
 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ พร้อม
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม (ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด)  

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผล หมายเหตุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้  

พร้อมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑ : การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม : ๑. โครงการแนะแนวสัญจร  

วันที่ด าเนินการ : ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐  

๑. จ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวน ๘,๐๐๐ N/A อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๒. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผน 
(อุดมศึกษา) 

ร้อยละ ๙๐ N/A อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๓. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน ๓,๐๐๐ N/A อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๔. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 

ร้อยละ ๘๐ N/A อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม: ๑. โครงการอภิปรายการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

วันที่ด าเนินการ : ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับดี 

ร้อยละ ๕๐ N/A อยู่ระหว่างรอการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
หลักสูตร 

๒. ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ N/A ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

 

 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผล หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ ๓ : เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

โครงการ/กิจกรรม : ๑. โครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ (นักศึกษา ป.โท) 

วันที่ด าเนินการ : ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม : ๒. โครงการวิธีเขียนรายงานและการศึกษาอิสระ (นักศึกษา ป.โท) 

วันที่ด าเนินการ : ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๑. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ N/A รอสรุปโครงการใน
แผนงานทั้งหมด 

๒. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการน าไปใช้
ประโยชน์ 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ N/A รอสรุปโครงการใน
แผนงานทั้งหมด 

๓. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ร้อยละ ๘๐ N/A รอสรุปโครงการใน
แผนงานทั้งหมด 

๔.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
พัฒนานักศึกษามีพัฒนาการตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๒๐ N/A รอสรุปโครงการใน
แผนงานทั้งหมด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมเรียนรู้และน ามาต่อยอด   
ในการพัฒนาการศึกษาหรือการวิจัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคม/ชุมชน (ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน ๒ ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผล หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมเรียนรู้และน ามาต่อยอดในการ
พัฒนาการศึกษาหรือการวิจัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคม/ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๕ : ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 

โครงการ/กิจกรรม : ๑. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

วันที่ด าเนินการ : ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ N/A รอสรุปโครงการใน
แผนงานทั้งหมด 

๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสังคม/ชุมชน 

ร้อยละ ๒๐ N/A รอสรุปโครงการใน
แผนงานทั้งหมด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ตัวชี้วัดที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๓ ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผล หมายเหตุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

กลยุทธ์ที่ ๖ : จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในด้านกฎหมาย 

โครงการ/กิจกรรม : ๑. โครงการท าบุญปีใหม่ ๒๕๖๐ 

วันที่ด าเนินการ : ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๑. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ N/A รอสรุปโครงการใน
แผนงานทั้งหมด 

๒. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ N/A รอสรุปโครงการใน
แผนงานทั้งหมด 

๓. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมกับการบูรณาการกับพันธกิจด้าน
การเรียนการสอนหรือด้านอื่นๆ  

ระดับ ๔ N/A รอสรุปโครงการใน
แผนงานทั้งหมด 



๔ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้
สอดคล้องต่อหลักธรรมาภิบาลและเท่าทันต่อพลวัตรของสังคม (ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๓ 
ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผล หมายเหตุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้
สอดคล้องต่อหลักธรรมาภิบาลและเท่าทันต่อพลวัตรของสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๙ : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม : ๑. โครงการ “แบ่งปันความรู้สู่น้อง” เรื่อง เทคนิคการหาหัวข้องานวิจัย 

วันที่ด าเนินการ : ๑๙ , ๒๖ ตุลาคม , ๒ , ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม : ๑. โครงการ “แบ่งปันความรู้สู่น้อง” เรื่อง เทคนิคการใช้สื่อการสอน 

วันที่ด าเนินการ : ๒๐ ตุลาคม , ๓ , ๑๔ , ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑. จ านวนโครงการ จ านวน ๓ ๒ รอสรุปโครงการใน
แผนงานทั้งหมด 

๒. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการน าไปใช้
ประโยชน์ 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ N/A รอสรุปโครงการใน
แผนงานทั้งหมด 

๓. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรู้ 

ร้อยละ ๙๐ N/A รอสรุปโครงการใน
แผนงานทั้งหมด 

 

   
 


