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สรุปรายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2558
ตารางที่ 1 สรุปผลการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของคณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณพร้อมก้าวสู่สากล
สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่สังคม สืบสานโครงการอันเนื่องจากพระราชดาริ
รวบรวม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสู่สังคม
เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เสริมสร้างสมรรถนะสากลเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

สรุปผลคะแนนการประเมินระดับภาพรวมของทุกยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ

ร้อยละของการบรรลุผล
สาเร็จ
ร้อยละ 77.77
ร้อยละ 66.6
ร้อยละ 83.0
ร้อยละ 72.7
ร้อยละ 90.9
ร้อยละ 80.0

หมายเหตุ
ข้อมูลจากตาราง 2
ข้อมูลจากตาราง 3
ข้อมูลจากตาราง 4
ข้อมูลจากตาราง 5
ข้อมูลจากตาราง 6
ข้อมูลจากตาราง 7

ร้อยละ 78.48
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2

กราฟสรุปผลคะแนนการประเมินระดับภาพรวมทุกยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ
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ปร ะเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2
ปร ะเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3
ปร ะเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4
ปร ะเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5
ปร ะเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6
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3
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณพร้อมก้าวสู่สากล
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีอาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การบรรลุผลสาเร็จ





2. บัณฑิตมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการตามแผน
1.ร้อยละของหลักสูตรสาขาวิชาทีจ่ ัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

4. หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการประเมิน ตามกรอบ TQF

×

5. สารวจความต้องการและวิจัยพัฒนาหลักสูตร
6. พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์

1. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ
1.ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง
2.ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ





ร้อยละของการบรรลุผลสาเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์

หมายเหตุ

×
ร้อยละ 77.77
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4
ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณพร้อมก้าวสู่สากล
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1. งานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ยอด

การบรรลุผลสาเร็จ

1. ร้อยละของจานวนงานวิจัยที่นามาใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนและความต้องการของ
ท้องถิ่น ร้อยละ 45
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI ร้อยละ 65

2. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. งานวิจัยตอบสนองความต้องการท้องถิ่นและสังคม

1. ร้อยละของจานวนงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น
ร้อยละ 90
2. ร้อยละของอาจารย์เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80



×


×

4. มีภาคีและเครือข่ายการวิจยั

1. จานวนองค์กรที่เข้าร่วมภาคีเครือข่าย 8 องค์กร



5. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ดี

1. ร้อยละของงานที่เสร็จตามกาหนด ร้อยละ 95

×

6. งานวิจัยคุ้มค่ากับทรัพยากร

1. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและหน่วยงานที่ใช้ทนุ วิจัย ร้อยละ 95

7. ยกระดับขีดความสามารถนักวิจัย

1. ร้อยละของจานวนนักวิจยั ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 65

8. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนวิจัย

1. ร้อยละนักวิจัยที่ได้รับแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 45

ร้อยละของการบรรลุผลสาเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์

หมายเหตุ




ร้อย 66.66
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5
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่สังคม สืบสานโครงการอัน
เนื่องจากพระราชดาริ
เป้าประสงค์
1. ศูนย์กลางบริการวิชาการและส่งเสริม สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การบรรลุผลสาเร็จ

1. ร้อยละของบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์ตอ่ ท้องถิ่น ร้อยละ 70



2. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ร้อยละ 70





1. ร้อยละของบริการวิชาการที่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ร้อยละ 35
2. บูรณาการบริการวิชาการเข้าสู่การเรียนการสอนและการวิจยั เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้

1. ร้อยละของการบูรณาการการบริการวิชาการเข้าสู่การเรียนการสอนและการวิจัย ร้อยละ 65
2. ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจาการบริการวิชาการ ร้อยละ 35

×


5. มีระบบการขอรับบริการวิชาการที่สะดวก

1. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการทีม่ ีการสารวจ บริบท สภาพปัญหาความต้องการของชุมชน/
ท้องถิ่น ร้อยละ75
1. จานวนการประสานความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่างคณะฯ และชุมชน/ท้องถิ่น จานวน
1 เครือข่าย
1. จานวนคู่มือระบบการขอรับบริการวิชาการสาหรับชุมชน/หน่วยงานภายนอก จานวน 1 เล่ม

6. เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนบริการวิชาการภายนอก

1. จานวนคู่มือการเข้าถึงแหล่งทุนด้านบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก จานวน 1 เล่ม

