
รายงานผลโครงการสัมมนาเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

และพัฒนาการดําเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร   
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โดย 

นางทองรอย  พันธยาง 

สํานักวิชาการ 

 

 

 

 

 

โครงการน้ีไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 

ประเภทหนวยงาน  (ในประเทศ) ประจําปงบประมาณ 2565 
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1.  ชื่อ     นางทองรอย          นามสกุล พันธยาง    อายุ 49 ป 

ตําแหนง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ      ระดับ -     

สังกัด   สํานักวิชาการ                    โทร 8511 

โครงการสัมมนาเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดําเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร 

 ณ จังหวัดจันทบุรี ระหวางวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2565 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 

  2.1 โครงการสัมมนาเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดําเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร 

ณ จังหวัดจันทบุรี ระหวางวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2565 เปนโครงการท่ีสาขาวิชาศิลปศาสตร จัดข้ึนเพ่ือสัมมนาให

ความรูแกบุคลากรงานเลขานุการกิจฯ เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน และการดําเนินงานของสาขาวิชาฯ  

  2.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เพ่ือใหบุคลากรหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาศิลปศาสตร ไดมีแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 2565 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2564 

  2.3 ผูเขารวมสัมมนาเปนบุคลากรงานเลขานุการกิจประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร รวม 13 คน 

  2.4 รูปแบบของโครงการเปนการบรรยายใหความรูและสัมมนาเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการเอกสารใน

การจัดทํารายงานผลคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิของสาขาวิชาศิลปศาสตร  

3. เนื้อหาสาระท่ีไดจากโครงการ 

ภารกิจท่ีสําคัญดานการพัฒนาองคกรของสาขาวิชาศิลปศาสตร อาทิ การจัดทํารายงานแผนปฏิบัติราชการ 

การประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะขับเคลื่อนและบรรลุ

ตามเปาหมายไปไดนั้น จําเปนตองมีฝายสนับสนุนการดําเนินงานของสาขาวิชาฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้บุคลากรงาน

เลขานุการกิจประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร เปนบุคลากรสังกัดสํานักวิชาการท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการ

สนับสนุนการดําเนินของสาขาวิชาศิลปศาสตร  จึงจําเปนตองเขาใจภารกิจดานการพัฒนาองคกรของสาขาวิชาฯ 

และจําเปนตองเขาใจถึงบทบาทความสําคัญของตนเองดานการจัดการเอกสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุน

ภารกิจดังกลาว การจัดสัมมนาเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดําเนินงานของสาขาวิชา 

ศิลปศาสตรจึงเปนแนวทางท่ีจะทําใหบุคลากรงานเลขานุการกิจมีความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวมากข้ึน ในการ

สัมมนามีวิทยากรใหความรู ดังนี้ 1) ประธานกรมการประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร 2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

สรายุทธ ยหะกร และ 3) อาจารยมนตชัย  แซเตีย 
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3.1 บทบาทการสนับสนุนจัด ทําแผนปฏิ บัติ ราชการประจํ าป  พ .ศ .2565 ของสาขา วิชาฯ  

โดย ประธานกรมการประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร 

    การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เปนภารกิจหลักอันหนึ่งในการดําเนินงานของสาขาวิชาฯ  โดยสาขา 

วิชาฯ ตองรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตอมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 

12 เดือน เพ่ือแสดงความกาวหนาในการดําเนินงาน นอกจากนี้ ในการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2565 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหสาขาวิชาฯ รายงานผลเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ (STOU OKRs) ซ่ึงเปนตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม ซ่ึงมุงเนนการปฏิบัติราชการของสาขาวิชาฯ ภายในแผนปรับแตงแปลงโฉม (STOU 

Reinventing) ของมหาวิทยาลัย  

1) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2565  

ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2565 ของสาขาวิชานั้น มหาวิทยาลัยไดกําหนดให

ครอบคลุมพันธกิจของสาขาวิชาฯ ใน 4 ดาน คือ  

      มิติท่ี 1: มิติดานการเรียนการสอน 

      มิติท่ี 2: มิติดานบริการวิชาการแกสังคม 

      มิติท่ี 3: มิติดานการวิจัย 

      มิติท่ี 4: มิติดานการบริหารสาขาวิชา 

    ในการรายงานผลคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตาง ๆ ของแผนปฏิบัติราชการประจําปนั้น บุคลากร

งานเลขานุการกิจประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร มีบทบาทสําคัญในการประสานงานใหความความชวยเหลือ สาขาวิชาฯ 

และคณาจารยดวยการไดรับทําหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการคณะทํางานจัดทํารายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจําป เพ่ือประสานงานในการจัดประชุมคณะทํางาน จดบันทึกรายงานการประชุม การนํามติท่ีประชุมไป

ปฏิบัติ ซ่ึงการประชุมคณะทํางานในแตละรอบการรายงาน (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) มีการประชุมรอบละ 2 

ครัง้ (ครั้งท่ี 1 แบงหนาท่ีผูรับผิดชอบตัวชี้วัดใหแกผูทํางาน (คณาจารย) เพ่ือรวบรวมเอการหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

มอบใหแกบุคลากรงานเลขานุการกิจฯ รายงานผลในระบบการรายงานผลตามคํารับรองฯ ครั้งท่ี 2 รายงานความ

คืบหนาการรายงานผลคํารับรองฯ รวมถึงการติดตามเอกสารหลักฐานของตัวชี้วัดท่ีผูรับผิดชอบตัวชี้วัดยังไมไดนําสง  

บุคลากรงานเลขานุการกิจมีหนาท่ีในการจัดเก็บหลักฐานท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดอยางเปนระบบรูปแบบไฟล

อิเล็กทรอนิกส หรือ จัดเก็บในแฟมเอกสารใหสามารถสืบคนใหงายและทันตอการรายงานผลตามคํารับรองฯ  

การดําเนินการตามตัวชี้วัดตางๆ ถึงเวลาในการรายงานผลคํารับรองฯ ใหบุคลากรท่ีเก่ียวของจัดสงเปนไฟล

อิเล็กทรอนิกส หรือ Link จากเว็บไซตสงใหหัวหนางานเลขานุการกิจรวบรวม ท้ังนี้ในแตละตัวชี้วัดมีบุคลากรงาน

เลขานุการกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
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    มิติท่ี 1: มิติดานการเรียนการสอน มีตัวชี้วัดรวม 11 ตัวชี้วัด และการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับบุคลากรงาน

เลขานุการกิจ มีดังนี ้

ตัวช้ีวัดท่ี ช่ือตัวช้ีวัด การดําเนินการบุคลากรงานเลขานุการกิจ/

ผูรับผิดชอบ 

1 รอยละความสําเร็จตามเปาหมายตัวชี้วัดของ

แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 

- ผลผลิ ต ระ ดับ กิจกร รม / โ ครงการ  :  

ก1.1.14(2) ผลผลิตการผลิตและบริหาร

ชุดวิชาสาขาวิชาศิลปศาสตร 

 

 

ความคืบหนาการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาจาก

ร ะ บ บ  School.stou.ac.th บุ ค ล า ก ร ท่ี

เก่ียวของในการจัดเก็บขอมูล 

- นางสาวศิริมา ตรียัง 

 - ผลผลิ ต ระ ดับ กิจกร รม / โ ครงการ  :  

ก1.1.2(0) ผลผลิตการบริหารงานวิชาการ

สาขาวิชาศิลปศาสตร 

1) การสงขอมูลสําคัญของสาขาวิชาฯ 

เปนตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับการนําสงขอมูลตรง

เวลา ไดแก การจัดสงแผนฯ และงบประมาณ

ประจําป ประจําป การจัดสงแผนฯ และผล

วิเคราะหความเสี่ยง การจัดสงแผนการจัดซ้ือ

จัดจาง การรายงานผลคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการฯ  การรายงานผลการดําเนินงานใน

ระบบติดตามประเมินผล (AE)  การรายงาน

ผลการใชจายงบประมาณเงินรายได การ

จัดสงรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

(EdPEx) การสงคะแนนผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานคณาจารย เปนไปตามวันท่ีกอง

