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ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 
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1.  ค ำรับรองระหว่ำง 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ  
  ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ  คณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์ 
 ผู้ท ำค ำรับรอง 

 

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

 

3.  รำยละเอียดของค ำรับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลักระดับมหำวิทยำลัย (Corporate KPI) ตัวชี้วัด
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย และตัวช้ีวัดตำมบริบทของส่วนงำนที่สะท้อนกำรบรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของส่วนงำน และตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง EdPEx หมวด 1-6 โดยมีรำยละเอียด
ตำมท่ีปรำกฏในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

 

4.  ข้ำพเจ้ำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ ในฐำนะ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ผู้บังคับบัญชำของ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำร
ปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ตำมท่ีก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะ
ให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของ คณะศิลปกรรมศำสตร์  ให้เป็นไปตำม
ค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 

5.  ข้ำพเจ้ำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ  ในฐำนะ คณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์ ได้ท ำ
ควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำจะมุ่งมั่น
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำน
กระบวนกำร 

   

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำนบริกำรที่
มุ่งเน้นลูกค้ำ 

   

ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ    
7.1ก-1 นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผูป้ระกอบกำรหรือที่มีผลงำนด้ำน
นวัตกรรมสังคม (TSU02) 

ร้อยละ 13.79 ร้อยละ 4.08 ร้อยละ 5.26 

- จ ำนวนนสิิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบกำรหรือที่มีผลงำน
ด้ำนนวัตกรรมสังคม 

- N/A 4 คน 

- จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด  
(ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562) 

- N/A 114 คน 

7.1ก-2 รำงวัลด้ำนผูป้ระกอบกำร (Startup Awards) หรือด้ำน
นวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต (TSU03)  

N/A N/A ร้อยละ 1.00 

- ผลรวมค่ำถ่วงน้ ำหนักของจ ำนวนรำงวลัด้ำนผูป้ระกอบกำร 
(Startup Awards) หรือด้ำนนวตักรรมสังคม  

N/A N/A ค่ำน้ ำหนัก 
1.00 

- จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด  
(ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562) 

N/A N/A 114 คน 

7.1ก-3 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (TSU04) ค่ำเฉลี่ย 4.09 ค่ำเฉลี่ย 4.11 ค่ำเฉลี่ย 4.12 
7.1ก-4 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรำยวิชำเรียนรู้ในชุมชน(SIU01)  ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
- จ ำนวนหลักสูตรที่มีรำยวชิำเรียนรู้ในชุมชน หรือปฏิบัติงำนใน
ชุมชน 

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

- จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 
7.1ก-5 จ ำนวนหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) เพื่อพัฒนำ
ทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม (SIU02) 

N/A N/A 1 หลักสูตร  

7.1ก-6 จ ำนวนหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) เพื่อพัฒนำ
ทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร (SIU03) 

N/A N/A 1 หลักสูตร 

7.1ก-7 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ไดง้ำนท ำหรือประกอบ
อำชีพอิสระภำยใน 1 ป ี

ร้อยละ 79.17 ร้อยละ 82.93 ร้อยละ 65.00 

7.1ก-8 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน   ร้อยละ 52.98 ร้อยละ 63.43 ร้อยละ 64.00 
7.1ก-9 ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรเทคโนโลยี N/A N/A ร้อยละ 20 
7.1ก-10 จ ำนวนผลงำนวชิำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ของนิสิตที่
ได้รับกำรเผยแพร่หรือได้รับรำงวัลระดับชำติหรือนำนำชำติ  

N/A N/A 20 ผลงำน 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัย    

ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน  คณะศิลปกรรมศำสตร ์
มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.1ก-11 ผลงำนวิจัยและงำนสรำ้งสรรค์ที่เผยแพร่ในระดบัชำติ
หรือนำนำชำติ (TSU05) 

ร้อยละ 78.57 
(33 ผลงำน) 

ร้อยละ124.39 
(51 ผลงำน) 

ร้อยละ 58.54 
(24 ผลงำน) 

(1) ระดับชำต ิ ร้อยละ 69.05 
(29 ผลงำน) 

ร้อยละ100.00 
(41 ผลงำน) 

ร้อยละ 51.22 
(21 ผลงำน) 

(2) ระดับนำนำชำต ิ ร้อยละ 9.52 
(4 ผลงำน) 

ร้อยละ 24.39 
(10 ผลงำน) 

ร้อยละ 7.32 
(3 ผลงำน) 