×

3. บริการวิชาการที่สนองความต้อง การแก้ปัญหาชุมชน/ท้องถิ่น
4. มีเครือข่ายประสานความร่วม มือในการบริการวิชาการ

2 .มีระบบกลไกในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย จานวน 1 เล่ม
7. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ

1. จานวนฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการที่เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก จานวน 1 ฐาน

8. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลบริการวิชาการ

1. จานวนโครงการติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ จานวน 1 โครงการ

ร้อยละของการบรรลุผลสาเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์

หมายเหตุ






ร้อยละ 83.0
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6
ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 รวบรวม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการสู่สังคม
เป้าประสงค์
1. ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
เฉพาะตัว

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 75

2. ร้อยละของนักศึกษาที่แสดงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ร้อยละ 15
2. การส่งเสริม เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมตรงกับความต้องการ 1. จานวนของกิจกรรมที่ท้องถิ่นต้องการให้คณะเข้าไปมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ของท้องถิ่น
จานวน 6 กิจกรรม
2. ร้อยละของคณาจารย์ทเี่ ข้าร่วมประชุมสัมมนา ร้อยละ 65
3. การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
1. จานวนของกิจกรรมที่ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม จานวน 6 กิจกรรม
2. จานวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม
จานวน 3 เครือข่าย
4. บริการวิชาการที่นาความรู้ด้านบริหารจัดการเพื่อทานุ
1. จานวนโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมจานวน 2โครงการ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนการรวบรวม และอนุรักษ์องค์ความรู้
1. จานวนโครงการที่คณะเข้าร่วมสนับสนุน
2 โครงการ
6. เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจบริบทด้าน
1. จานวนโครงการที่คณะส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม 6 โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
7. พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูล
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 80
2. จานวนช่องทางที่มีการเผยแพร่เพิ่มขึ้นจานวน 5 ช่องทาง
ร้อยละของการบรรลุผลสาเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์

การบรรลุผลสาเร็จ


หมายเหตุ






×
×



×

ร้อยละ 72.7
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7
ตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล
เป้าประสงค์
1. เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากร

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละการเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือรับการพัฒนาของผู้บริหารร้อยละ 85
2. ร้อยละการเข้าร่วมบุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ 85
2. ผู้รับบริการทั้งภายในภายนอกมีความพึงพอใจ
1. ระดับความพึงพอใจของบุคคลากรภายในคณะระดับ 3
2. ร้อยละการเข้าร่วมโครงการของบุคลากรในคณะ ร้อยละ 80
3. ลดระยะ เวลา ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบตั ิงาน
1. จานวนระบบ MISเพื่อใช้ในการตัดสินใจจานวน 4 ระบบ
2. จานวนระบบงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน 4 ระบบ
4. ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์ทรัพยากรภายในอย่างคุม้ ค่า 1. อัตราการลดลงของการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน ร้อยละ 20
1. อัตราการลดลงของวัตถุสูญเปล่าสิน้ เปลือง ร้อยละ 20
5. องค์กรมีธรรมาภิบาลในการทางาน
1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจานวนนักศึกษา ร้อยละ 20
2.จานวนองค์กรที่ทา MOU จานวน 4 องค์กร
3.ระดับความพึงพอใจในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระดับ 4
ร้อยละของการบรรลุผลสาเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์

การบรรลุผลสาเร็จ



หมายเหตุ











ร้อยละ 90.90
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ตารางที่ 7 สรุปผลการประเมินติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างสมรรถนะสากลเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีความพร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล
2. สร้างภาคีเครือข่ายในระดับอาเซียน
3. การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ
4. ยกระดับความ สามารถด้านภาษาต่างประเทศ
5. บุคลากรสามารถใช้งานเทคโนโลยีได้ (ICT)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละในการใช้สื่อ ร้อยละ 90
1. จานวนเครือข่ายบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ จานวน 1 เครือข่าย
1. ผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 60
1. คะแนนภาษาต่าง ประเทศ ร้อยละ 50

1. คะแนนการทดสอบความสามารถในการใช้งาน ร้อยละ 60
ร้อยละของการบรรลุผลสาเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์

การบรรลุผลสาเร็จ




หมายเหตุ

×

ร้อยละ 80.0
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รายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2558
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณพร้อมก้าวสู่สากล
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานตามแผน

1. บัณฑิตมีอาชีพ
สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน

1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงาน การสร้างคุณค่าให้กับ
ทาหรือประกอบอาชีพ
บัณฑิต
อิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ 83
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 85

1. กิจกรรมการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
2. กิจกรรมการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บณ
ั ฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

2. บัณฑิตมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

1. ร้อยละของกิจกรรมที่
ดาเนินการตามแผน ร้อย
ละ 85

3. การเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมโดย
เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

1. ร้อยละของหลักสูตร
สาขาวิชาที่จัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ร้อยละ 95

การสร้างคุณค่าให้กับ
บัณฑิต

การพัฒนาระบบและ
กระบวนการเรียนรู้

แผน
ร้อยละ 83
ร้อยละ 85

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดับของผล
การดาเนินงาน
(ถ้ามี)
ร้อยละ 83.14
-

การ
บรรลุผล

หมายเหตุ



ผลสารวจจาก สสว.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผลสารวจจาก สสว.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ
85.20

-



1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และตักบาตร
3 โครงการ
ด้วยของดีเมืองเพชรบูรณ์
2. โครงการ อาหารกลางวันผักสวนครัว เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
3. โครงการ ปันน้าใจสู่น้องปีที่ 5

3 โครงการ
ร้อยละ 100

ระดับ 4.65
(มากที่สุด)
ระดับ 4.65
(มากที่สุด)



1. โครงการอบรมสัญจรการทวนสอบสัมฤทธิ์และการ
วัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้สู่รายวิชา

8 หลักสูตร
ร้อยละ 100

8 หลักสูตร

ระดับ 4.80
(มากที่สุด)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ
คณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ



รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
คณะวิทยาการจัดการ

รายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2558
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์

4. หลักสูตรเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ผ่านการประเมิน ตาม
กรอบ TQF ร้อยละ 80

การพัฒนาระบบและ
กระบวนการเรียนรู้

การพัฒนาระบบและ
กระบวนการเรียนรู้

5. สารวจความ
ต้องการและ
วิจัยพัฒนา
หลักสูตร

2 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลั กสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนด ร้อยละ 85
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการสร้างความ
ร่วมมือกับภาครัฐ ร้อยละ
75

การพัฒนาระบบและ
กระบวนการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานตามแผน

แผน

1. กิจกรรมการสารวจข้อมูลภาวะการมีงานทาและ
ร้อยละ 80
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF
2. โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3. โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2557
4. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2557
5. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สู่การ
ปฏิบัติจริง
1. กิจกรรมการสารวจข้อมูลภาวะการมีงานทาและ
ร้อยละ 85
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF

1. กิจกรรมการร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว 5 ธันวามหาราช
(ร่วมกับจังหวัด)
2. กิจกรรมการร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็นพระ
นางเจ้าพระบรมราฃินีนาท (ร่วมกับจังหวัด)
3. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ร่วมกับ
เครือข่ายราชภัฏภาคเหนือ8แห่ง)
4. กิจกรรมการจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (ร่วมจังหวัด)

ร้อยละ 75

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดับของผล
การดาเนินงาน
(ถ้ามี)
ร้อยละ 37.73
-

การ
บรรลุผล

หมายเหตุ

×

ผลสารวจคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
TQF จาก สสว.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลสารวจคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
TQF จาก สสว.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
คณะวิทยาการจัดการ

ร้อยละ99.33

-



ร้อยละ 80

-



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

คณะวิทยาการจัดการ และ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2558
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เป้าประสงค์
6. พัฒนาความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารย์

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
1. ร้อยละของคณาจารย์ที่
เข้าร่วมอบรมพัฒนา
ตนเอง ร้อยละ 90
2. ร้อยละของอาจารย์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 15

ผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และยก ระดับ
สมรรถนะ

โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานตามแผน
1.โครงการที่อาจารย์เข้าร่วมเพื่อพัฒนาตนเอง

แผน

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ 90

ร้อยละ 94

ระดับของผล
การดาเนินงาน
(ถ้ามี)
-

ร้อยละ 3.38

-

การ
บรรลุผล

หมายเหตุ



55 คน

คณะวิทยาการจัดการ

×

2 คน

คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

*** (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
1. กิจกรรมการสารวจการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการคณะวิทยาการจัดการ
2. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้ขา้ ราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาดู
งาน
3. โครงการการจัดการการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21
4. โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการปรับปรุง
หลักสูตรปี 2558 และการจัดทารายละเอียด
มคอ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

ร้อยละ 15

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
คณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
คณะวิทยาการจัดการ

รายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2558
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

1. งานวิจัย
1. ร้อยละของจานวน
สามารถนาไปใช้
งานวิจัยที่นามาใช้บูรณา
ประโยชน์ต่อ
การกับการเรียนการสอน
ยอด
และความต้องการของ
ท้องถิ่น ร้อยละ 45
2. ผลงานวิจัย
1. ร้อยละของงานวิจัยที่
ได้รับการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เผยแพร่สู่
อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI
สาธารณะ
ร้อยละ 65
3. งานวิจัย
1. ร้อยละของจานวนงานวิจัย
ตอบสนองความ
ที่ได้รับการยอมรับจาก
ต้องการท้องถิ่น
หน่วยงานเพือ่ นาไปใช้
และสังคม
ประโยชน์ในท้องถิ่น ร้อย
ละ 90

ผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์
การบูรณาการภารกิจ
หลักมุ่งผลลัพธ์

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนา

การบูรณาการภารกิจ
หลักมุ่งผลลัพธ์

1. โครงการอบรมเทคนิคการเขียนรายงานวิจัย

การตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสีย

2. ร้อยละของอาจารย์เข้า
ร่วมโครงการ ร้อยละ 80
4. มีภาคีและ
เครือข่ายการ
วิจัย

1. จานวนองค์กรที่เข้าร่วม
ภาคีเครือข่าย 8 องค์กร

โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานตามแผน

การสร้างการมีส่วน
ร่วมมือจากภาคีและ
ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือ

แผน

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดับของผล
การดาเนินงาน
(ถ้ามี)
-

การ
บรรลุผล

หมายเหตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ 45

ร้อยละ 90

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

ร้อยละ 65

0

-

×

ไม่มีฐาน TCI

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

1. โครงการสารวจความต้องการของท้องถิ่น

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

-



ผลสารวจความ
ต้องการจาก
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

1. โครงการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

ร้อยละ 80

ร้อยละ 60.0

-

×

อาจารย์เข้าร่วม
35 คนจาก 59 คน

2. การเข้าร่วมประชุมวิชาและนาเสนอผลงานวิจยั
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัย
กับมหาวิทยาลัยสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

ภาคี
เครือข่าย 8
องค์กร

จานวนภาคี
เครือข่าย
8 องค์กร

-



เครือข่ายราชภัฏ
ภาคเหนือ



งานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน

และบทความวิชาการเพื่อการตีพมิ พ์
เผยแพร่

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

รายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2558
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ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานตามแผน

แผน

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดับของผล
การดาเนินงาน
(ถ้ามี)
ร้อยละ 55.5
-

การ
บรรลุผล

หมายเหตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

5. มีระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย
ที่ดี

1. ร้อยละของงานที่เสร็จ
ตามกาหนด ร้อยละ 95

การจัดการทรัพยากร
และปรับปรุงวิธกี าร
ทางานให้มี
ประสิทธิภาพ

1. กิจกรรมการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ให้เอื้อต่อการทาวิจยั และถ่ายทอดจัดทาข้อมูลฐาน
วิจัย
2. โครงการสนับสนุนเงินเพื่อพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

ร้อยละ 95

6. งานวิจัยคุ้มค่า
กับทรัพยากร

1. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยและหน่วยงานที่
ใช้ทุนวิจัย ร้อยละ 95
1. ร้อยละของจานวนนักวิจยั
ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 65

การจัดการทรัพยากร
และปรับปรุงวิธกี าร
ทางานให้มี
ประสิทธิภาพ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และยกระดับ
สมรรถนะ

1.กิจกรรมการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและหน่วยงานที่ให้ทุนวิจยั

ร้อยละ 95

ร้อยละ95

-



- จานวนนักวิจยั ที่ส่ง
เล่มตาม
กาหนดเวลา 10
เล่ม ส่งช้ากว่า
กาหนด 8 เล่ม
- มีเว็บไซด์
ฐานข้อมูลการวิจัย
- มีการสนับสนุนทุน
วิจัยจากคณะ
-

ร้อยละ 65

ร้อยละ 65.5

-



-

1. ร้อยละนักวิจัยที่ได้รับ
แหล่งเงินทุนจาก
หน่วยงานภายนอก
ร้อยละ 45

การจัดการทรัพยากร
และปรับปรุงวิธกี าร
ทางานให้มี
ประสิทธิภาพ

1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย2.
โครงการอบรมเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบ
ผสม
3. โครงการอบรมเทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มี
คุณภาพ
4. โครงการอบรม การวิจยั เชิงคุณภาพ
1. โครงการอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ ของบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก

ร้อยละ 45

ร้อยละ 45

-



-

7. ยกระดับขีด
ความสามารถ
นักวิจยั

8. เพิ่มโอกาสการ
เข้าถึง
ทรัพยากรและ
แหล่งทุนวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่สังคม สืบสานโครงการอันเนื่องจากพระราชดาริ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์

1. ศูนย์กลาง
1. ร้อยละของบริการ
การบูรณาการภารกิจ
บริการวิชาการ
วิชาการที่ตอบสนองความ หลักมุง่ ผลลัพธ์
และส่งเสริม สืบ
ต้องการและเกิด
สานโครงการ
ประโยชน์ต่อท้องถิ่น
อันเนื่องมาจาก
ร้อยละ 70
พระราชดาริ
2. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการ
บริการวิชาการ ร้อยละ
70

4. ร้อยละของบริการ

2. บูรณาการ
บริการวิชาการ
เข้าสู่การเรียน
การสอนและ
การวิจยั เพือ่

วิชาการที่สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ร้อยละ 35
1. ร้อยละของการบูรณาการ การบูรณาการภารกิจ
การบริการวิชาการเข้าสู่ หลักมุง่ ผลลัพธ์
การเรียนการสอนและ
การวิจยั ร้อยละ 65

ผลการ
ดาเนินงาน

การ
บรรลุผล

หมายเหตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



ผลสารวจความ
ต้องการจาก
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

1.โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของ
ท้องถิ่น หรือการร้องขอของหน่วยงานในพื้นที่

ร้อยละ 75

ระดับของผล
การดาเนินงาน
(ถ้ามี)
ร้อยละ 100
-

1.กิจกรรมาการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรใน
การบริการวิชาการแก่สังคม

ร้อยละ 75

ร้อยละ 85

-



รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

1.โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ร้อยละ 35

ร้อยละ 40

-



รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

1.กิจกรรมการบูรณาการบริการวิชาการเข้าสู่การเรียน ร้อยละ 35
การสอนและการวิจัย

ร้อยละ 85

-



รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานตามแผน

แผน

รายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2558
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เผยแพร่องค์
ความรู้

3. บริการวิชาการ
ที่สนองความ
ต้อง การ
แก้ปัญหา
ชุมชน/ท้องถิ่น
4. มีเครือข่าย
ประสานความ
ร่วม มือในการ
บริการวิชาการ
5. มีระบบการ
ขอรับบริการ
วิชาการที่
สะดวก
6. เพิ่มโอกาส
เข้าถึงแหล่งทุน
บริการวิชาการ
ภายนอก

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
2. ร้อยละของการเผยแพร่
องค์ความรู้ที่เกิดจาการ
บริการวิชาการ ร้อยละ
35
1. ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการที่มีการ
สารวจ บริบท สภาพ
ปัญหาความต้องการของ
ชุมชน/ท้องถิ่น ร้อยละ75
1. จานวนการประสานความ
ร่วมมือด้านบริการ
วิชาการระหว่างคณะฯ
และชุมชน/ท้องถิ่น
จานวน 1 เครือข่าย
1. จานวนคู่มือระบบการ
ขอรับบริการวิชาการ
สาหรับชุมชน/หน่วยงาน
ภายนอก จานวน 1 เล่ม
1. จานวนคู่มือการเข้าถึง
แหล่งทุนด้านบริการ
วิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก จานวน 1 เล่ม

ผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

การ
บรรลุผล

หมายเหตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

×

เผยแพร่ 1 โครงการ
(นิเทศศาสตร์)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

ร้อยละ 35

ร้อยละ 8

ระดับของผล
การดาเนินงาน
(ถ้ามี)
-

การตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสีย

1.การสารวจความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่นด้านการ ร้อยละ75
บริการวิชาการ

ร้อยละ100

-



-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

การสร้างการมีส่วน
ร่วมจากภาคีและ
ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือ

1.กิจกรรมการประสานความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการระหว่างคณะฯ และชุมชน/ท้องถิ่น

1 เครือข่าย

1 เครือข่าย

-



สาขาท่องเที่ยว

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

การจัดการทรัพยากร
และปรับปรุงวิธกี าร
ทางานให้มี
ประสิทธิภาพ
การจัดการทรัพยากร
และปรับปรุงวิธกี าร
ทางานให้มี
ประสิทธิภาพ

