1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ศูนย์ภาษา
ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ผล

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1.1.จำนวนหลักสูตร
แบบสหวิทยำกำรที่พัฒนำ
หรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่น
1.1.1 หลักสูตรระยะ
สั้น
1.1.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี และ
บัณฑิตศึกษำ

1.7 ร้อยละของนักศึกษำ
ชั้นปีสุดท้ำยที่มผี ลกำร
ทดสอบตำมเกณฑ์
ควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่ำ
1.7.1 ระดับปริญญำตรี
ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป

15
หลักสูตร

.....
หลักสูตร

2
หลักสูตร

.....
หลักสูตร

ร้อยละ
85

ร้อยละ
5.36

1.1.1 จานวนหลักสูตรระยะสัน้ .............หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ..............................วันเดือนปีเข้ำสภำ..............................ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่นอย่ำงไร(อธิบำย)..............................................................................................................
2.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ..............................วันเดือนปีเข้ำสภำ..............................ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่นอย่ำงไร(อธิบำย)..............................................................................................................
1.1.2 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา.............หลักสูตร ได้แก่
1.1.2.1 จำนวนหลักสูตรระดับปริญญำตรี.............หลักสูตร
1.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ..............................วันเดือนปีเข้ำสภำ..............................ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่นอย่ำงไร(อธิบำย)..............................................................................................................
2.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ..............................วันเดือนปีเข้ำสภำ..............................ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่นอย่ำงไร(อธิบำย)..............................................................................................................
1.1.2.2 จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ.............หลักสูตร
1.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ..............................วันเดือนปีเข้ำสภำ..............................ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่นอย่ำงไร(อธิบำย)..............................................................................................................
2.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ..............................วันเดือนปีเข้ำสภำ..............................ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่นอย่ำงไร(อธิบำย)..............................................................................................................

1.7.1 ผลดาเนินการ
ระดับปริญญาตรี
ข้อมูล จำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรีชั้นปีสดุ ท้ำยปีกำรศึกษำ 2562

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ผล

จานวนนักศึกษาคงอยูร่ ะดับปริญญาตรีชนั้ ปีสุดท้าย ปีการศึกษา
2562
ข้อมูล ณ มีนำคม 2563
รหัสนศ.
คณะครุศาสตร์
คณะอืน่ ๆ
รวม
58
330
1,353
59
1,023
สรุปผล
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีม่ ีผลสอบ VRU-TEP วัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ประจาปีการศึกษา 2562
จากผู้เข้าสอบ 1,344 คน
จานวนนักศึกษาทีร่ ับการทดสอบ
จานวนนักศึกษามีผลสอบ VRU-TEP ผ่านเกณฑ์ตาม
รหัสนศ.
VRU-TEP
กรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B1
58
328
44
คณะครุศาสตร์
59
คณะอืน่ ๆ
**โดยไม่รวม
1,016
28
คณะ
ครุศาสตร์
รวม
1,344
72 (ร้อยละ 5.36)
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2563
- นักศึกษำระดับปริญญำตรีชั้นปีสุดท้ำยที่มีผลสอบ VRU-TEP วัดระดับควำมสำมำรถภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์ตำมกรอบมำตรฐำน CEFR ระดับ B1 มีจำนวน 72
คน จำกผู้เข้ำสอบ 1,344 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3

ตัวชี้วัด
1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษำ
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น

เป้าหมาย
2563
ร้อยละ
85

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ผล
ร้อยละ
44.00

1.7.2
บัณฑิตศึกษา
ข้อมูล
จานวนนักศึกษาคงอยูร่ ะดับบัณฑิตศึกษาชัน้ ปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562
ข้อมูล ณ มีนำคม 2563
รหัสนศ.
จานวน
60
32
(ดุษฎีบณ
ั ฑิต)
61
47
(มหำบัณฑิต)
- นักศึกษำระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตชั้นปีสุดท้ำย รหัส 60 ที่รับกำรทดสอบวัดระดับควำมสำมำรถภำษำอังกฤษจำนวนทั้งสิ้น 16 คน และระดับ
มหำบัณฑิต รหัส 61 ที่รับกำรทดสอบวัดระดับควำมสำมำรถภำษำอังกฤษจำนวนทั้งสิ้น 9 คน
สรุปผล
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้าย ทีม่ ีผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ระดับ B2 ขึ้นไป ประจาปีการศึกษา 2562 จากผู้เข้าสอบ 25 คน
รหัสนศ.
จานวนนักศึกษาทีร่ ับการทดสอบ
จานวนนักศึกษามีผลสอบ
VRU-GRAD
VRU-GRAD ผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2
60
16
7
(ดุษฎีบณ
ั ฑิต)
61
9
4
(มหำบัณฑิต)
รวม

