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1.  ค ำรับรองระหว่ำง 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ  
  ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

อำจำรย์ ดร.นันทพันธ์  นภัทรำนันทน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 ผู้ท ำค ำรับรอง 

 

2.  ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ เริ่มตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนำยน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2564 

 

3.  รำยละเอียดของค ำรับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลัก (Corporate KPI) ของมหำวิทยำลัย ตัวชี้วัด
สนับสนุนกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย และตัวชี้วัดตำมบริบทของส่วนงำนที่สะท้อนกำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของส่วนงำน และตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง EdPEx หมวด 1-6 โดยมี
รำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

 

4.  ข้ำพเจ้ำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ ในฐำนะ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ผู้บังคับบัญชำของ 
อำจำรย์ ดร.นันทพันธ์  นภัทรำนันทน์ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้
ค ำแนะน ำ ก ำกับ สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ให้เป็นไปตำม 
ค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 

5.  ข้ำพเจ้ำ อำจำรย์ ดร.นันทพันธ์  นภัทรำนันทน์ ในฐำนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้ท ำควำมเข้ำใจ
ค ำรับรองตำมข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติงำนให้
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำน
กระบวนกำร 

   

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำนบริกำรที่
มุ่งเน้นลูกค้ำ 

   

ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ    
7.1ก-1 นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบกำรหรือที่มีผลงำน
ด้ำนนวัตกรรมสังคม (TSU02) 

N/A N/A 1 รำงวัล 

7.1ก-2 รำงวัลด้ำนผู้ประกอบกำร (Startup Awards) หรือ
ด้ำนนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต (TSU03)   

N/A N/A 1 รำงวัล 

7.1ก-3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (TSU04) N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 4.00 
(ระดับ

บัณฑิตศึกษำ) 
7.1ก-4 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรำยวิชำเรียนรู้ในชุมชน
(SIU01)  

ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 50 

7.1ก-5 จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือ
พัฒนำทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม (SIU02) 

0 หลักสูตร 0 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

7.1ก-6 หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือพัฒนำทักษะ
กำรเป็นผู้ประกอบกำร (SIU03) 

0 หลักสูตร 0 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

7.1ก-7  ร้อยละผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ของนิสิต
ระดับปริญญำตรี/ระดับบัณฑิตศึกษำที่ได้รับกำรเผยแพร่ 
ระดับชำติ นำนำชำติ (ENG04) 

ร้อยละ 5.79 ร้อยละ 12.12 ร้อยละ 15.00 

7.1ก-8 ร้อยละของผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ระดับนำนำชำติ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 200 ร้อยละ 100 

7.1ก-9 ร้อยละผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ของนิสิต
ที่ได้รับรำงวัล (ENG05) 

   

(1) ระดับปริญญำตรี   ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 
(2) ระดับบัณฑิตศึกษำ ร้อยละ 33.34 ร้อยละ 16.67 ร้อยละ 20.00 

(2.1) ระดับชำติ ร้อยละ 33.34 ร้อยละ 0 ร้อยละ20.00 
(2.2) ระดับนำนำชำติ ร้อยละ 0 ร้อยละ 16.67 ร้อยละ 0 

7.1ก-10 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน (ENG11) ร้อยละ 31.82 ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 90.00 

ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน  คณะวิศวกรรมศำสตร ์
มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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7.1ก-11 ร้อยละของนิสิตในแต่ละชั้นปีได้ค่ำระดับขั้นเฉลี่ย
2.00 ในรำยวิชำบังคับและรำยวิชำเลือกชีพของหลักสูตร 
(ENG01) 

N/A N/A ร้อยละ 75.00 

7.1ก-12 ควำมพึงพอใจของบริษัทท่ีรับนิสิตเข้ำฝึกงำนหรือ
ฝึกสหกิจศึกษำ (ENG02) 

ยังไม่มีนสิิต
ฝึกงำน/ 

สหกิจศึกษำ 

ยังไม่มีนสิิต
ฝึกงำน/ 

สหกิจศึกษำ 

ร้อยละ 3.51 

7.1ก-13 จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/
โครงกำร ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำนวัตกรรมสังคมและกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (ENG03) 

N/A N/A 10 รำยวิชำ 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัย    
7.1ก-14 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ (TSU05) (ENG10) 

ร้อยละ 166.67 ร้อยละ 100 ร้อยละ 110 

(1) ระดับชำติ ร้อยละ 93.34 ร้อยละ 58.82 ร้อยละ 60.00 
(2) ระดับนำนำชำติ ร้อยละ 73.33 ร้อยละ 41.18 ร้อยละ 50.00 

7.1ก-15 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีอ้ำงอิงใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ (TSU06) (ENG07) 

