รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจําไตรมาส 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561)
ที่

โครงการ / กิจกรรมหลัก

1 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ความสําเร็จ

ร้อยละ
99.45 1. บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
4. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
5. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

ระดับคะแนน 4.30
6,205 คน
5,384 คน
25,968 คน
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 4.56
3,166 คน
6,194 คน
23,635 คน
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 87.08

บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ

- มีจํานวนนักศึกษาพ้นสภาพ
- นักศึกษาเรียนไม่ครบหน่วยกิตตามที่เกณฑ์มาตรฐาน
กําหนด และมื่อศึกษาครบตามเกณฑ์ก็จะยื่นขอสําเร็จ
การศึกษาต่อไป

ประมาณ (ล้านบา เบิกจ่าย (ล้านบาท)
รวมงบประมาณ รวมเบิกจ่าย
137.4904 136.7314

ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์

ปัญหา/อุปสรรค

2 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

56.3120

56.2652

99.92 1. บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
4. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
5. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

ระดับคะแนน 4.30
1,528 คน
1,635 คน
7,008 คน
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 4.56
818 คน
1,037 คน
5,066 คน
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 86.44

บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ

- มีจํานวนนักศึกษาพ้นสภาพ
- นักศึกษาเรียนไม่ครบหน่วยกิตตามที่เกณฑ์มาตรฐาน
กําหนด และมื่อศึกษาครบตามเกณฑ์ก็จะยื่นขอสําเร็จ
การศึกษาต่อไป
- จํานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่เป็นไปตามแผนที่หน่วยงาน
ประมาณการ

3 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

58.0217

57.0409

98.31 1. บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
4. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
5. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

ระดับคะแนน 4.30
559 คน
840 คน
3,260 คน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 4.56
339 คน
434 คน
2,017 คน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 97.64

บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ

- มีจํานวนนักศึกษาพ้นสภาพ
- นักศึกษาเรียนไม่ครบหน่วยกิตตามที่เกณฑ์มาตรฐาน
กําหนด และมื่อศึกษาครบตามเกณฑ์ก็จะยื่นขอสําเร็จ
การศึกษาต่อไป
- จํานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่เป็นไปตามแผนที่หน่วยงาน
ประมาณการ

4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

73.5506

62.6802

85.22 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําปี

5 โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS World University Ranking

0.4963

0.3319

66.87 ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานของเกณฑ์ QS

6 โครงการสนับสนุนการส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวด

0.7393

0.3230

43.69 นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ต่อ
นักศึกษาทั้งหมด

7 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

187.5469

159.8655

8 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวโน้มตลาดแรงงานของสาขา

0.5060

0.1849

9 โครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรูจ้ ากผูใ้ ช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ

ค่าคะแนนเฉลี่ย ≥ 4.25 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56

บรรลุ

-

≥ ร้อยละ 60.00
ร้อยละ 0.20

ร้อยละ 75.00

บรรลุ

-

ร้อยละ 0.57

บรรลุ

-

85.24 คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

≥ ร้อยละ 4.30

ร้อยละ 4.56

บรรลุ

-

36.54 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

≥ ร้อยละ 88.00

ร้อยละ 94.39

บรรลุ

-

43.21 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา

≥ ร้อยละ 75.00
ระดับความเชื่อมั่น
≥ 4.00

ร้อยละ 88.26

บรรลุ

-

ระดับความเชื่อมั่น
4.61

บรรลุ

-

≥ ร้อยละ 70.00

ร้อยละ 100.00

บรรลุ

-

0.5440

0.2351

10 โครงการจัดการข้อร้องเรียน

18.4646

15.6383

11 โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

0.4306

0.2357

54.73

12 โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร

1.9589

1.2650

13 โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ “ออกตัว” (Start-up) เป็นเจ้าของ
กิจการ

0.4551

0.1517

64.58 กิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย
33.33 การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งหมด

84.69 ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ที่
โครงการ / กิจกรรมหลัก
14 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา

ประมาณ (ล้านบา เบิกจ่าย (ล้านบาท)
ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์
50.5323
39.0691
77.32 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ความสําเร็จ

≥ ร้อยละ 4.25

ค่าเฉลี่ยที่ 4.45

บรรลุ

15 โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา และผูใ้ ช้บัณฑิต

0.9400

0.6967

74.12

16 โครงการจัดทําเว็บไซต์เพื่อการจัดการเรียนการสอน

0.4632

0.0922

19.90 อาจารย์ประจําที่มเี ว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 100.00