- จ ำนวนอำจำรยท์ั้งหมด 42 คน 41 คน 41 คน 
7.1ก-12 ผลงำนวิจัยและงำนสรำ้งสรรค์ที่อ้ำงอิงในระดบัชำติ
หรือนำนำชำติ (TSU06) 

ร้อยละ 9.52 
(4 ผลงำน) 

ร้อยละ 0.00 
(0 ผลงำน) 

ร้อยละ 2.44 
(1 ผลงำน) 

(1) ระดับชำต ิ ร้อยละ 9.52 
(4 ผลงำน) 

ร้อยละ 0.00 
(4 ผลงำน) 

ร้อยละ 2.44 
(1 ผลงำน) 

(2) ระดับนำนำชำต ิ ร้อยละ 0.00 
(0 ผลงำน) 

ร้อยละ 0.00 
(0 ผลงำน) 

ร้อยละ 0.00 
(0 ผลงำน) 

- จ ำนวนอำจำรยท์ั้งหมด 42 คน 41 คน 41 คน 
7.1ก-13 ผลงำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม
สังคม (TSU07) 

ร้อยละ 35.90 ร้อยละ 75.68 ร้อยละ 51.22 

- จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม
สังคม 

14 ผลงำน 28 ผลงำน 21 ผลงำน 

- จ ำนวนอำจำรยท์ั้งหมด 39 คน 37 คน 41 คน 
ผลลัพธ์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ    
7.1ก-14 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรหรือกำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (TSU08) 

N/A N/A ร้อยละ 20.00 

- จ ำนวนโครงกำรบริกำรวชิำกำรหรือกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร 

N/A N/A 1 โครงกำร 

- จ ำนวนโครงกำรบริกำรวชิำกำรหรือกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 

N/A N/A 5 โครงกำร 

7.1ก-15 จ ำนวนสินค้ำและบริกำรในพื้นทีท่ี่ได้รับกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มจำกกำรบริกำรวชิำกำร (SIU11) 

N/A N/A 3 รำยกำร 

7.1ก-16 จ ำนวนชุมชน/พืน้ที่/หน่วยงำน ทีไ่ด้รับประโยชน์จำก
กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำและบริกำร 
(SIU12) 

N/A N/A 1 พื้นที ่

7.1ก-17 จ ำนวนนวัตกรรมสังคมที่เกิดจำกกำรเรียนกำรสอน 
กำรบริกำรวิชำกำร กำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่ก่อให้เกิดกำร
สร้ำงงำน สรำ้งรำยได้และมูลค่ำเพิ่มของชุมชน 

N/A N/A 3 ผลงำน 

ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธผิลของกระบวนกำรท ำงำน    
ประสิทธผิลของกระบวนกำรดำ้นกำรจัดกำรศึกษำ    
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2561 2562 
7.1ข-1 หลักสูตรที่เน้นทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคมหรือกำร
เป็นผู้ประกอบกำร (TSU01) 

N/A N/A ร้อยละ 20 

- จ ำนวนหลักสูตรที่เนน้ทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคมหรือกำร
เป็นผู้ประกอบกำร 

N/A N/A 1 หลักสูตร 

- จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด N/A N/A 5 หลักสูตร 
ประสิทธผิลของกระบวนกำรดำ้นกำรวิจัย    
7.1ข-2 จ ำนวนงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ ด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อเพิ่มคุณค่ำหรือมูลค่ำ ซึ่ง
ได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์เชิงสังคม 

N/A N/A 20 ผลงำน 

7.1ข-3 จ ำนวนงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ ด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อเพิ่มคุณค่ำหรือมูลค่ำ ซึ่ง
ได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย ์

N/A N/A 2 ผลงำน 

ประสิทธผิลของกระบวนกำรดำ้นบริกำรวิชำกำร    
7.1ข-4  จ ำนวนเงินจำกกำรบริกำรวิชำกำรทีไ่ด้รับจำกแหล่ง
ภำยนอก (SIU10) 

123,500 บำท 215,450 บำท 220,000 บำท 

ประสิทธผิลของกระบวนกำรดำ้นท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม    
7.1ข-5 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรท ำนบุ ำรุงศลิปวฒันธรรมที่มี
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรสนับสนนุ  

N/A 1 โครงกำร 1 โครงกำร 

ประสิทธผิลของกระบวนกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน    
7.1ข-6 ร้อยละของกิจกรรมที่ด ำเนินกำรตำมแผนกำรเตรียม
ควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน 