25

11 (ร้อยละ 44)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2563

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- นักศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิตชั้นปีสุดท้ำย รหัส 60 ทีม่ ีผลสอบวัดระดับควำมสำมำรถภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์ตำมกรอบมำตรฐำน CEFR ระดับ B2
ขึ้นไป จำกกำรสอบ VRU GRAD ENLISH TEST จำนวน 7 คน
- นักศึกษำระดับมหำบัณฑิตชั้นปีสุดท้ำย รหัส 61 ทีม่ ีผลสอบวัดระดับควำมสำมำรถภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์ตำมกรอบมำตรฐำน CEFR ระดับ B2
ขึ้นไป จำกกำรสอบ VRU GRAD ENLISH TEST จำนวน 4 คน

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
5.1 ร้อยละของอำจำรย์
ประจำสถำบันที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญำเอก
5.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่
สำเร็จกำรศึกษำจำก
ต่ำงประเทศต่ออำจำรย์
ทั้งหมดที่สำเร็จ กำรศึกษำ
ในระดับปริญญำเอกที่
ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิ
จำก ก.พ.
5.3 ร้อยละอำจำรย์ประจำ
สถำบันที่ดำรงตำแหน่งทำง
วิชำกำร
5.5 ร้อยละของบุคลำกร
สำยสนับสนุนที่เข้ำสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นจำกผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้ำเกณฑ์ กำร
ประเมิน
5.9 ค่ำคะแนนกำรกำร
ประเมินตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำร

ร้อยละ
35

ร้อยละ
27

ร้อยละ
15

ร้อยละ
9

ร้อยละ
60

ร้อยละ
36

ร้อยละ
3

ร้อยละ
25

200
คะแนน

……
คะแนน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จำนวน 11 คน มี
คณำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก จำนวน 3 คน เมื่อคำนวณตำมสูตร พบว่ำค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
เท่ำกับร้อยละ 27
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จำนวน 11 คน มี
คณำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก จำนวน 3 คน มีจำนวนอำจำรย์ที่สำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ จำนวน 1 คน เมื่อคำนวณตำม
สูตร พบว่ำค่ำร้อยละของ อำจำรย์ทั้งหมดที่สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิจำก ก.พ. ต่อจำนวนอำจำรย์ที่
สำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศเท่ำกับ ร้อยละ 9

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ขอ
ตำแหน่งวิชำกำร ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน 11 คน มีจำนวนอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรจำนวน 4 คน เมื่อคำนวณตำมสูตร
พบว่ำค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร เท่ำกับร้อยละ 36
จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 4 คน มีบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำสูต่ ำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25

ตัวชี้วัด
ดำเนินกำรที่เป็นเลิศ
(EdPEx)
5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ผลกำรประเมิน คุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน ของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น
5.14 ค่ำเฉลีย่ ระดับควำม
ผูกพันของบุคลำกรต่อ
องค์กร

5.15 ค่ำเฉลีย่ ควำมพึง
พอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มตี ่อมหำวิทยำลัยใน
ทุกมิติ

เป้าหมาย
2563

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ร้อยละ
2

ร้อยละ
……

คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ในปีงบประมำณ 2563 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ..........
เปรียบเทียบกับปี งบประมำณ 2562 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ............ เพิ่มขึ้น/ลดลง .............. คิดเป็นร้อยละ ...............
ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................

มำกกว่ำ
4.51

……

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร เท่ำกับ ............... โดยมีค่ำเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้

มำกกว่ำ
4.00

……

1. ด้ำนที่................................อยู่ท.ี่ .............................
2. ด้ำนที่................................อยู่ท.ี่ .............................
3. ด้ำนที่................................อยู่ท.ี่ .............................
4. ด้ำนที่................................อยู่ท.ี่ .............................
5. ด้ำนที่................................อยู่ท.ี่ .............................
ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ เท่ำกับ ............... โดยมีค่ำเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. มิติที่................................อยู่ที่..............................
2. มิติที่................................อยู่ที่..............................
3. มิติที่................................อยู่ที่..............................
4. มิติที่................................อยู่ที่..............................
5. มิติที่................................อยู่ที่..............................
ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................