17 โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

6.4427

6.1595

95.60

≥ ร้อยละ 70.00

ร้อยละ 95.10

ปัญหา/อุปสรรค
-

หลักสูตรได้คะแนนไม่ต่ํากว่าระดับ 3.01 ของการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. ต่อหลักสูตรทั้งหมด

บรรลุ

-

บรรลุ
คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.31

ค่าเฉลี่ยที่ 4.47

บรรลุ

-

74.76 บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเองต่อบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด

≥ ร้อยละ 85.00

ร้อยละ 94.69

บรรลุ

-

78.40 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด

≥ ร้อยละ 25.00

ร้อยละ 22.34

ไม่บรรลุ

- มีจํานวนอาจารย์ยื่นเสนอผลงายจํานวน 87 คน อยู่
ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา จํานวน 64 คน และได้รับ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้วจํานวน 23 คน

98.89 อาจารย์ประจําที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด

≥ ร้อยละ 33.00

ร้อยละ 36.75

บรรลุ

-

6.4527

79.58 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงานต่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ทั้งหมด

≥ ร้อยละ 95.00

ร้อยละ 98.40

บรรลุ

-

0.7426

0.4128

55.59 บุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยต่อบุคลากรทั้งหมด

≥ ร้อยละ 80.00

ร้อยละ 100.00

บรรลุ

-

27 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร

4.7134

4.1162

87.33 บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยต่อบุคลากรทั้งหมด

≥ ร้อยละ 25.00

ร้อยละ 34.89

บรรลุ

-

28 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

6.2718

2.7515

43.87 ผลการดําเนินงานสําเร็จตามแนวทางการพัฒนาสูอ่ งค์กรสุขภาวะ

ร้อยละเฉลี่ย 95.95

บรรลุ

-

144.1088

134.4597

≥ ร้อยละเฉลี่ย 77.00
ระดับความเชื่อมั่น
≥ 4.51

ระดับความเชื่อมั่น
4.84

บรรลุ

-

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บรรลุ

-

ระดับความพึงพอใจ
≥ 4.40

ระดับความพึงพอใจ
4.63

บรรลุ

-

909,813.98 บาท/คน

บรรลุ

-

ร้อยละ 10.00

ร้อยละ 22.72

บรรลุ

-

14,500 คน
345 โครงการ
70 คน
150 คน
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 95.00
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 96.00

35,858 คน
354 โครงการ
281 คน
248 คน
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 95.00
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 100.00

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

≥ ร้อยละ 10.00

ร้อยละ 22.72

บรรลุ

18 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อนําไปสูก่ ารปฏิบัติ

0.4064

0.1352

33.26 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร

19 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

0.6390

0.3189

49.91

20 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ

0.3095

0.0845

27.30

21 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 2 ภาษา

0.0750

0.0618

82.39

22 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

7.9453

5.9396

23 โครงการเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ

1.8330

1.4371

24 โครงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

37.7556

37.3355

25 โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น

8.1082

26 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

29 โครงการกํากับองค์การที่ดี

93.30 ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

30 โครงการปฏิรูปกฎหมาย

0.1520

0.1146

75.43

31 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

0.7811

0.3575

45.77 ประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กําหนดขึ้นต่อปี

32 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

32.1042

28.9501

90.18 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

33 โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมทิ ัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

50.0888

39.2110

78.28

34 โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ

0.5070

-

-

35 กิจกรรมจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ

19.4371

19.4371

36 กิจกรรมการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา

2.5000

2.4913

รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจํา

100.00 1.งานบริการวิชาการที่ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นําชุมชนเทียบกับงานบริการ
วิชาการทั้งหมด
2. จํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการจํานวน
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
4 .จํานวนผูบ้ ริหารที่เข้ารับการพัฒนา
5. จํานวนครูไม่มวี ุฒทิ ่เี ข้ารับการพัฒนา
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
8. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
9. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด

99.65 งานบริการวิชาการที่ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นําชุมชนเทียบกับงานบริการ
วิชาการทั้งหมด

25,000 บาท/คน

-

ที่
โครงการ / กิจกรรมหลัก
37 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในภูมภิ าค

ประมาณ (ล้านบา เบิกจ่าย (ล้านบาท)
ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์
4.6500
4.6500 100.00 1.ความสําเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
2. จํานวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทําความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน
3. ร้อยละอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

38 ส่งเสริมการบํารุงศิลปวัฒนธรรม

2.2400

2.2400

100.00 1. ผูม้ าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ
2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
3. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
5. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

39 โครงการเปิดโอกาสการมีสว่ นร่วมของเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัย

13.0812

9.4631

72.34 จํานวนเครือข่ายที่มผี ลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

