
ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดอืน
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ผลการด าเนนิงานของ

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

(ผา่นทีป่ระชุมผูบ้รหิารคร ัง้ที ่4/2562 เมือ่วนัที ่7 พ.ค 2562
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สรปุผลการด าเนนิงานของแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ความส าเร็จในภาพรวมแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี

ระดบัมหาวทิยาลยัของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย

จ านวน 28 ตวั คดิเป็นรอ้ยละเฉลีย่ 85.85 ซึง่จ าแนก
ตามพนัธกจิไดด้งันี้
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พันธกิจที่ 1
การเรียนการสอน

พันธกิจที่ 2 วิจัย
พันธกิจที่ 3

บริการวิชาการแก่สังคม
พันธกิจที่ 4

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 5

พัฒนาองค์กร 
รวม 5 พันธกิจ 

ปี 2560 76.44 70.44 90.88 66.67 90.69 80.48

ปี 2561 77.44 100 86.00 100 65.83 85.85
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เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน (Output) ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ  ปี 2560-2561



ผลการเบกิจา่ยงบประมาณเงนิรายไดป้ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยั

ในภาพรวมของแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีท ัง้ 4 แหลง่เงนิ

จ านวน 1,109.4897 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 86.25

ของงบประมาณในภาพรวม 1,286.388 ลา้นบาท 

โดยจ าแนกตามพนัธกจิไดด้งันี้
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ผลการด าเนนิงานแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ความกา้วหนา้รอบ 6 เดอืน



ดา้นการเรยีนการสอน

ตวัชีว้ดั

เป้าหมาย 6 เดอืน

แผน ผล

1. รอ้ยละเฉลีย่ความส าเร็จในการผลติชดุวชิาใหม/่
ปรับปรงุชดุวชิา ทกุระดบั ตามก าหนดการผลติชดุ
วชิาแตล่ะภาคการศกึษา

-ภาค 2/2561
-ภาค 1/2562
-ภาค 1/2562

100
80
50

89.14
46.25
44.47
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ตอ่

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย 6 เดอืน

แผน ผล

2. จ านวนรายงานผลการตดิตามมาตรการผลติชดุวชิา
ของคณาจารย ์(ภาค 1/61และภาค2/61)

1 1

3. รอ้ยละของนักศกึษาใหมร่ะดบัปรญิญาตรเีมือ่เทยีบกบั
เป้าหมายนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(ภาค 2/2561)
* แผน 14,671 ผล 9,916 

100 74.90
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ตวัชีว้ดั

เป้าหมาย 6 เดอืน

แผน ผล

4. รอ้ยละของนักศกึษาทีเ่ขา้ใชส้ือ่ e-learning 
เปรยีบเทยีบกบัจ านวน นศ. ทีล่งทะเบยีนในชดุวชิา
ทีม่ ีe-learning ปีการศกึษา 2561

-ระดับปรญิญาตรี
-ระดบับณัฑติศกึษา

≥28.00
≥80.00

74.83
95.41

ตอ่
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ตวัชีว้ดั

เป้าหมาย 6 เดอืน

แผน ผล

5. รอ้ยละของผลงานตพีมิพเ์ผยแพรต่อ่ผูส้ าเร็จ
การศกึษา

-ปรญิญาโท
-ปรญิญาเอก

≥50
100

47.07
84

ตอ่
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ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย 6 เดอืน

แผน ผล

6. คา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนักศกึษาตอ่การจัดการ
เรยีนการสอน และการใหบ้รกิาร 

≥4.20 4.31

7. คา่เฉลีย่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ตีอ่
บณัฑติ 

≥4.4 4.57

8. รอ้ยละของบณัฑติทีน่ าวฒุกิารศกึษาไปปรับวฒุ/ิ
ปรับต าแหน่ง หรอืน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏบิตังิาน/ชวีติประจ าวัน 

82 87.7

ตอ่
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ดา้นวจิยั

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย 6 เดอืน

แผน ผล

9. รอ้ยละของผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนักวจัิยเมือ่เทยีบกบัจ านวน
อาจารยป์ระจ าและนักวจัิยประจ า

≥53.00 100

10. จ านวนโครงการวจัิยสรา้งองคค์วามรูเ้พือ่
การพัฒนาประเทศ 

≥3 5
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ดา้นบรกิารวชิาการแกส่งัคม

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย 6 เดอืน

แผน ผล

11. จ านวนผูเ้รยีนโครงการสมัฤทธบิตัรใหม่
(ภาค1/61,2/61) รุน่ 105-106)

7,000 6,842
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ดา้นท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย 6 เดอืน

แผน ผล

12. จ านวนกจิกรรม / โครงการ หรอืจ านวนสือ่
สรา้งสรรค ์ทีส่ง่เสรมิดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
ความมวีนัิย จติสาธารณะ และคา่นยิมทีด่งีาม 
/ สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูว้ฒันธรรมที่
หลากหลายทัง้ไทยและภมูภิาคเอเชยี
(รอบ 6 เดอืน ส านักการศกึษาตอ่เนือ่ง 3 โครงการ)

≥5 3
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ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย 6 เดอืน

แผน ผล

13. จ านวนนักศกึษา/ประชาชนทีเ่ขา้รว่มโครงการ/
กจิกรรม ท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรมและภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

