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สรุปการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2552 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รอบ 12 เดือน) 

 

 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําป 2552 เปนการสรุปผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2552 ซึ่งมีจํานวนทั้งส้ิน 39 ตัวชีว้ัด โดยมีตวัชี้วดัที่มีผลการ
ดําเนินงานใกลเคียงกับเปาหมาย(รอยละ 90-110) จํานวน 18 ตัวชีว้ดั ที่มีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย            
(สูงกวารอยละ 110) จํานวน 18 ตัวชี้วัด นอกจากนี้มีตวัชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (นอยกวารอยละ 
90) จํานวน 3 ตัวชี้วัด   และหากพิจารณาในภาพรวม พบวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป จํานวน 36 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 92.31 ของจํานวนตัวชี้วัด
ทั้งหมด แสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถบริหารจัดการใหบรรลุผลไดใกลเคียงกับเปาหมายใน
แผนปฏิบัติราชการ  ซึ่งสามารถจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร  ไดดังนี้   

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต มจีํานวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 
12 ตัวชี้วัด ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับจํานวนนิสิต ทั้งนิสิตรับเขาใหม นสิิตทั้งหมด และนิสิตผูสําเร็จการศึกษาทั้ง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และดานสังคมศาสตร โดยมีผลการดําเนินงานใกลเคียง
กับเปาหมาย (รอยละ 90 ขึ้นไป) จํานวน 10  ตัวชี้วัด โดยมตีัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานนอยกวารอยละ 90 จํานวน 
2 ตัวชี้วัด  ทั้งนี้จากการที่ผลการดําเนินงานเปนไปใกลเคียงกับแผน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนดาน
การรับนิสิตในชวงป 2552-2554 โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจาก
คณบดีทุกคณะ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนกรรมการ โดยไดกําหนดหลักเกณฑใหหนวยงานปฏิบัติอยาง
ชัดเจน ทําใหผลการดําเนินงานมีความใกลเคียงกับเปาหมายและแผนการรับนิสิต มก.ที่วางไว   

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดทั้งส้ิน 5 ตัวชี้วัด มีผลการ
ดําเนินงานใกลเคียงกับเปาหมาย (รอยละ 90 ขึ้นไป) จาํนวน 5 ตัว ซึ่งเกิดจากการพฒันาคุณวุฒิและตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา   

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใชความรูเปนฐาน  มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น         
9 ตัวชี้วัด  มีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย (สูงกวารอยละ 110) ทั้งหมด 8 ตัวชีว้ัด ซึ่งเปนการพัฒนา
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อใหเกิดการนําไปใชประโยชน ในการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
และสังคม รวมทั้งเปนการนําผลงานเพื่อการจดสิทธิบัตรที่นําไปสูการตีพิมพเผยแพรจนไดรับการอางอิงในระดับชาติ
หรอืนานาชาต ิ

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมัน่คงของรัฐ   มตีัวชี้วัดทั้งส้ิน 2 ตัวชี้วัด มีผลการ
ดําเนินงานใกลเคียงกับเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด และสูงกวาเปาหมาย (สูงกวารอยละ 110)  1 ตัวชี้วัด  ซึ่งเปนการจัด
หลักสูตรและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะดานการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีความเขมแขงอยูแลว 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 5 
ตัวชี้วัด  เปนการวัดในเชิงระดับคุณภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อการแขงขันในระดับสากล อัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณ การรักษาระยะเวลาการใหบริการ  การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมทั้งการที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรและสถาบัน โดยทุก
ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานใกลเคียงเปาหมาย (รอยละ 90-110)  นั่นแสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑคุณภาพ  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่   6   การศึกษาและวิจัยเพื่อใหพัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาลและสงเสริม
สุขภาพ  มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด   ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและวิจัยเพื่อสงเสริมสุขภาพ โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการดังกลาวอันไดแก คณะสัตวแพทยศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรการกีฬา และคณะเทคนิคการสัตวแพทย  ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับจํานวนนิสิตทั้งนิสิตรับเขาใหม 
นิสิตทั้งหมด และนิสิตผูสําเร็จการศึกษา ในดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคณะกรรมการ
กล่ันกรองการรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดหลักเกณฑเพื่อใหหนวยงานปฏิบัติอยาง
ชัดเจน โดยมีผลการดําเนินงานใกลเคียงกับเปาหมาย (รอยละ 90-110) 2 ตัวชี้วัด และสูงกวาเปาหมาย (สูงกวา
รอยละ 110)  2  ตัวชี้วัด  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7  การศึกษาและวิจยัเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  มีตัวชีว้ัดทั้งส้ิน 2 ตัวชี้วัด 
โดยมีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย (สูงกวารอยละ 110) ทัง้ 2 ตัวชีว้ัด นั่นแสดงใหเห็นวา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดคงใหความสําคัญในการอนุรักษ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยไดจัด
โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวของและผูสนใจเขารวมโครงการจํานวนมากมาอยางตอเนื่อง  
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สรุปการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