ทรัพยากรบุคคลกําหนด การจัดสงรายงาน

ใหแกสํานักงานตรวจสอบภายใน การรายงาน

ผลการตรวจสอบพัสดุประจําปของปท่ีผานมา  

บุคลากรท่ีเก่ียวของในการจัดเก็บขอมูล 

- บุคลากรงานเลขานุการ กิจ ได รั บ

มอบหมายงานขอมูลสําคัญทุกคน 

2) การนําสง มคอ.3, มคอ.5 บุคลากร

ท่ีเก่ียวของ 

- นายสุธน มากระดี 
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ตัวช้ีวัดท่ี ช่ือตัวช้ีวัด การดําเนินการบุคลากรงานเลขานุการกิจ/

ผูรับผิดชอบ 

 - ผลผลิ ต ระ ดับ กิจกร รม / โ ครงการ  :  

ค2.2.2(2) ผลผลิตโครงการวิจัยสรางองค

ความรู สาขาวิชาศิลปศาสตร 

แฟมวิจัยสรางองคความรูของคณาจารย 

บุคลากรท่ีเก่ียวของ 

- นางสาวศิริมา ตรียัง 

3 ระดับความสําเร็จของการปดหลักสูตรเกาท่ียังมี

นักศึกษาคางในระบบ 

- เลขานุการสาขาวิชา 

- นางสาวศิริมา ตรียัง 

4 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาใชสื่อ  

e-learning เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนในชุดวิชาท่ีมี e-learning 

ปการศึกษา 2564 

ประสานขอ Link จากศูนย e-Learning  

- นางสาววิจิตรา มานะเวช 

5 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาใชสื่อ 

e-learning เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ท่ีลงทะเบียนในชุดวิชาท่ีมี              e-

learning ปการศึกษา 2564 

6 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา      

ท่ีเขาใชสื่อ e-Learning ปการศึกษา 2564 

9 รอยละของชุดวิชา e-Learning ระดับปริญญาตรี 

ท่ี ดําเนินการแลว เสร็จตามเปาหมายการจัด

การศึกษา (ครบ 9 องคประกอบ) 

10 รอยละของชุดวิชา e-Learning ระดับปริญญาตรี 

ท่ี ดําเนินการแลว เสร็จตามเปาหมายการจัด

การศึกษา (ไมครบ 9 องคประกอบ) 

11 รอยละของชุดวิชา e-Learning ระดับบัณฑิตศึกษา 

ท่ี ดําเนินการแลว เสร็จตามเปาหมายการจัด

การศึกษา (ครบ 9 องคประกอบ) 

12 รอยละของชุดวิชา e-Learning ระดับบัณฑิตศึกษา 

ท่ีดํา เนินการแลว เสร็จตามเปาหมายการจัด

การศึกษา (ไมครบ 9 องคประกอบ) 

13 รอยละของจํานวนชุดวิชาของสาขาวิชาท่ีมีการผลิต

รายการสอนเสริมทางอิเล็กทรอนิกส (e-Tutorial) 

เม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด 

ประสานกับเลขานุการสาขาวิชาฯ วามีชุดวิชา

ท่ีอยูในแผนหรือไม 

- นางสาวศิริมา ตรียัง 
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ตัวช้ีวัดท่ี ช่ือตัวช้ีวัด การดําเนินการบุคลากรงานเลขานุการกิจ/

ผูรับผิดชอบ 

14 (Plus1) ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอการจัดการสอนเสริมผานออนไลน 

ประสานกับสํานักบริการการศึกษา 

- นางสาวพุทธชาติ พรอมลาภ 

      มิติท่ี 2: มิติดานบริการวิชาการแกสังคม 

- มหาวิทยาลัยไมมีกําหนดการชี้วัดในมิตินี้ 

      มิติท่ี 3: มิติดานการวิจัย มีตัวชี้วัดรวม 6 ตัวชี้วัด และตองขอความรวมมือคณาจารยใหชวยดําเนินการ 

ดังนี ้

ตัวช้ีวัดท่ี ช่ือตัวช้ีวัด การดําเนินการบุคลากรงานเลขานุการกิจ/

ผูรับผิดชอบ 

15 รอยละของจํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับการอนุมัติ

ทุ น ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย จ า ก เ งิ น ร า ย ไ ด ข อ ง

