
ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัด          
ที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในปี 2553 - 2555 

1 

 

 กองนโยบายและแผน น าผลจากการประเมินคุณภาพภายใน มาปรับปรงุการท างาน โดยก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงานท่ีพัฒนาต่อเน่ืองมาจากปีท่ีผ่านมาและมอบให้กับหน่วยงานในสงักัดทีร่ับผิดชอบเพื่อใหม้ีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน และก ากบัติดตามผลการด าเนินงานให้เกดิการพัฒนาที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัดที่เกี่ยวกบั 
การประเมินคุณภาพภายใน โดยแสดงผลการด าเนินดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
 ด้านการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรแบบบรูณาการใหส้อดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน  

มาตรการ ตัวชี้วัด(หน่วยนับ) 
ผลการด าเนินงาน 

2553 2554 2555 
1.1 พัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร
ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสงัคม
และชุมชน 

1. จ านวนหลักสตูรที่พัฒนาและปรับปรุง
ที่ตอบสนองความต้องการของสงัคม
(หลักสูตร) 

4 28 21 

   
   

2. จ านวนหลักสตูรอบรมระยะสั้น 
(หลักสูตร) 

2 13 32 

1.2 พฒันาหลักสูตรต่อ
ยอดใหแ้ก่ผู้มีงาน
ท าและบัณฑิตที่
จบการศึกษา 

3. จ านวนหลักสตูรต่อยอดใหแ้ก่ผู้มีงาน
ท าที่พัฒนาและปรับปรุง (หลักสตูร) 

6 6 7 

1.6 จดัการเรียนการ
สอน E-Learning 

4. จ านวนสาขาวิชาที่จดัการเรียนการ
สอน E-Learning (สาขา) 

13 16 33 

5. น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(หลักสูตร) 

5 7 20 
   

   
1.8 ประเมินผล

หลักสูตรอยา่ง
ต่อเน่ือง 

6. จ านวนหลักสตูรที่ได้รับการประเมิน
อย่างต่อเน่ือง (หลักสตูร) 

42 47 47 
   

   
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
2.1 พฒันา

ห้องปฏบิัติการ 
1. จ านวนห้องปฏิบตัิการที่ได้รับการ

พัฒนา (ห้อง) 
7 20 36 

2. จ านวนห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน
วิชาชีพดา้น IT (ห้อง) 

2 6 2 

2.2 พฒันาระบบ
ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-library) 

3. จ านวนทรัพยากรห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (กิจกรรม) 

3 4 3 
   

   

2.3 พฒันาการเรียนรู้
โดยใช ้ICT เป็น
ฐาน (ICT-Based 
Learning) 

4. จ านวนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ โดยใช ้ICT เป็นฐาน 
(กิจกรรม) 

4 5 8 
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มาตรการ ตัวชี้วัด(หน่วยนับ) 
ผลการด าเนินงาน 

2553 2554 2555 
2.4 จดัท าหลักสูตร

มาตรฐานวิชาชีพ
และกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
การศึกษา (IQF) 

5. จ านวนหลักสตูรที่จัดท า (สาขา) 4 30 29 

2.7 เร่งสง่เสริมสหกิจ
ศึกษาเต็มรูปแบบ 

6. จ านวนสาขาวิชาที่จดัสหกิจศึกษาใน
ประเทศ (สาขา) 

15 31 34 

2.8 พฒันาระบบ
คุณภาพทีเ่น้น
มาตรฐานสากล 

7. จ านวนระบบคุณภาพที่เน้น
มาตรฐานสากลที่ได้รับการพัฒนา 
(ระบบ) 

5 4 9 
   

   
กลยุทธ์ที่ 3  บรหิารจัดการเชิงรกุ 
3.1 สร้างเครือข่าย

ฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

1. จ านวนมาตรฐานและระบบ
สถาปตัยกรรมของระบบ ICT 
(มาตรฐาน/ระบบ) 

1/2 2/6 3/5 
   

   

3.2 พฒันาผู้บรหิารยคุ
ใหม่ท่ีพึงประสงค ์

2. จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการพฒันา 
(คน) 

229 286 732 

 3. จ านวนโครงการพฒันาผู้บริหารที่
ได้รับการพัฒนา (โครงการ) 

2 9 8 

3.3 ปรับปรุงพฒันา
ระบบงานสู่การ
เปลี่ยนแปลง 

4. จ านวนระบบการบริหารจดัการและ
การให้บริการทางการศึกษาโดยใช ้
ICT เป็นฐาน (ระบบ) 

4 2 3 
   

   
 5. จ านวนระบบงานที่ได้รับการพฒันาสู่

การเปลี่ยนแปลง (ระบบ) 
6 5 7 

3.4 ประชาสัมพันธ ์
เชิงรุก 

6. จ านวนสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ (ส่ือ) 13 13 13 

3.5 พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT 
เพื่อการบริหาร
จัดการและการ
ให้บริการทาง
การศึกษา 

7. จ านวนระบบสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กรที่ได้รับการพฒันา 
(ระบบ) 

8 15 22 
   

   
8. จ านวนทรัพยากร ICT เพื่อการบริหาร

จัดการและการให้บริการทาง
การศึกษา (ระบบ) 