(รอบ 12 เดือน) 
 
 จากการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2552  โดยคณะ/สถาบัน/สํานัก และ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ มหาวทิยาลยัไดจัดทําสรุปผลการดําเนนิงานจัดสงสํานักงบประมาณ และสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนรายไตรมาส (ปละ 4 คร้ัง) รวมทัง้ผลจากการประเมินคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  ซึ่งผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2552 นั้น จะสามารถนําไปใชในการปรับปรุง
เปาหมาย ตัวชี้วัด ในปงบประมาณตอไป   ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจงึใครขอสรุปรายงานผลการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน  ปงบประมาณ 2552 รอบ 12 เดือน ดังนี้  
 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวช้ีวดั เปาหมาย 

ตามแผน 

พ.ศ.2552 

ผลลัพธ 

พ.ศ.2552 

(รอบ 12 เดอืน) 

รอยละของ

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

4,000 
 

4,063 101.58 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสขุภาพ 

330 314 95.15 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร 

2,800 2,861 102.18 

4. จํานวนนสิิตที่รับเขาใหมดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

7,000 6,248 89.26 

5. จํานวนนิสติที่รับเขาใหมดาน

วิทยาศาสตรสขุภาพ 

400 368 92.00 

6. จํานวนนสิิตที่รับเขาใหมดาน

สังคมศาสตร 

4,200 3,703 88.17 

7. จํานวนนสิิตที่รับเขาใหม    

ดานสาขาวิชาขาดแคลน 

80 80 100.00 

8. จํานวนนสิิตที่คงอยูดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

21,600 22,495 104.14 

9. จํานวนนสิิตที่คงอยูดาน

วิทยาศาสตรสขุภาพ 

1,200 1,343 111.92 

10. จํานวนนสิติทีค่งอยูดาน

สังคมศาสตร 

14,100 13,964 99.04 

11. จํานวนนสิติทีค่งอยูดาน

สาขาวชิาที่ขาดแคลน  

365 445 121.92 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 

: การสรางโอกาสทาง

การศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

เปาประสงคที่ 1 :  สราง

โอกาสทางการศึกษา

และการเรียนรูที่

หลากหลาย ทัง้

การศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตาม

อัธยาศัยใหแกเยาวชน

และประชาชน  

12. จํานวนนสิติทั้งหมด  36,900 37,802 102.44 
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวช้ีวดั เปาหมาย 

ตามแผน 

พ.ศ.2552 

ผลลัพธ 

พ.ศ.2552 

(รอบ 12 เดอืน) 

รอยละของ

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. รอยละของอาจารยประจําทีมี่

วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก

หรือเทียบเทา 

45 48.70 108.22 

2. รอยละของอาจารยประจําทีมี่

ตําแหนงทางวชิาการ 

50 47.02 94.04 

3. รอยละของอาจารยประจํา

หลักสตูรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี

คุณสมบตัิ เปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธทีท่ําหนาที่อาจารย

ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ 

75 91.58 122.11 

4. รอยละของบทความ

วิทยานิพนธปรญิญาโทหรือเอก 

ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาตติอจํานวน

วิทยานิพนธปรญิญาโทหรือเอก 

50 87.07 174.00 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 

: การยกระดับคณุภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 

เปาประสงคที่ 2 : 

ผลิตผลงานทีมี่คุณภาพ 

5. รอยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา1 ป  

70 80.93 

 