มหาวิทยาลัย เทียบกับจํานวนอาจารยประจํา

ท้ังหมดของสาขาวิชา 

ผูทํางาน/นางสาวศิริมา ตรียัง 

16 (Plus2) จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยและ

บุคลากรท่ีตีพิมพผลงานในฐานขอมูลวารสารระดับ

นานาชาติ หรือจํานวนของนวัตกรรมการวิจัยท่ี

ไดรับการจดสิทธิบัตร 

ผู ทํ า ง า น / น า ง พั ช ร า ว ร ร ณ  เ ส น ห า / 

นางสาวศิริลักษณ จันทรควง/นางสาววิจิตรา 

มานะเวช 

 

17 (Plus3) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานซ่ึง

นํามาซ่ึงรายไดจากภายนอกมหาวิทยาลัย เฉลี่ยตอ

จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชา 

ผู ทํ า ง า น / น า ง พั ช ร า ว ร ร ณ  เ ส น ห า / 

นางสาวศิริลักษณ จันทรควง/นางสาววิจิตรา 

มานะเวช 

18 (Plus4) จํานวนผลงานวิจัย ท่ีไดรับการอ าง อิง 

(Citation) ในปนั้น 

ผู ทํ า ง า น / น า ง พั ช ร า ว ร ร ณ  เ ส น ห า / 

นางสาวศิริลักษณ จันทรควง/นางสาววิจิตรา 

มานะเวช 

19 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทางวิชาการ

ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําตีพิมพใน

วารสารระดับชาติ (TCI)   

ผู ทํ า ง า น / น า ง พั ช ร า ว ร ร ณ  เ ส น ห า / 

นางสาวศิริลักษณ จันทรควง/นางสาววิจิตรา 

มานะเวช 

20 จํานวนผลงานวิจัย/วิเคราะหท่ีนําไปใชประโยชนใน

การพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล 

ผู ทํ า ง า น / น า ง พั ช ร า ว ร ร ณ  เ ส น ห า / 

นางสาวศิริลักษณ จันทรควง/นางสาววิจิตรา 

มานะเวช 
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มิติท่ี 4: มิติดานการบริหารสาขาวิชา มีตัวชี้วัดรวม 3 ตัวชี้วัด และตองขอความรวมมือคณาจารยใหชวย

ดําเนินการ ดังนี ้

ตัวช้ีวัดท่ี ช่ือตัวช้ีวัด การดําเนินการบุคลากรงานเลขานุการกิจ/

ผูรับผิดชอบ 

21 (Plus5) จํานวนผลงานนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัล ผู ทํ า ง า น / น า ง พั ช ร า ว ร ร ณ  เ ส น ห า / 

นางสาวศิริลักษณ จันทรควง/นางสาววิจิตรา 

มานะเวช 

22 ระดับความสําเร็จของการเบิกจายงบลงทุน (เงิน

รายได และเงินแผนดิน) (ถามี) 

ผูทํางาน/นางสาวศิริมา ตรียัง 

23 (กว2) ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน 

ผูทํางาน/นางสาวศิริมา ตรียัง 

2) รายงานผลเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ (STOU OKRs) เปนการชี้วัดรูปแบบใหมท่ีกําหนดให

เริ่มชี้วัดต้ังแตปงบประมาณ 2565 เปนตนไป โดยเปนการชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนปรับแตงแปลงโฉมของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงบุคลากรงานเลขานุการกิจมีบทบาทในรูปแบบการรวมเปนผูชวยเลขานุการคณะทํางาน

ประสานงาน และติดตามการดําเนินการตามแผนของคณาจารย และสาขาวิชาฯ  ไดแก หัวหนางานเลขานุการกิจ 

นางสาวศิริมา ตรียัง และนางสาววิจิตรา มานะเวช ดังนี้ 

เปาหมายท่ี 1 ขยายตลาดผูเรียนในทุกระดับการศึกษา เพ่ิมรายไดจากสินทรัพยเพ่ือสรางความม่ันคงทางการเงิน 

ท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ 

1.1 มีการทําการตลาดเชิงรุก โดยเพ่ิมจํานวน น.ศ. หรือผูเรียนเพ่ิมข้ึน 10 %  

1 ระดับความสําเร็จของการกําหนดแผนและกลยุทธ

การตลาดโดยการหาลูกคาใหม (ความสําเร็จของ

การกําหนดแผนและกลยุทธการตลาดโดยการหา

ลูกคาใหม) (Plus) 