1.กิจกรรมการจัดทาคู่มือระบบการขอรับบริการ
วิชาการ

1 เล่ม

1 เล่ม
(ร้อยละ100)

-



-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

1.กิจกรรมกิจกรรมการจัดทาคู่มือการเข้าถึงแหล่งทุน
ด้านบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก

1 เล่ม

0 เล่ม

-

×

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานตามแผน
2. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการ

แผน

วิชาการแก่บุคคลทั้งภายในและภาย
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7. พัฒนา
ฐานข้อมูลด้าน
การบริการ
วิชาการ
8. พัฒนาระบบ
ติดตามและ
ประเมินผล
บริการวิชาการ

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
2.มีระบบกลไกในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมตามเป้าหมาย จานวน
1 เล่ม
1. จานวนฐานข้อมูลด้าน
บริการวิชาการที่เผยแพร่
ทั้งภายในและภายนอก
จานวน 1 ฐาน
1. จานวนโครงการติดตาม
และประเมินผลการ
บริการวิชาการ จานวน 1
โครงการ

ผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานตามแผน
1.กิจกรรมการจัดทาระบบกลไกในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม

แผน
1 เล่ม

ผลการ
ดาเนินงาน
1 เล่ม
(ร้อยละ100)

ระดับของผล
การดาเนินงาน
(ถ้ามี)
-

การ
บรรลุผล

หมายเหตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาระบบ
ข้อมูล และ
สารสนเทศ

1.กิจกรรมการจัดทาฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการที่
เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก

1 ฐาน

1 ฐาน
(ร้อยละ100)

-



มีเว็บไซด์ฐานข้อมูล
การบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ

การจัดการทรัพยากร
และปรับปรุงวิธกี าร
ทางานให้มี
ประสิทธิภาพ

1. โครงการติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ
จานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ
(ร้อยละ100

-



-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
และคณะวิทยาการจัดการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 รวบรวม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ โดยใช้ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสู่สังคม
เป้าประสงค์
1. ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่มีอัต
ลักษณ์โดดเด่น
เฉพาะตัว

2. การส่งเสริม
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ตรงกับความ
ต้องการของ
ท้องถิ่น

3. การมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานตามแผน

แผน

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ระดับของผลการ การ
หมายเหตุ
ดาเนินงาน บรรลุผล
(ถ้ามี)
4.65

(มากที่สุด)

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า การบูรณาการภารกิจ
ร่วมงานสืบสาน
หลักมุง่ ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ
75

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และตักบาตร
ด้วยของดีเมืองเพชรบูรณ์

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

2. ร้อยละของนักศึกษาที่
แสดงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น
ร้อยละ 15
1. จานวนของกิจกรรมที่
ท้องถิ่นต้องการให้คณะ
เข้าไปมีส่วนร่วมอนุรักษ์
6 กิจกรรม

1.โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น จังหวัด
เพชรบูรณ์
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาเที่ยวการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
(3กิจกรรม)
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาเที่ยว เชิงนิเวศ
อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์(3กิจกรรม)
1. กิจกรรมท้องถิ่นที่คณาจารย์ของคณะเข้าไปมีส่วน
ร่วม

ร้อยละ 15

ร้อยละ 15

4.00
(มาก)



-

รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ
คณะวิทยาการจัดการ

6 กิจกรรม

6 กิจกรรม
(ร้อยละ100)

3.96
(มาก)



-

รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ
คณะวิทยาการจัดการ

ร้อยละ 65

ร้อยละ 65

4.00
(มาก)
-



-

รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ
คณะวิทยาการจัดการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาเที่ยวการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
(3กิจกรรม)
2. โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (3กิจกรรม)

6 กิจกรรม

6 กิจกรรม
(ร้อยละ100)

3.98
(มาก)



-

รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ
คณะวิทยาการจัดการ

2. ร้อยละของคณาจารย์ที่
เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ร้อยละ 65
1. จานวนของกิจกรรมที่
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
จานวน 6 กิจกรรม

การตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสีย

การสร้างการมีส่วน
ร่วมมือจากภาคีและ
ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือ

รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ
คณะวิทยาการจัดการ

4.20
(มาก)
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2. จานวนการสร้าง

การสร้างการมีส่วน
เครือข่ายความร่วมมือ ร่วมมือจากภาคีและ
ขยายเครือข่ายความ
กับองค์กรภายนอก
ร่วมมือ

1. กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมมือจากภาคีและ
ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านด้าน

3 เครือข่าย

1 เครือข่าย

-

×

คณะกรรมการประเมิน รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ
คุณภาพภายในสานัก คณะวิทยาการจัดการ
ศิลปและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
สาขานิเทศศาสตร์และ รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ
การท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม

ด้านศิลปวัฒนธรรม

จานวน 3 เครือข่าย
4. บริการวิชาการที่ 1. จานวนโครงการบริการ
นาความรู้ด้าน
วิชาการด้าน
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมจานวน 2
เพื่อทานุบารุง
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนการ
รวบรวม และ
อนุรักษ์องค์
ความรู้
6. เตรียมความ
พร้อม สร้าง
ความเข้าใจ
บริบทด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
7. พัฒนาระบบ
การจัดการ
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูล

1. จานวนโครงการที่คณะ
เข้าร่วมสนับสนุน
2 โครงการ

การบูรณาการภารกิจ
หลักมุ่งผลลัพธ์

1.โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

2 โครงการ

1 โครงการ

-

×

พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และยกระดับ
สมรรถนะ

1. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์องค์ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะ
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสานักศิลป
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
1.โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คณะส่ง
อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม

2 โครงการ

2 โครงการ
(ร้อยละ100)

-



-

รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ
คณะวิทยาการจัดการ

6 โครงการ

6 โครงกา
(ร้อยละ100)

-



-

รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ
คณะวิทยาการจัดการ

ร้อยละ 80

-

-

×

ไม่ได้มีการประเมิน

รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ
คณะวิทยาการจัดการ

1. จานวนโครงการที่คณะส่ง พัฒนาทรัพยากร
อาจารย์และนักศึกษาเข้า มนุษย์และยกระดับ
ร่วม 6 โครงการ
สมรรถนะ

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ
80

การพัฒนาระบบ
1.ระบบการจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูลด้าน
ข้อมูลและสารสนเทศ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
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2. จานวนช่องทางที่มีการ
เผยแพร่เพิ่มขึ้นจานวน 5
ช่องทาง

1.จานวนช่องทางที่มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม

5 ช่องทาง

5 ช่องทาง

-



1. จดหมายข่าว
รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ
คณะฯ
คณะวิทยาการจัดการ
2. จดหมายข่าว ม.
3. เว็บไซด์คณะ
4. เว็บไซด์กองกิจการ
5. เว็บไซด์ ม.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1. เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ผู้บริหารและ
บุคลากร
2. ผู้รับบริการทั้ง
ภายในภายนอก
มีความพึงพอใจ

3. ลดระยะ เวลา
ขั้นตอน และ
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
4. ลดต้นทุน และ
ใช้ประโยชน์
ทรัพยากร
ภายในอย่าง
คุ้มค่า

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานตามแผน

1. ร้อยละการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาหรือรับการพัฒนา
ของผู้บริหารร้อยละ 85
2. ร้อยละการเข้าร่วมบุคลากรสาย
สนับสนุน ร้อยละ 85
1. ระดับความพึงพอใจของ
บุคคลากรภายในคณะระดับ 3

การจัดการทรัพยากร
และปรับปรุงวิธกี าร
ทางานให้มี
ประสิทธิภาพ

1.การเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือรับการพัฒนาของ
ผู้บริหาร

ร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ระดับของผลการ การ
หมายเหตุ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน บรรลุผล
(ถ้ามี)
ร้อยละ 100


1.การเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือรับการพัฒนาของ
บุคลากรสายสนับสนุน
1.โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
2.การสารวจระดับความพึงพอใจของบุคคลากร
ภายในคณะ
2. โครงการที่บุคลากรภายในคณะเข้าร่วม

ร้อยละ 85

ร้อยละ 100

-



-

คณบดีและผู้บริหาร

ระดับ 3

ระดับ 3

-



-

คณบดีและผู้บริหาร

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

-



-

คณบดีและผู้บริหาร

4 ระบบ
(ร้อยละ 100)
4 ระบบ
(ร้อยละ 100)

-



-

คณบดีและผู้บริหาร

-



-

คณบดีและผู้บริหาร

2. ร้อยละการเข้าร่วมโครงการของ
บุคลากรในคณะ ร้อยละ 80
1. จานวนระบบ MISเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจจานวน 4 ระบบ
2. จานวนระบบงานที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานสายสนับสนุน 4
ระบบ
1. อัตราการลดลงของการใช้
พลังงานภายในหน่วยงาน ร้อย
ละ 20
3. อัตราการลดลงของวัตถุสูญ
เปล่าสิ้นเปลือง ร้อยละ 20