40 โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย

0.5688

0.4230

74.36 จํานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ความสําเร็จ

ปัญหา/อุปสรรค

≥ ร้อยละ 50.00
9 โครงการ
ร้อยละ 85.00

ร้อยละ 87.10
9 โครงการ
ร้อยละ 95.00

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

15,000 คน
20 โครงการ
13,500 คน
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 100.00

17,853 คน
25 โครงการ
15,213 คน
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 100.00

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 100.00

บรรลุ

-

5 เครื่อข่าย

5 เครือข่าย

บรรลุ

-

≥ ร้อยละ 40.00

ร้อยละ 100.00

บรรลุ

-

≥ ร้อยละ 50.00

ร้อยละ 87.10

บรรลุ

-

-

41 โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ

1.5992

0.9691

60.60 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มกี ารดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

42 โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย

1.5799

0.9813

62.11

43 โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

13.7112

11.1303

81.18 ผลการดําเนินงานสําเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

44 โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน (ASEAN Academic
Alliance: AAA)

0.6660

0.4885

73.34

45 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่าย

0.4135

0.2065

49.94 ผลการดําเนินงานสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

ระดับความสําเร็จ 5

ระดับความสําเร็จ 5
(จาก 5 ระดับ)

บรรลุ

-

46 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย

0.4218

0.2149

50.95 ผลการดําเนินงานสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย

ระดับความสําเร็จ 5

ระดับความสําเร็จ 5
(จาก 5 ระดับ)

บรรลุ

-

47 โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

6.8173

6.0341

88.51 ผลการดําเนินงานสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 76.47

ไม่บรรลุ

48 โครงการประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

0.8540

0.6118

71.64 จํานวนของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย

≥ ร้อยละ 0.50

ร้อยละ 2.44

บรรลุ

- หน่วยงานไม่สามารถฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ใน
ประเทศ) ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด เช่น คณะเทคโน
อุตสาหกรรม วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมสาสตร์ สํานักงานอธิการบดี
และโรงเรียนสาธิต
- หน่วยงานไม่สามารถฝาก Link กับหน่วยงานของ อปท.ได้
ตามเป้าหมายที่กําหนด มีเพียงสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยที่สามารถดําเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย
- หน่วยงานไม่สามารถฝากฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก
(ในต่างประเทศ) มีเพียงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ สํานักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัย สสสร. และโรงเรียนสาธิตที่สามารถดําเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย
- มีหน่วยงานทีม่ จี ํานวนบทความวิจัยที่นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Google
scholar หรือฐานข้อมูลที่สูงกว่า (นับรวมจํานวนอาจารย์ลา
-

49 โครงการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

0.4223

0.3115

73.76 วิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

≥ ร้อยละ 0.50

ร้อยละ 0.70

บรรลุ

-

50 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

10.5714

9.3578

88.52 การรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย

บรรลุ

-

5.0120

4.1523

82.85 จํานวนของนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน

≥ ร้อยละ 80.00
28 คน

ร้อยละ 92.20

51 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ

200 คน

บรรลุ

-

52 โครงการจัดจ้างอาจารย์ประจําและนักวิจัยชาวต่างชาติ

1.9200

0.2675

13.93 อาจารย์ประจําและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด

13 คน

19 คน

บรรลุ

-

18.2266

13.4590

3 ห้องปฏิบัติการ

4 ห้องปฏิบัติการ

บรรลุ

-

2.1617

1.3910

ระดับความสําเร็จ 5

ระดับความสําเร็จ 5
(จาก 5 ระดับ)

บรรลุ

-

53 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐาน
54 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media)

73.84 จํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน
64.35 ผลการดําเนินงานสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์

ที่
โครงการ / กิจกรรมหลัก
55 กิจกรรมเร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์
56 กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัล

57 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
58 กิจกรรมผลวิจัยและนวัตกรรมนําไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้าหมาย

ประมาณ (ล้านบา เบิกจ่าย (ล้านบาท)
ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์
14.1508
13.9577
98.64 จํานวนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ผลิตเพิ่มตามมติ ครม.)
3.9560

3.9207

8.3807

8.0023

24.8950

24.8950

99.11 1. งานบริการวิชาการที่ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นําชุมชนเทียบกับงานบริการ
วิชาการทั้งหมด
2. จํานวนผู้ประกอบการ และประชาชนที่มกี ารเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยธุรกิจดิจติ อล
95.48 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
100.00 1. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ไี ด้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับ
นานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
2. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ความสําเร็จ