- สาขาวิชาฯ ตองมีการกําหนดแผนและกลยุทธ

การตลาดโดยการหาลูกคาใหม ซ่ึงในปจจุบันสาขาวิชาฯ 

ไดมีความรวมมือทางวิชาการกับกรุงเทพมหานครแลว  

- สาขาวิชาฯ จะดําเนินการตั้งคณะทํางานกําหนดแผน

และกลยุทธการตลาด เพ่ือการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 

2 จํานวนกลุมลูกคาองคกรใหมของมหาวิทยาลัย 

(ผลรวมของจํานวนกลุมลูกคาองคกรใหมของ

มหาวิทยาลัยท่ีหนวยงานสามารถดําเนินการ

ประสาน/ติดตอ และไดมีการจัดทําโครงการ/ความ

รวมมือรวมกับมหาวิทยาลัย (Plus) 

- สาขาวิชาฯ ควรดําเนินการตั้งคณะทํางานกําหนดแผน

และกลยุทธการตลาด เพ่ือการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 
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ท่ี เรื่อง ผูรับผิดชอบ 

3 การพัฒนาหลักสูตรใหมๆ และการเพ่ิมผูเรียน 

Modular (จํานวนรายวิชา Modular ใหม) (Plus) 

- สาขาวิชาฯ ควรดําเนินการศึกษาความเปนไปไดและ

สงเสริมใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของผูเรียน ผูใชบัณฑิต ตลาดแรงงาน 

- สาขาวิชาฯ ควรสงเสริมใหชุดวิชาตาง ๆ ผลิตรายวิชา 

Modular และควรมีเปาหมายท่ีชัดเจน เชน กําหนดให

เปดรายวิชา Modular ข้ึนอยางนอยก่ีชุดวิชา/ป

การศึกษา  

1.2 มีการใชประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมจากทรัพยสิน โดยมีรายรับเพ่ิมข้ึน 10 % 

1 จํานวนหลักสูตรใหม ภายใตแนวคิดการจัด

การศึกษาท่ีแตกตางในรูปแบบ Sandbox (ผลรวม

ของจํานวนหลักสูตรใหม ภายใตแนวคิด การ

จัดการศึกษาท่ีแตกตางในรูปแบบ Sandbox) 

(Plus) 

- สาขาวิชาฯ ควรดําเนินการศึกษาความเปนไปไดและ

สงเสริมใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรใหมภายใตแนวคิด

การจัดการศึกษาท่ีแตกตางในรูปแบบ Sandbox โดย

อาจจัดเนื้อหาเปนแบบการบูรณาการขามศาสตร 

เปาหมายท่ี 2 รักษาการคงอยูของนักศึกษา ลดการลาออกกลางคัน และเพ่ิมอัตราการสําเร็จการศึกษา 

ท่ี เรื่อง การดําเนินการบุคลากรงานเลขานุการกิจ/

ผูรับผิดชอบ 

2.1 รักษาการคงอยูของนักศึกษาลงทะเบียน ไมต่ํากวารอยละ 90  

1 การกําหนดกลยุทธกระตุนใหนักศึกษาลงทะเบียน

ท้ังนักศึกษาใหมท่ัวไป/ การรักษานักศึกษาเกา/ดึง

นักศึกษาท่ีพนสภาพใหกลับมาเรียน/นักศึกษาใหม

จากขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมอายุ 18 ป 

(ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธเพ่ิม

จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนของสาขาวิชา) 

- สาขาวิชาฯ ควรดําเนินการกําหนดกลยุทธกระตุนให

นักศึกษาลงทะเบียนท้ังนักศึกษาใหมท่ัวไป/การรักษา

นักศึกษาเกา/ดึงนักศึกษาท่ีพนสภาพใหกลับมาเรียน/

นักศึกษาใหมจากขยายโอกาสทางการศึกษากลุมอายุ 

18 ป 

- สาขาวิชาฯ ควรตั้งคณะทํางานเพ่ือกําหนดกลยุทธ

ดังกลาว 

2 การกําหนดกลยุทธกระตุนใหนักศึกษาลงทะเบียน

ท้ังนักศึกษาใหมท่ัวไป/ การรักษานักศึกษาเกา/ดึง

นักศึกษาท่ีพนสภาพใหกลับมาเรียน/นักศึกษาใหม

จากขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมอายุ 18 ป 

(ระดับความสําเร็จของการนําแผนกลยุทธเพ่ิม

- สาขาวิชาฯ ควรดําเนินการกําหนดกลยุทธกระตุนให

นักศึกษาลงทะเบียนท้ังนักศึกษาใหมท่ัวไป/การรักษา

นักศึกษาเกา/ดึงนักศึกษาท่ีพนสภาพใหกลับมาเรียน/

นักศึกษาใหมจากขยายโอกาสทางการศึกษากลุมอายุ 

18 ป 
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ท่ี เรื่อง การดําเนินการบุคลากรงานเลขานุการกิจ/