4 4 5 
   

   
9. ระบบความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ระบบ) 
2 2 2 

3.6 แนะแนว
การศึกษาเชิงรุก 

10. จ านวนคร้ังที่จะด าเนินการแนะแนว 
(คร้ัง) 

40 53 67 
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มาตรการ ตัวชี้วัด(หน่วยนับ) 
ผลการด าเนินงาน 

2553 2554 2555 
3.7 หารายได้จาก

สินทรัพย์และ  
องค์ความรู้ที่
บุคลากรมีอยู ่

11. จ านวนรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับจาก
การบริหารทรัพย์สิน (ล้านบาท) 

0.775 1.2349 12.600 
   

   

3.8 พฒันาการบริหาร
จัดการองค์กรด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

12. จ านวนหน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล     
(ร้อยละ) 

70 100 100 
   

   
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
4.1 เตรียมความพร้อม

นักศึกษาสู่โลก
อาชีพ 

1. จ านวนโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ความพร้อมของนักศึกษาสูโ่ลกอาชีพ 
(โครงการ) 

12 24 32 
   

   
4.2 พฒันาความเป็น
เลิศทางวิชาชีพ 

2. จ านวนโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ความเป็นเลิศของนักศึกษาทาง
วิชาชีพ (โครงการ) 

4 8 28 
   

   
4.3 สง่เสริมคุณธรรม 

จริยธรรม  เพื่อ
การสร้างบัณฑิตให้
เป็นคน  อย่าง
สมบูรณ์ 

3. จ านวนโครงการฝึกอบรมเพื่อสง่เสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างบัณฑิต
ให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์ (โครงการ) 

10 19 29 
   

   

4.4 สร้างเสริมสุข
ภาวะที่ดีใหแ้ก่
นักศึกษา 

4. จ านวนโครงการเพื่อสร้างเสริมสุข
ภาวะที่ดีใหแ้ก่นักศึกษา (โครงการ) 

9 25 26 
   

   
4.5 แลกเปลีย่น

นักศึกษาระดับ
นานาชาต ิ

5. จ านวนนักศึกษาที่เขา้โครงการ
แลกเปลีย่นนักศึกษาในระดับ
นานาชาต ิ(คน) 

6 9 13 
   

   
4.6 ท าความร่วมมือ

กับสถานศึกษา/
สถานประกอบการ
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

6. จ านวนสถานศึกษาที่ท าความร่วมมือ
ทางวิชาการในประเทศ (แหง่) 

4 8 14 

7. จ านวนสถานศึกษาที่ท าความร่วมมือ
ทางวิชาการในต่างประเทศ (แห่ง) 

1 2 3 

8. จ านวนสถานประกอบการที่ท าความ
ร่วมมือทางวิชาการในประเทศ (แหง่) 

126 126 302 

4.7 จดัการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างและ
ซ่อมเสริม
ฐานความรู้ใหแ้ก่
นักศึกษา 

9. จ านวนสาขาวิชาที่จะใช้ในการจดัการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและซ่อมเสริม
ฐานความรู้ใหแ้ก่นักศึกษา (สาขา) 

4 13 12 
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มาตรการ ตัวชี้วัด(หน่วยนับ) 
ผลการด าเนินงาน 

2553 2554 2555 
4.8 พฒันาองค์กร

นักศึกษาให้
เข้มแข็ง 

10. จ านวนโครงการที่จัดอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้มีความ
เข้มแข็ง (โครงการ) 

5 8 14 
   

   
4.9 จดัตัง้สมาคมศษิย์

เก่าและชุมชน
สัมพันธ์ระดับคณะ
และระดับ
มหาวิทยาลัยฯ 

11. จ านวนศษิย์เก่าที่จะประสานความ
ร่วมมือ (คน) 

197 213 1,587 

12. จ านวนโครงการร่วมระหว่างศษิย์เก่า
กับนักศึกษา (โครงการ) 

1 4 15 

13. จ านวนโครงการที่มีการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพ 3 ดี (โครงการ) 

1 10 29 
    
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทกุระดับ 
5.1 ปลูกจิตส านึกการ

มีส่วนร่วมและ
ความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 

1. จ านวนโครงการฝึกอบรมเพื่อปลูก
จิตส านึกการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม (โครงการ) 

9 22 24 

2. จ านวนบุคลากรที่เขา้ร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตส านึก (คน) 

453 2,355 1,552 

5.3 สร้างเสริมสุข
ภาวะที่ดีใหแ้ก่
บุคลากร 

3. จ านวนโครงการสร้างเสริมสขุภาวะทีด่ี
ให้แก่บุคลากร (โครงการ) 

6 14 21 

4. จ านวนบุคลากรที่เขา้ร่วมโครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะที่ด ี(คน) 

565 675 1,827 

5.4 จดัท า Training 
Roadmap 
ส าหรับสาย
วิชาการ 

5. จ านวนโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันา
บุคลากรสายวิชาการ (โครงการ) 

22 48 35 

6. จ านวนบุคลากรที่เขา้ร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา (คน) 

