่ายลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ มีธรร

3. ระดับความสําเร็จของร้อยละ

มาภิบาล มีความโปร่งใส เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษา
และร่วมรับผิดชอบต่อ

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

สังคม

4. ระดับความสําเร็จในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ
5. ระดับความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552 – 2555) ฉบับเขาสภาฯ ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2552
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ประเด็น

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้อยละของ

ตามแผน

พ.ศ.2553

การบรรลุ

พ.ศ.2553

(รอบ 12 เดือน)

เป้าหมาย

330

148

44.85

420

445

105.95

1,300

1,278

98.30

8

30

375.00

22

29

131.82

6,500

9,003

138.51

80

85

106.25

ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้าน

: การศึกษาและวิจัย

วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

เพื่อให้พัฒนามาตรฐาน

2. จํานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน

บริการรักษาพยาบาล

วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

และส่งเสริมสุขภาพ

3. จํานวนนิสิตที่คงอยูด่ ้าน

เป้าประสงค์ที่ 6 :

วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

พัฒนาการจัดการศึกษา

4. จํานวนโครงการวิจัยด้าน

และวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์สขุ ภาพและ

วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์การกีฬา

กับอาหาร วิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์
การกีฬา และสาขาที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7

1. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม

: การศึกษาและวิจัยเพือ่ 2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรมไทย

3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม

เป้าประสงค์ที่ 7 :

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษา
และวิจัยพร้อมทั้ง
เสริมสร้างจิตสํานึกและ
ค่านิยมที่ดีงามในการ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552 – 2555) ฉบับเขาสภาฯ ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2552
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ประเด็น

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้อยละของ

ตามแผน

พ.ศ.2553

การบรรลุ

พ.ศ.2553

(รอบ 12 เดือน)

เป้าหมาย

อนุรักษ์และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

ที่มาของข้อมูลผลการดําเนินงาน
1. รายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
2. รายงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2552

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552 – 2555) ฉบับเขาสภาฯ ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2552

9

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552 – 2555) ฉบับเขาสภาฯ ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2552
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การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน เมื่อเทียบกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2553
จากผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 ) เมื่อเทียบกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี 2553 พบว่า การวัดผลในแต่ละตัวชี้วัด สามารถวิเคราะห์ออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงานใกล้เคียงเป้าหมาย
ผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
(น้อยกว่าร้อยละ 90)
(ร้อยละ 90-110)
(สูงกว่าร้อยละ 110)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
1. จํานวนนิสิตที่คงอยู่ด้านสาขาที่ขาด
1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
วิ
ท
ยาศาสตร์
แ
ละเทคโนโลยี
ด้
า
น
แคลน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สังคมศาสตร์ และด้านสาขาวิชาที่ขาด
2. จํานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน
แคลน
สังคมศาสตร์
2. จํานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน
3. จํานวนนิสิตที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และด้านสังคมศาสตร์
4. จํานวนนิสิตทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
1. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิ
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นที่ปรึกษา
ตําแหน่งทางวิชาการ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
วิทยานิพนธ์ที่ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
2. ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
จํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก
3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา1 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
1. จํานวนโครงการวิจัย
2. จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
3. ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจํา
4. ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้ เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจํา
5. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน refereed journal
หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552 – 2555) ฉบับเขาสภาฯ ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2552

ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย
(น้อยกว่าร้อยละ 90)

ผลการดําเนินงานใกล้เคียงเป้าหมาย
(ร้อยละ 90-110)
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ผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
(สูงกว่าร้อยละ 110)
นานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา
6. จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร
7. จํานวนของโครงการบริการวิชาการที่
ได้รับการถ่ายทอดสู่ประชาชน
8. จํานวนผู้เข้ารับบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ
1. จํานวนหลักสูตรด้านการเกษตรและที่ 1. จํานวนโครงการวิจัยด้านการเกษตร
เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและ และที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูความเชื่อมั่น
ความมั่นคงของรัฐ
และความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา
1. สภามหาวิทยาลัยใช้หลักธรรมาภิบาล 1. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
ในการบริหารจัดการ และสามารถ
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับ
2. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย
สากล
ถ่วงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ
3. ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ
4. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การศึกษาและวิจัยเพื่อให้พัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
1. จํานวนนิสิตที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์ 1.จํานวนโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
สุขภาพ
สุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. จํานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม
1. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552 – 2555) ฉบับเขาสภาฯ ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2552