การจัดการทรัพยากร
และปรับปรุงวิธกี าร
ทางานให้มี
ประสิทธิภาพ

แผน

หน่วยงานรับผิดชอบ
คณบดีและผู้บริหาร

การจัดการทรัพยากร
และปรับปรุงวิธกี าร
ทางานให้มี
ประสิทธิภาพ

1.ระบบ MISเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

4 ระบบ

1.ระบบงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน

4 ระบบ

การจัดการทรัพยากร
และปรับปรุงวิธกี าร
ทางานให้มี
ประสิทธิภาพ

1.กิจกรรมการลดลงของการใช้พลังงานภายใน
หน่วยงาน

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

-



-

คณบดีและผู้บริหาร

1.กิจกรรมการลดลงของการใช้พลังงานภายใน
หน่วยงาน

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

-



-

คณบดีและผู้บริหาร
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เป้าประสงค์
5. องค์กรมีธรร
มาภิบาลในการ
ทางาน

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจานวน
พัฒนาทรัพยากร
นักศึกษา ร้อยละ 20
มนุษย์และยกระดับ
2.จานวนองค์กรที่ทา MOU จานวน สมรรถนะ
4 องค์กร
3.ระดับความพึงพอใจในการนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระดับ 4

โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานตามแผน

แผน

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ระดับของผลการ การ
หมายเหตุ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน บรรลุผล
(ถ้ามี)
ร้อยละ 22.84


หน่วยงานรับผิดชอบ

1. การสารวจฐานข้อมูลจานวนนักศึกษาของคณะฯ

ร้อยละ 20

คณบดีและผู้บริหาร

1.กิจกรรมการ MOU

4 องค์กร

1 องค์กร

-



1 องค์กร

คณบดีและผู้บริหาร

1.การสารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ

ระดับ 4

ระดับ 4

-



-

คณบดีและผู้บริหาร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างสมรรถนะสากลเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

1. บุคลากรมีความ
พร้อมก้าวสู่
ความเป็นสากล
2. สร้างภาคี
เครือข่ายใน
ระดับอาเซียน

1. ร้อยละในการใช้สื่อ ร้อยละ 90

พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และยก ระดับ
สมรรถนะ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และยก ระดับ
สมรรถนะ

1. จานวนเครือข่ายบุคลากรด้าน
วิเทศสัมพันธ์ จานวน 1
เครือข่าย

โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานตามแผน
1โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่ง

เรียนรู้
1.โครงการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านวิเทศ
สัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์

ผลการดาเนินงาน
ระดับของผลการ การ
หมายเหตุ
ดาเนินงาน บรรลุผล
(ถ้ามี)


แผน

ผลการ
ดาเนินงาน

ผู้ใช้
ร้อยละ 90

ผู้ใช้
ร้อยละ 95

1 เครือข่าย

1 เครือข่าย

-



-

คณบดี

หน่วยงานรับผิดชอบ
คณบดี

(โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและ นาเสนอ
ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. 2558
(Pathumthani University Research
Symposium 2015 )
3. การบริหาร
1. ผลการประเมินความพึงพอใจ
จัดการองค์กร
ร้อยละ 60
ด้วยระบบ
สารสนเทศ
4. ยกระดับความ 1. คะแนนภาษาต่าง ประเทศ ร้อย
สามารถด้าน
ละ 50
ภาษาต่างประเท
ศ
5. บุคลากร
1. คะแนนการทดสอบ
สามารถใช้งาน
ความสามารถในการใช้งาน ร้อย
เทคโนโลยีได้
ละ 60
(ICT)

พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และยก ระดับ
สมรรถนะ

1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการและการบริหารองค์กร

ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 60

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 65

-



-

คณบดี

การสร้างการมีส่วน
ร่วมมือจากภาคีและ
ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือ
การพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศ

1.โครงการอบรมภาษาอังกฤษแกนักศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ

คะแนนร้อย
ละ 50

-

-

×

ไม่มีการทดสอบ

คณบดี

1.การทดสอบความสามารถใช้งานเทคโนโลยี (ICT)
ของบุคลากร

คะแนนร้อย คะแนนร้อยละ
ละ 60
60

-



-

คณบดี

รายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2558