288 1,649 1,086 

 7. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับ
การพัฒนาดา้น ICT (คน) 

60 114 102 
 
5.5 จดัท า Training 

Roadmap 
ส าหรับสาย
สนับสนุน 

8. จ านวนโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันา
บุคลากรสายสนับสนุน (โครงการ) 

5 25 20 

9. จ านวนบุคลากรที่เขา้ร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา (คน) 

422 1,799 1,015 

 10. จ านวนผู้บริหารมหาวทิยาลัยที่ได้รับ
การพัฒนาดา้น ICT (คน) 

30 30 53 

 11. จ านวนบคุลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนาด้าน ICT (คน) 

60 246 198 

5.6 พฒันา
ความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

12. จ านวนโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ (โครงการ) 

5 22 13 

13. จ านวนบคุลากรที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนา (คน) 

244 560 438 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาสังคมโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 6  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการ ตัวชี้วัด(หน่วยนับ) 
ผลการด าเนินงาน 

2553 2554 2555 
6.1 พฒันาหลักสูตร

ระยะสั้นเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพเดิม 
และสร้างอาชีพ
ใหม่ให้แก่ชุมชน
บนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

1. จ านวนหลักสตูรระยะสั้นที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อสง่เสริมอาชีพเดิมและ
สร้างอาชีพใหม่ (หลักสูตร) 

10 44 33 

2. จ านวนผู้รับการอบรมตามหลักสตูรที่
ได้รับการพัฒนา (คน) 

1,050 2,483 2,143 

3. มีงานบริการวิชาการ/วชิาชีพเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม รวมทัง้
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยสีู่
ชุมชนอย่างน้อย 2 อาชีพ 1 ชุมชน 
(อาชีพ/ชุมชน) 

8/5 21/11 62/18 

    
    

6.2 ผลิตสื่อเพื่อสร้าง
และพัฒนาวิชาชีพ
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

4. พฒันาสื่อบริการวิชาชีพท้ังภาษาไทย
และภาษาตา่งประเทศ (ชิ้น) 

3 1 9 
   

   

6.3 พฒันาศูนย์
สารนิเทศและการ
บริการวิชาการ(e-
Resource) 

5. จ านวนทรัพยากรของศูนย์สารนิเทศ
และการบริการวิชาการ  

- พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลงานวิจัย 
(เร่ือง) 

   
   

25 327 176 

6.4 พฒันาศูนย์ภาษา
เพื่อให้บริการ
วิชาการ 

6. จ านวนศูนยภ์าษาเพื่อใหบ้ริการ
วิชาการที่ได้รับการพฒันา (ศูนย)์ 

1 1 1 

6.6 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการ
บริการวิชาการ 
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกภาครัฐและ
เอกชนทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

7. จ านวนเครือขา่ยความร่วมมือการ
บริการวิชาการภายนอกภาครัฐและ
เอกชนในประเทศที่เพิ่มขึ้น 
(เครือข่าย) 

4 10 25 

8. จ านวนแหล่งใหบ้ริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ (แหลง่) 

3 6 6 
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 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 7  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรกัษาสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ ตัวชี้วัด(หน่วยนับ) 
ผลการด าเนินงาน 

2553 2554 2555 
7.1 บูรณาการการจัด

กิจกรรมด้าน
อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทย
และสิ่งแวดล้อมให้
หลากหลายร่วมกับ
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทยและสิง่แวดล้อมที่
มีการบูรณาการร่วมกับชุมชน 
(โครงการ) 

23 23 30 
   

   

7.2 สง่เสริมการศึกษา 
การน าเทคโนโลยี
ผสมผสานกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. จ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้า
ผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปญัญา
ท้องถิ่น (ชิ้น) 

6 8 11 
   

   

7.3 บูรณาการการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม
และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
และสิ่งแวดล้อมใน
การจัดการศึกษา
และการให้บริการ
วิชาการ 

3. จ านวนผลงานการบูรณาการการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุบ ารงุ
ศิลปวฒันธรรม ในการจัดการศึกษา
และการให้บริการวิชาการ (ชิ้น) 

8 12 12 
   

   

7.4 เผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมสู่
สากล 

4. จ านวนผลงานการเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมสู่สากล       
(กิจกรรม/ชิ้น) 

3 7 6 
   

   
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐาน 
 ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนางานวจิัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบรูณาการเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ทีไ่ด้มาตรฐานเพ่ือการ
แข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

8.1 ท าวิจัยร่วมกับ
ภาครัฐและเอกชน 

1. จ านวนผลงานวิจัยที่ท าร่วมกับภาครัฐ
และเอกชน (เร่ือง) 

5 29 31 

8.2 สร้างเครือข่ายการ
วิจัยแบบบูรณาการ 

2. จ านวนเครือขา่ยการวิจัยที่บูรณาการ 
(เครือข่าย) 

1 5 12 

8.3 พฒันาศักยภาพ
นักวิจัย 

3. จ านวนนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนา (คน) 100 177 174 

8.6 จดัตัง้หน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

4. มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับงานทรัพย์สิน
ทางปญัญา (กิจกรรม) 

1 1 2 
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