115.61 

1. จํานวนโครงการวิจัย 400 565 141.25 

2. จํานวนโครงการวิจัยทีแ่ลว

เสร็จ  

120 199 165.83 

3. รอยละของงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคทีต่ีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาตหิรือระดับนานาชาตติอ

อาจารยประจําและ/หรือนักวิจยั

ประจํา 

22 41.73 189.69 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 

: การพัฒนาขีดความ 

สามารถของประเทศ 

โดยใชความรูเปนฐาน 

เปาประสงคที่ 3 : สราง

องคความรูและถายทอด

วิทยาการในสาขาวิชา

ตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน

ใหสามารถพึ่งพาตนเอง

ไดอยางยั่งยืน และ

สามารถชี้นําเพ่ือการ

พัฒนาประเทศ  

4. รอยละของงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคที่นํามาใชอันกอให 

เกิดประโยชนอยางชดัเจนตอ

อาจารยประจําและ/หรือนักวิจยั

ประจํา 

20 38.15 190.75 
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5
ประเด็น 

ยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวช้ีวดั เปาหมาย 

ตามแผน 

พ.ศ.2552 

ผลลัพธ 

พ.ศ.2552 

(รอบ 12 เดอืน) 

รอยละของ

การบรรลุ

เปาหมาย 

5. รอยละของบทความวิจยัที่

ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 

refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดบัชาตหิรือระดบั

นานาชาติตออาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา 

13 33.07 254.38 

6. จํานวนผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ไดรับการจด

ทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 

10 13 130.00 

7. จํานวนของโครงการบริการ

วิชาการที่ไดรับการถายทอดสู

ประชาชน 

550 695 126.36 

8. รอยละของโครงการหรือ

กิจกรรมบริการวิชาการและ

วิชาชีพทีต่อบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชมุชน 

ประเทศชาติ หรือนานาชาติตอ

อาจารยประจํา 

150 91.93 61.29 

 

9. จํานวนผูเขารับบริการ  20,000 44,089 220.45 

1. จํานวนหลักสูตรดาน

การเกษตรและที่เก่ียวของกับ

การฟนฟูความเชื่อมั่นและความ

ม่ันคงของรัฐ 

153 

 

160 104.58 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 

: การพัฒนาการศึกษา

เพ่ือความมั่นคงของรัฐ 

เปาประสงคที่ 4 : 

สงเสรมิการจดั

การศึกษาเพ่ือฟนฟู

ความเชื่อมั่นของ

ประเทศและความมั่นคง

ของรัฐ  

2. จํานวนโครงการวิจัยดาน

การเกษตรและที่เก่ียวของกับ

การฟนฟูความเชื่อมั่นและความ

ม่ันคงของรัฐ 

170 201 118.24 
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวช้ีวดั เปาหมาย 

ตามแผน 

พ.ศ.2552 

ผลลัพธ 

พ.ศ.2552 

(รอบ 12 เดอืน) 

รอยละของ

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. สภามหาวิทยาลัยใชหลัก        

ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ

และสามารถผลกัดันสถาบันให

แขงขันไดในระดับสากล 

4 4 100.00 

2. รอยละของอัตราการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน 

74 79.20 107.02 

3. ระดับความสาํเร็จของรอยละ

เฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ

5 5 100.00 

4. ระดับความสาํเร็จในการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามสีวน

รวมในการแสดงความคดิเห็น

และรวมตดิตามตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติราชการ 

5 5 100.00 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 5 

: การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการและ

กฎหมายดานการศึกษา 

เปาประสงคที่ 5 :

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสทิธิภาพ 

มีธรรมาภิบาล มีความ

โปรงใส และรวม

รับผดิชอบตอสงัคม 

    

5. ระดับความสาํเร็จของ

แผนพฒันาบุคลากรและการ

จัดการความรูเพ่ือพัฒนา

บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

5 5 100.00 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสขุภาพ 

330 314 95.15 

2. จํานวนนสิิตที่รับเขาใหมดาน

วิทยาศาสตรสขุภาพ 

400 368 92.00 

3. จํานวนนสิิตที่คงอยูดาน

วิทยาศาสตรสขุภาพ 

1,200 1,343 111.92 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 6 

: การศึกษาและวิจัย

เพ่ือใหพัฒนามาตรฐาน

บริการรักษาพยาบาล

และสงเสรมิสุขภาพ  

เปาประสงคที่ 6 : 