120 คน

124 คน

บรรลุ

≥ ร้อยละ 10.00

ร้อยละ 22.72

บรรลุ

2,000 คน

2,440 คน

บรรลุ

1,750 คน

1,358 คน

ไม่บรรลุ

≥ ร้อยละ 3.00

ร้อยละ 4.92

บรรลุ

47 โครงการ

47 โครงการ

บรรลุ

59 กิจกรรมการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

34.5911

34.5911

100.00

60 กิจกรรมการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนําไปใช้แก้ไขปัญหาการ
ดําเนินของหน่วยงาน

29.4706

29.4706

100.00 1. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ไี ด้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับ
นานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
2. การจัดโครงการ/กิจกรรมการวิจัยวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนําไปใช้แก้ไขปัญหาการดําเนินงานของ
หน่วยงาน

ร้อยละ ≥ 3.00

ร้อยละ 4.92

บรรลุ

34 โครงการ

34 โครงการ

บรรลุ

≥ ร้อยละ 30.00

ร้อยละ 65.35

บรรลุ

ปัญหา/อุปสรรค
-

- จํานวนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่เป็นไปตาม
แผนที่หน่วยงานประมาณการ

61 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

11.0534

8.8941

80.47 1. ผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ตี ีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ
นักวิจัย

≥ ร้อยละ 3.00

ร้อยละ 4.27

บรรลุ

62 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

0.9090

0.5322

58.55 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

ระดับคะแนนเฉลี่ย
≥ 3.00

ระดับคะแนน
เฉลี่ย 3.10

บรรลุ

-

ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

ระดับคะแนนเฉลี่ย
≥ 3.00

ระดับคะแนน
เฉลี่ย 5

บรรลุ

-

2. บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย

-

63 โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ ่ไี ด้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา

0.3250

0.1750

53.84 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด

ร้อยละ 60

ร้อยละ 63.83

บรรลุ

-

64 โครงการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

0.2260

0.1152

50.98 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ยี ื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

≥ 7 ผลงาน

156 ผลงาน

บรรลุ

-

1.1131

0.9159

82.28 จํานวนองค์ความรูท้ ี่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรูบ้ ริการวิชาการ

≥ 15 องค์ความรู้

21 องค์ความรู้

บรรลุ

-

66 โครงการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน

0.2310

0.1159

50.19

67 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความสําคัญกับเอกลักษณ์

0.8344

0.7113

85.24 ผูม้ าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ

15,000 คน

17,853 คน

บรรลุ

-

68 โครงการบริการวิชาการเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

0.2550

0.1183

46.37 งานบริการวิชาการที่ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นําชุมชนเทียบกับงานบริการ
วิชาการทั้งหมด

≥ ร้อยละ 10.00

ร้อยละ 22.72

บรรลุ

-

1.1310

0.4420

39.08 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย
- กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

65 โครงการเพิ่มจํานวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้

69 โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครือข่าย

≥ 25,000 บาท
≥ 60,000 บาท
≥ 50,000 บาท

243,596.64 บาท
308,540.70 บาท
177,538.71 บาท

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ระดับความสําเร็จ 5

ระดับความสําเร็จ 5
(จาก 5 ระดับ)

บรรลุ

-

1 วารสาร

9 วารสาร

บรรลุ

-

ระดับความสําเร็จ 5

ระดับความสําเร็จ 5
(จาก 5 ระดับ)

บรรลุ

-

70 โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย

11.2789

10.8013

71 โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ

2.9303

2.1206

72.37 วารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

72 โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

0.3930

0.0715

18.19 ผลการดําเนินงานสําเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่
กําหนด

73 โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย

1.2524

0.4793

38.27 อาจารย์ประจําและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด

ร้อยละ 2.50

ร้อยละ 88.15

บรรลุ

-

74 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย

0.1020

0.0760

74.51 ผลการดําเนินงานสําเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย

1,000 ครั้ง

38,866 ครัง้

บรรลุ

-

รวม

95.77 ผลการดําเนินงานสําเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ

-

99.58

ที่

ประมาณ (ล้านบา เบิกจ่าย (ล้านบาท)

โครงการ / กิจกรรมหลัก

ประมาณ (ล้านบา เบิกจ่าย (ล้านบาท)

รายการ

รวมงบประมาณ รวมเบิกจ่าย

1. รายการบุคลากรภาครัฐ
2. งบกลาง (สําหรับการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน)
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

748.8463

717.7500

95.85

10.7000

8.4325

78.81

759.5463

726.1825

95.61

ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ความสําเร็จ

ปัญหา/อุปสรรค