1,000 6,210

ตอ่
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ดา้นพฒันาองคก์ร

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย 6 เดอืน

แผน ผล

14. ระดบัความส าเร็จของการจัดท ากรอบแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนา มสธ. ระยะยาว 20 ปี ทีส่ง่เสรมิความมั่นคง 
ยั่งยนื และตอบสนองตอ่การพัฒนาประเทศ

5 0

15. รอ้ยละผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

85 79.89

16. รอ้ยละของประสทิธภิาพการเบกิจา่ยงบประมาณ ให ้
เกดิความคุม้คา่และตรงตามวัตถปุระสงคเ์มือ่เทยีบกบั
แผนทีก่ าหนดไว ้

80 100
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ตอ่

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย 6 เดอืน

แผน ผล

17. รอ้ยละของจ านวนรายการงบลงทนุ (คา่ครภุัณฑ)์ ที่
ไดรั้บจัดสรรจากเงนิรายได ้/ เงนิแผน่ดนิจัดท าสญัญา
จัดซือ้จัดจา้งภายในไตรมาสที ่2 

100 100
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1.ด้านการเรียนการสอน

1.1  ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรเพ่ิมยอดนกัศึกษำ / ผูเ้รียน 
กำรเพ่ิมยอดจ ำนวนนกัศึกษำคงอยู ่กำรเพ่ิมจ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 
และกำรลดอตัรำกำรออกกลำงคนัของนกัศึกษำในทุกระดบัอยำ่ง
ต่อเน่ือง 

1.2 ก ำหนดยทุธศำสตร์/กลยทุธ์เชิงรุก เร่งคน้หำโอกำส วิธีกำร  
ปรับปรุงระบบกลไกกำรธ ำรงรักษำนกัศึกษำคงอยูใ่หเ้ป็นไปตำม
ระยะเวลำของแต่ละหลกัสูตร เพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทำงกำรศึกษำอยำ่งมี
คุณภำพ  

ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงพฒันาทีส่ าคญั 
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1.3 ควรเร่งรัดกำรจดัวำงระบบ ระเบียบ กลไก ใหเ้อ้ือกำรพฒันำ / 
ปรับปรุงหลกัสูตรในรูปแบบใหม่ (สหวทิยำกำร / พหุวิทยำกร / 
ควำมตอ้งกำรรำยบุคคล ฯลฯ 
1.4 สนบัสนุนกำรจดัท ำวำรสำรของสำขำวิชำเพื่อแสดงถึง
ควำมกำ้วหนำ้ทำงวชิำกำร และพฒันำองคค์วำมรู้ของแต่ละศำสตร์
อยำ่งต่อเน่ือง และผลกัดนัวำรสำรของสำขำวชิำใหเ้ป็นท่ียอมรับ
ในระดบัชำติ / นำนำชำติ และส่งเสริมควำมร่วมมือระหวำ่ง
สถำนศึกษำทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ เพ่ือใหบ้ริกำรทำง
กำรศึกษำ และพฒันำวชิำกำรสู่มำตรฐำนสำกล

ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงพฒันาทีส่ าคญั ต่อ
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2. ด้านการวจิัย

2.1 ส่งเสริมกำรพฒันำงำนวจิยัของนกัศึกษำ และคณำจำรย ์และ
งำนวิจยัสถำบนัท่ีตอบโจทยม์หำวิทยำลยั 

3. ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม

3.1 เร่งรัดจดัท ำแผนแม่บทกำรบริกำรวชิำกำร และวชิำชีพ ท่ี
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ และตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำร
พฒันำประเทศ

ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงพฒันาทีส่ าคญั 
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3.2 เร่งพฒันำหลกัสูตร Non-degree หลกัสูตรระยะสั้นตำมควำม
ตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเป็นโอกำสส ำคญัของ มสธ. อำทิ กลุ่ม
ผูสู้งอำย ุกลุ่มแรงงำนต่ำงดำ้ว เป็นตน้

4.ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

4.1 ก ำหนดนโยบำย และด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปมหำวทิยำลยั 
ในดำ้นกำรปรับปรุงอุทยำนกำรศึกษำรัชมงัคลำภิเษกใหส้มบูรณ์

4.2 ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีวินยั 
จิตสำธำรณะและค่ำนิยมอนัดีแก่นกัศึกษำ และประชำชน 

ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงพฒันาทีส่ าคญั ต่อ
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5.ด้านพฒันาองค์กร
5.1 จดัวำงระบบ กลไก กำรจดัท ำแผนอตัรำก ำลงั กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล กำรพฒันำบุคลำกร และกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนให้
เหมำะสม และสอดคลอ้งกบัสภำพปัจจุบนัและอนำคต

5.2 ปรับปรุงพฒันำเวบ็ไซดข์องมหำวิทยำลยัใหน้กัศึกษำ บุคลำกร 
ประชำชนทัว่ไปสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งกำร ไดง่้ำยข้ึน และเป็นไป
ตำมมำตรฐำน Webometrics 

ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงพฒันา 
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5.3 บริหำรจดักำรสภำพแวดลอ้ม ผงักำยภำพของมหำวิทยำลยัให้
ร่มร่ืน สวยงำม รองรับกำรใหบ้ริกำรกบันกัศึกษำ กำรท ำงำนของ
อำจำรยแ์ละบุคลำกรในมหำวทิยำลยั และบริกำรประชำชนทัว่ไปท่ี
อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง/รอบๆท่ีตั้งของมหำวทิยำลยั

ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงพฒันา ต่อ
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