N/A N/A ร้อยละ 80 

ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน    
7.1ค-1 ร้อยละของเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวชิำกำรในระดับ
นำนำชำติที่มีกิจกรรมควำมร่วมมือ (SIU04) 

N/A ร้อยละ 6.67 ร้อยละ 3.33 

- จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวชิำกำรในระดับนำนำชำติที่
มีกิจกรรมควำมร่วมมือ 

N/A 2 เครือข่ำย 1 เครือข่ำย 

- จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวชิำกำรในระดับนำนำชำติที่
ของมหำวิทยำลัยทัง้หมด 

N/A 30 เครือข่ำย 30 เครือข่ำย 

7.1ค-2 ควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำผู้ประกอบกำรและส่งเสริมกำร
สร้ำงนวตักรรมกับภำค ธุรกิจ/อุตสำหกรรมของมหำวิทยำลัย 
(SIU09) 

N/A N/A ร้อยละ 8.33 

- ผลรวมถ่วงน้ ำหนักควำมร่วมมอืเพื่อพัฒนำผู้ประกอบกำรและ
ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมกับภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรมของส่วน
งำน 

N/A N/A ค่ำน้ ำหนัก 
0.25 

- จ ำนวนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งหมด N/A N/A 3 หน่วยงำน 
7.1ค-3 ร้อยละของงบประมำณที่ประหยัดได้จำกกำรควบคุม
ต้นทุน (ลดค่ำใช้กระดำษ) 

N/A N/A ร้อยละ 10 

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ    
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 
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ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรยีนและลูกค้ำกลุ่มอื่น    
(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ำ
กลุ่มอื่น 

   

7.2ก-1 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรสอนของอำจำรย์  ค่ำเฉลี่ย 4.39 ค่ำเฉลี่ย 4.39 ค่ำเฉลี่ย 4.20 
7.2ก-2 ระดับควำมไมพ่ึงพอใจของนิสิตต่อกำรสอนของอำจำรย์  N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 0.5 
7.2ก-3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรวชิำกำร  ค่ำเฉลี่ย 4.40 ค่ำเฉลี่ย 4.21 ค่ำเฉลี่ย 4.25 
(2) ควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น    
7.2ก-4 อัตรำกำรลำออกของนิสิต  ร้อยละ 1.08 ร้อยละ 0.88 ร้อยละ 1.94 
7.2ก-5 ร้อยละของชุมชนเปำ้หมำยเดิมที่มีข้อเสนอให้จัด
โครงกำรบริกำรวิชำกำร  

ร้อยละ 50 ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 33.33 

- ชุมชนเป้ำหมำยเดิมที่มีข้อเสนอให้จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร 2 โครงกำร 2 โครงกำร 1 โครงกำร 
- จ ำนวนโครงกำรบริกำรวชิำกำรทั้งหมด 4 โครงกำร 6 โครงกำร 3 โครงกำร 
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร      
(1) ผลลัพธ์ด้ำนอัตรำก ำลงัและขีดควำมสำมำรถ    
7.3ก-1 บุคลำกรของมหำวิทยำลัยแลกเปลี่ยนควำมรู้สู่ภำค
ธุรกิจ/อุตสำหกรรม (SIU07) 

N/A N/A ร้อยละ 2.44 

- จ ำนวนอำจำรย์ของมหำวิทยำลัย/ส่วนงำนแลกเปลีย่นควำมรู้สู่
ภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรม 

N/A N/A 1 คน 

- จ ำนวนอำจำรยท์ั้งหมด N/A N/A 41 คน 
7.3ก-2 ร้อยละของอำจำรย์ที่ไดร้ับรำงวัล  (SIU13) ร้อยละ 11.90 

(5 คน) 
ร้อยละ  9.76 

(4 คน) 
ร้อยละ 4.87 

(2 คน) 
(1) จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รบัรำงวลัระดับชำต ิ ร้อยละ 11.90 

(5 คน) 
ร้อยละ 9.76 

(4 คน) 
ร้อยละ 4.87 

(2 คน) 
(2) จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รบัรำงวลัระดับนำนำชำต ิ ร้อยละ 0 

(0 คน) 
ร้อยละ 0 
(0 คน) 

ร้อยละ 0 
(0 คน) 

- จ ำนวนอำจำรยท์ั้งหมด 42 คน 41 คน 41 คน 
(2) ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน    
7.3ก-3 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรดำ้นบรรยำกำศกำร
ท ำงำน 