ร้อยละ 46.67 ร้อยละ 200 ร้อยละ 200 

(1) ระดับชำติ ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 
(2) ระดับนำนำชำติ ร้อยละ 46.67 ร้อยละ 200 ร้อยละ 200 

7.1ก-16 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม (TSU07) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 88.23 ร้อยละ 100 

7.1ก-17 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ยื่นรับกำร
คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ (ENG06) 

2 ผลงำน 2 ผลงำน 1 ผลงำน 

7.1ก-18  จ ำนวนเทคโนโลยีที่ถ่ำยทอดให้กับชุมชุน 
(ENG08) 

N/A N/A 2 เรื่อง 

7.1ก-19  จ ำนวนเทคโนโลยีที่ผลิตร่วมกับ
ภำคอุตสำหกรรม/ชุมชน (ENG09) 

N/A N/A 1 เรื่อง 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ    
7.1ก-20 โครงกำรบริกำรวิชำกำรหรือกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (TSU08) 

N/A N/A ร้อยละ 5.00 

7.1ก-21 จ ำนวนสินค้ำและบริกำรในพ้ืนที่ที่ได้รับกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมจำกบริกำรวิชำกำร  (SIU11) 

N/A N/A 3 รำยกำร 

7.1ก-22 จ ำนวนชุมชน/พื้นท่ี/หน่วยงำน ทีไ่ด้รับประโยชน์
จำกกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและ
บริกำร  (SIU12) 

N/A N/A 2 พ้ืนที่ 
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7.1ก-23 ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมำจำกควำม
ต้องกำรของสังคมต่อจ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ทั้งหมด  (ENG13) 

N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7.1ก-24  จ ำนวนชุมชนที่ได้รับกำรบริกำรวิชำกำรจำกคณะ 
(ENG12) 

7 ชุมชน 12 ชุมชน 15 ชุมชน 

ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน    
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ    
7.1ข-1 หลักสูตรที่เน้นทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคมหรือ
กำรเป็นผู้ประกอบกำร (TSU01) 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 25.00 

7.1ข-2 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ  

2 ปีกำรศึกษำ 3.5 ปี
กำรศึกษำ 

3.5 ปี
กำรศึกษำ 

(1) ระดับปริญญำโท 2 ปีกำรศึกษำ 3.5 ปี
กำรศึกษำ 

3 ปีกำรศึกษำ 

(2) ระดับปริญญำเอก ยังไม่มีนสิิตระดับ 
ปริญญำเอกส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ยังไม่มีนสิิตระดับ
ปริญญำเอก

ส ำเรจ็กำรศึกษำ 

4 ปีกำรศึกษำ 

7.1ข-3 อัตรำกำรคงอยู่ของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษำ ร้อยละ 71.43 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00 
7.1ข-4 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญำตรีที่สอบผ่ำน
สมรรถนะทักษะสำกล  

   

(1)  ด้ำนภำษำอังกฤษ ร้อยละ 1.52 ร้อยละ 0 ร้อยละ 3.00 
(2) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร้อยละ 0 ร้อยละ 16.67 ร้อยละ 20.00 

7.1ข-5 ร้อยละของหลักสูตรที่มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ
ต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 

ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนบริกำรวิชำกำร    
7.1ข-6 ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีด ำเนินกำร
แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (ปีงบประมำณ)  

N/A ร้อยละ 85.71 ร้อยละ 90.00 

ประสิทธิผลของกระบวนกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน    
7.1ข-7 ร้อยละของบุคลำกรและนิสิตที่ได้รับกำรอบรมด้ำน
ควำมปลอดภัย 

N/A N/A ร้อยละ 50.00 

ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน    
7.1ค-1 ร้อยละของเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรใน
ระดับนำนำชำติที่มีกิจกรรมควำมร่วมมือ (SIU04) 

N/A N/A ร้อยละ 3.33 

7.1ค-2 ควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำรและส่งเสริม
กำรสร้ำงนวัตกรรมกับภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรมของ
มหำวิทยำลัย  (SIU09) 

N/A N/A ร้อยละ 37.50 

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ    
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ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน    
(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

   

7.2ก-1 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำรของ
คณะ 

ค่ำเฉลี่ย 3.71 ค่ำเฉลี่ย 3.83 ค่ำเฉลี่ย 3.85 

(1) ระดับปริญญำตรี   ค่ำเฉลี่ย 3.85 ค่ำเฉลี่ย 3.83 ค่ำเฉลี่ย 3.85 
(2) ระดับบัณฑิตศึกษำ ค่ำเฉลี่ย 3.57 ค่ำเฉลี่ย 3.82 ค่ำเฉลี่ย 3.85 