พัฒนาการจัดการศึกษา

และวิจยัดาน

วิทยาศาสตรที่เก่ียวของ

กับอาหาร วทิยาศาสตร

สุขภาพ วทิยาศาสตร

การกีฬา และสาขาที่

เก่ียวของกับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน  

4. จํานวนโครงการวิจัยดาน

วิทยาศาสตรสขุภาพและ

วิทยาศาสตรการกีฬา 

6 7 116.67 
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวช้ีวดั เปาหมาย 

ตามแผน 

พ.ศ.2552 

ผลลัพธ 

พ.ศ.2552 

(รอบ 12 เดอืน) 

รอยละของ

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. จํานวนโครงการ

ศิลปวฒันธรรม 

20 54 270.00 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 7 

: การศึกษาและวิจัยเพ่ือ

ทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรมไทย 

เปาประสงคที่ 7 : 

สงเสรมิการจดั

การศึกษาและวจิัยพรอม

ทั้งเสรมิสรางจติสํานึก

และคานิยมที่ดงีามใน

การอนุรักษและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ

ศิลปวฒันธรรม 

6,000 16,219 270.32 

 
ท่ีมาของขอมูลผลการดําเนินงาน  
1. รายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 
2. รายงานประกันคุณภาพปการศึกษา 2551 
3. ขอมูลดานนิสิต ปการศึกษา 2551 จากสํานักทะเบียนและประมวลผล     
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ภาคผนวก 
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การวิเคราะหผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน  เมื่อเทียบกับเปาหมายในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2552 

 

จากผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 ) เมื่อเทียบกับเปาหมายใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2552  พบวา  การวัดผลในแตละตัวชี้วัด สามารถวิเคราะหออกไดเปน 3 กลุม ดังนี้  
 

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย 
(นอยกวารอยละ 90) 

ผลการดําเนินงานใกลเคียง
เปาหมาย (รอยละ 90-110) 

ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย 
(สูงกวารอยละ 110) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
1. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและดาน  
สังคมศาสตร 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกกลุม
สาขา  
2. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพและสาขาที่ขาด
แคลน 
3. จํานวนนิสิตที่คงอยูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดาน
สังคมศาสตร 
4. จํานวนนิสิตทั้งหมด 

1. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตร
สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
- 1. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา 
2. รอยละของอาจารยประจําที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ 

1. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ เปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
2. รอยละของบทความวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพร
ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนวทิยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
3. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา1 ป 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใชความรูเปนฐาน  
1. รอยละของโครงการหรือกิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตอ
อาจารยประจํา  
 

- 1. จํานวนโครงการวิจัย 
2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ  
3. รอยละของงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
4. รอยละของงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรคที่นาํมาใชอันกอให เกิด
ประโยชนอยางชัดเจนตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  
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ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย 

(นอยกวารอยละ 90) 
ผลการดําเนินงานใกลเคียง
เปาหมาย (รอยละ 90-110) 

ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย 
(สูงกวารอยละ 110) 

-  5. รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (Citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 
6. จํานวนผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
7. จํานวนของโครงการบริการวิชาการ
ที่ไดรับการถายทอดสูประชาชน  
8. จํานวนผูเขารับบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ  
- 

 
1. จํานวนหลักสูตรดานการเกษตร
และท่ีเกี่ยวของกับการฟนฟูความ
เชื่อมั่นและความมั่นคงของรัฐ 

1. จํานวนโครงการวิจัยดานการเกษตร
และท่ีเกี่ยวของกับการฟนฟูความ
เชื่อมั่นและความมั่นคงของรัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา  
- 

 
1. สภามหาวิทยาลัยใชหลัก   
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันได
ในระดับสากล 
2. รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 
3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 
4. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ        
5. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรูเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  

- 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  การศึกษาและวิจัยเพื่อใหพัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ  
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
2. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  
1. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ 
2. จํานวนโครงการวิจัยดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตร
การกีฬา 
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ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย 

(นอยกวารอยละ 90) 
ผลการดําเนินงานใกลเคียง
เปาหมาย (รอยละ 90-110) 

ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย 
(สูงกวารอยละ 110) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
- - 1. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม 

 