ค่ำเฉลี่ย 3.14 ค่ำเฉลี่ย 3.82 ค่ำเฉลี่ย 3.85 

7.3ก-4 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนคณะศิลปกรรมศำสตร์ (หน่วยสนบัสนุน) 

N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 3.60 

(3) ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน      
7.3ก-5 ระดับควำมผูกพนัของบคุลำกร ค่ำเฉลี่ย 3.97 ค่ำเฉลี่ย 4.18 ค่ำเฉลี่ย 3.97 
7.3ก-6 ค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมสุขของบุคลำกรคณะศิลปกรรม
ศำสตร ์

ค่ำเฉลี่ย 65.80 ค่ำเฉลี่ย 74.43 ค่ำเฉลี่ย 74.50 

(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ    
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7.3ก-7 ร้อยละของผู้บริหำรระดับส่วนงำน/หน่วยงำนที่ได้รับ
กำรพัฒนำ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7.3ก-8 ร้อยละของบุคลำกรที่รับกำรพัฒนำตำมควำมจ ำเป็นของ
ส่วนงำน/หน่วยงำนอย่ำงน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 97.62 ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 
100.00 

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

   

(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร 
ผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอื่น 

   

7.4ก-1 ระดับกำรรับรู้และเข้ำใจทิศทำงกำรน ำองค์กร ระดับ 3.88 ระดับ 4.29 ระดับ 4.30 
(2) ผลลัพธ์ด้ำนภำระรบัผิดชอบของกำรก ำกับดูแล    
7.4ก-3 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลยั (TSU09) 

91.10 คะแนน 90.44 คะแนน 85.00 คะแนน 

7.4ก-4 คะแนนประเมินกำรปฏบิัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะศิลปกรรมศำสตร ์

ค่ำเฉลี่ย 4.84 ค่ำเฉลี่ย 4.86 ค่ำเฉลี่ย 4.87 

(3) ผลลัพธ์ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับและกำรรับรองมำตรฐำน    
7.4ก-5 ผลกำรประเมินหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ค่ำเฉลี่ย 2.93 ค่ำเฉลี่ย 2.95 ค่ำเฉลี่ย 3.00 
(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรประพฤตปิฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม    
7.4ก-6 ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมพฤติกรรม
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรปฏบิัติงำน 

N/A N/A ร้อยละ 80 

(5) ผลลัพธ์ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรสนับสนุน
ชุมชน 

   

7.4ก-7 ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มำจำกควำม
ต้องกำรของสังคมและชุมชนต่อจ ำนวนโครงกำรบริกำรวชิำกำร
ทั้งหมด   

N/A ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 66.67 

- จ ำนวนโครงกำรบริกำรวชิำกำรที่มำจำกควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสงัคม 

N/A 4 โครงกำร 2 โครงกำร 

- จ ำนวนโครงกำรบริกำรวชิำกำรทั้งหมด N/A 8 โครงกำร 3 โครงกำร 
ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธไ์ปปฏิบัติ     
(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิำร    
7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ 
(ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 93.94 ร้อยละ 94.00 

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี (ปงีบประมำณ) 

ร้อยละ 97.17 ร้อยละ 97.75 ร้อยละ 97.80 

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด    
(1) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณและกำรเงิน    
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7.5ก-1 งบประมำณกำรพัฒนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนำ
ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร ของมหำวิทยำลยั (SIU08) 

N/A N/A ร้อยละ 0.5 

- จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอกสนับสนนุสร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่ 

N/A N/A 43,100 บำท 

- จ ำนวนงบประมำณทั้งหมด N/A N/A 8,620,100 บำท 
(2) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด    
7.5ก-2 จ ำนวนเงินทนุวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก (SIU05) N/A 495,000 บำท 310,000 บำท 
7.5ก-3 งบประมำณจำกแหล่งทนุภำยนอกสนับสนนุกำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำร/ธุรกิจใหม่ (SIU06) 

N/A N/A ร้อยละ 1.00 

- จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอกสนับสนนุสร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่ 

N/A N/A 86,201 บำท 

- จ ำนวนงบประมำณทั้งหมด N/A N/A 8,620,100 บำท 
7.5ก-4 ร้อยละกำรรับนิสิตใหมต่ำมแผนรบันิสติ ร้อยละ 85.41 ร้อยละ 87.69 ร้อยละ 88.00 
 
 