7.2ก-2 ร้อยละควำมไม่พึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำร
ของคณะ 

ร้อยละ 0.09 ร้อยละ 0.84 ร้อยละ 0.50 

(1) ระดับปริญญำตรี   ร้อยละ 0.09 ร้อยละ 0.84 ร้อยละ 0.50 
(2) ระดับบัณฑิตศึกษำ N/A ร้อยละ 0 ร้อยละ 0.50 

7.2ก-3 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรสอนของ
อำจำรย์  

   

(1) ระดับปริญญำตรี   ค่ำเฉลี่ย 4.26 ร้อยละ 4.41 ร้อยละ 4.30 
(2) ระดับบัณฑิตศึกษำ N/A N/A ร้อยละ 4.30 

7.2ก-4 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรวิชำกำร  ค่ำเฉลี่ย 4.75 ค่ำเฉลี่ย 5.00 ค่ำเฉลี่ย 4.50 
(1) ควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 4.75 ค่ำเฉลี่ย 5.00 ค่ำเฉลี่ย 4.50 
(2) ควำมไม่พึงพอใจ N/A ร้อยละ 0 ร้อยละ 0.50 

(2) ควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน    
7.2ก-5 อัตรำกำรลำออกของนิสิต ระดับปริญญำตรี ร้อยละ 3.03 ร้อยละ 1.11 ร้อยละ 2.00 
7.2ก-6 อัตรำกำรลำออกของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษำ  ร้อยละ 28.57 ร้อยละ 0 ร้อยละ 20.00 
7.2ก-7 ร้อยละของชุมชนเป้ำหมำยเดิมที่มีข้อเสนอให้จัด
โครงกำรบริกำรวิชำกำร 

ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 50.00 

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร      
(1) ผลลัพธ์ด้ำนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถ    
7.3ก-1 บุคลำกรของมหำวิทยำลัยแลกเปลี่ยนควำมรู้สู่ภำค
ธุรกิจ/อุตสำหกรรม (SIU07) 

N/A N/A ร้อยละ 5.00 

7.3ก-2 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัล  (SIU13) ร้อยละ 26.67 ร้อยละ 16.67 ร้อยละ 20.00 
(1) ระดับชำติ ร้อยละ 26.67 ร้อยละ 0 ร้อยละ 20.00 
(2) ระดับนำนำชำติ ร้อยละ 0 ร้อยละ 16.67 ร้อยละ 0 

7.3ก-3 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ร้อยละ 73.33 ร้อยละ 76.47 ร้อยละ 75.00 
7.3ก-4 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร  

ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 23.53 ร้อยละ 25.00 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.3ก-6 ร้อยละบุคลำกรที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็น 
ที่ปรึกษำกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 17.65 ร้อยละ 20.00 

7.3ก-7 ร้อยละบุคลำกรที่ได้รับทุนเงินทุนสนับสนุนกำร
บริกำรวิชำกำรจำกแหล่งภำยนอก  

ร้อยละ 0 ร้อยละ 5.88 ร้อยละ 10.00 

(2) ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน    
7.3ก-8 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนบรรยำกำศ
กำรท ำงำน 

ค่ำเฉลี่ย 3.05 ค่ำเฉลี่ย 3.58 ค่ำเฉลี่ย 3.70 

(1) สำยวิชำกำร ค่ำเฉลี่ย 3.00 ค่ำเฉลี่ย 3.53 ค่ำเฉลี่ย 3.60 
(2) สำยสนับสนุน ค่ำเฉลี่ย 3.16 ค่ำเฉลี่ย 3.79 ค่ำเฉลี่ย 3.80 

(3) ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน      
7.3ก-9 อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกร  ร้อยละ 93.75 ร้อยละ 95.45 ร้อยละ 90.00 

(1) สำยวิชำกำร ร้อยละ 93.33 ร้อยละ 100 ร้อยละ 90.00 
(2) สำยสนับสนุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 90.00 

7.3ก-10 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร  ค่ำเฉลี่ย 3.45 ค่ำเฉลี่ย 3.85 ค่ำเฉลี่ย 3.90 
(1) สำยวิชำกำร ค่ำเฉลี่ย 3.40 ค่ำเฉลี่ย 3.86 ค่ำเฉลี่ย 3.90 
(2) สำยสนับสนุน ค่ำเฉลี่ย 3.58 ค่ำเฉลี่ย 3.78 ค่ำเฉลี่ย 3.90 

7.3ก-11 ค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมสุขของบุคลำกร ค่ำเฉลี่ย 63.20 ค่ำเฉลี่ย 72.36 ค่ำเฉลี่ย 75.00 
(1) สำยวิชำกำร ค่ำเฉลี่ย 63.50 ค่ำเฉลี่ย 71.90 ค่ำเฉลี่ย 75.00 
(2) สำยสนับสนุน ค่ำเฉลี่ย 62.50 ค่ำเฉลี่ย 74.34 ค่ำเฉลี่ย 75.00 

(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ    

7.3ก-12 ร้อยละของผู้บริหำรระดับส่วนงำน/หน่วยงำนที่
ได้รับกำรพัฒนำ   

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7.3ก-13 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำม
จ ำเป็นของส่วนงำน/หน่วยงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง   

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

(1) สำยวิชำกำร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
(2) สำยสนับสนุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแล    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแล และควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 

   

(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับ
บุคลำกร ผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

   

7.4ก-1 ระดับกำรรับรู้และเข้ำใจทิศทำงกำรน ำองค์กร  ค่ำเฉลี่ย 3.58 ค่ำเฉลี่ย 3.40 ค่ำเฉลี่ย 3.51 
(1) สำยวิชำกำร ค่ำเฉลี่ย 3.62 ค่ำเฉลี่ย 3.38 ค่ำเฉลี่ย 3.51 
(2) สำยสนับสนุน ค่ำเฉลี่ย 3.42 ค่ำเฉลี่ย 3.41 ค่ำเฉลี่ย 3.51 

7.4ก-2 ผลกำรประเมินผู้น ำระดับสูง ค่ำเฉลี่ย 3.61 ค่ำเฉลี่ย 3.55 ค่ำเฉลี่ย 3.60 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
(2) ผลลัพธ์ด้ำนภำระรับผิดชอบของกำรก ำกับดูแล    
7.4ก-3 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัย (TSU09) 

64.36 คะแนน 79.35 คะแนน 80.00 คะแนน 

7.4ก-4 คะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

ค่ำเฉลี่ย 4.00 ค่ำเฉลี่ย 3.92 ค่ำเฉลี่ย 4.00 

(3) ผลลัพธ์ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับและกำรรับรอง
มำตรฐำน 

   

7.4ก-5 ผลกำรประเมินหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN QA ค่ำเฉลี่ย 2.66 ค่ำเฉลี่ย 2.78 ค่ำเฉลี่ย 2.85 
(1) ระดับปริญญำตรี   ค่ำเฉลี่ย 2.55 ค่ำเฉลี่ย 2.70 ค่ำเฉลี่ย 2.80 
(2) ระดับบัณฑิตศึกษำ ค่ำเฉลี่ย 2.765 ค่ำเฉลี่ย 2.86 ค่ำเฉลี่ย 2.90 

7.4ก-6 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม    
7.4ก-7 ระดับควำมเชื่อมั่นด้ำนธรรมำภิบำลของคณะ N/A N/A 3.51 
(5) ผลลัพธ์ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำร
สนับสนุนชุมชน 

   

7.4ก-8 จ ำนวนโครงกำรที่จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนชุมชน N/A N/A 1 โครงกำร 
ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ     
(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร    
7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ 
(ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 80.00 

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี (ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 80.00 

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด    
(1) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณและ
กำรเงิน 

   

7.5ก-1 งบประมำณกำรพัฒนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำรของมหำวิทยำลัย (SIU08) 

N/A N/A ร้อยละ 3.00 

7.5ก-2 อัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของรำยได้ (ปีกำรศึกษำ) ร้อยละ 25.00 
(7,600,000 บำท) 

ร้อยละ -33.05 
(4,074,000 บำท) 

ร้อยละ 10.00 
(4,490,000 บำท) 

(2) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด    
7.5ก-3 จ ำนวนเงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก (SIU05) 0 บำท 0 บำท 680,000 บำท 
7.5ก-4 งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอกสนับสนุนกำร
สร้ำงผู้ประกอบกำร/ธุรกิจใหม่ (SIU06) 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 5.00 

7.5ก-5 จ ำนวนเงินจำกกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจำกแหล่ง
ภำยนอก (SIU10) 

2,485,804 
บำท 

2,955,000 
บำท 

3,000,000 
บำท 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.5ก-6 ร้อยละกำรรับนิสิตใหม่ตำมแผนรับนิสิต  ร้อยละ 47.52 ร้อยละ 31.68 ร้อยละ 35.00 

(1) ระดับปริญญำตรี   ร้อยละ 53.75 ร้อยละ 37.50 ร้อยละ 50.00 
(2) ระดับบัณฑิตศึกษำ ร้อยละ 23.80 ร้อยละ 9.52 ร้อยละ 20.00 

7.5ก-7 จ ำนวนสังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับกำรบริกำร
วิชำกำร 

7 สังคม/ชุมชน 11 สังคม/
ชุมชน 

5 สังคม/
ชุมชน 

 