ผูรับผิดชอบ 

จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนของสาขาวิชาไปสูการ

ปฏิบัติ) 

- สาขาวิชาฯ ควรตั้งคณะทํางานเพ่ือกําหนดกลยุทธ

ดังกลาว 

2.2 ลดคาเฉล่ียอัตราการ Drop Out ของนักศึกษา (ลทบ.นศ.ป 2 เทอม1) สําหรับ ปริญญาตรี ไมเกินรอย

ละ 35 และสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา ไมเกินรอยละ 15 (กําหนดรุน สาขาวิชาละ 1 รุน ปการศึกษา 2560) 

1 การกําหนดกลยุทธการลดการออกกลางคัน (ระดับ

ความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธลดจํานวน

อัตราการออกกลางคันของสาขาวิชา) 

- สาขาวิชาฯ ควรดําเนินการกําหนดกลยุทธการลด

การออกกลางคันอยางเปนรูปธรรม ท้ังนี้ ในปจจุบัน

สาขาวิชาฯ ไดดําเนินการตอบปญหาทางดานการเรียน

ของนักศึกษาอยูอยางตลอดผานชองทางการสื่อสาร

ตาง ๆ ท้ังกระดานสนทนาในเว็บไซตของสาขาวิชาฯ 

เฟสบุกของสาขาวิชาฯ และแขนงวิชาฯ รวมถึงไลน

กลุมของหลักสูตร ซ่ึงมีคณาจารยประจําหลักสูตรเขา

ไปตอบคําถามเสมอ  

- สาขาวิชาฯ ควรตั้งคณะทํางานเพ่ือกําหนดกลยุทธ

ดังกลาว 

2 รอยละของจํานวนนักศึกษาออกกลางคัน (ระดับ 

ปริญญาตรี) (ผลการดําเนินงานของสาขาวิชาเพ่ือ

ลดอัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี) 

- สาขาวิชาฯ ควรศึกษาขอมูลจํานวนนักศึกษาออก

กลางคัน เพ่ือการวางแผนกลยุทธการลดการออก

กลางคันตอไป 

- สาขาวิชาฯ ควรตั้งคณะทํางานเพ่ือกําหนดกลยุทธ

ดังกลาว 

3 การกําหนดกลยุทธการลดการออกกลางคัน (ระดับ

ความสําเร็จของการนําแผนกลยุทธลดจํานวนอัตรา

การออกกลางคันของสาขาวิชา ไปสูการปฏิบัติ) 

- สาขาวิชาฯ ควรศึกษาขอมูลจํานวนนักศึกษาออก

กลางคัน เพ่ือการวางแผนกลยุทธการลดการออก

กลางคันตอไป 

- สาขาวิชาฯ ควรตั้งคณะทํางานเพ่ือกําหนดกลยุทธ

ดังกลาว 

2.3 เพ่ิมอัตราการสอบผานของนักศึกษา สําหรับปริญญาตรี รอยละ 50 

1 การกําหนดกลยุทธการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการสอบ

ผานในชุดวิชา (ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

แผนกลยุทธการเพ่ิมอัตราการสอบผานของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี) 

- สาขาวิชาฯ ควรดําเนินการกําหนดกลยุทธการเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ์ของการสอบผานในชุดวิชาอยางเปน

รูปธรรม ท้ังนี้ ในปจจุบนัสาขาวิชาฯ ไดรวมกับสํานัก

เทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการจัดทํารายการ
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ท่ี เรื่อง การดําเนินการบุคลากรงานเลขานุการกิจ/

ผูรับผิดชอบ 

เตรียมพรอมกอนสอบในชุดวิชาท่ีมีอัตราสอบผาน   

ไมสูงอยูแลว  

2 การกําหนดกลยุทธการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการสอบ

ผานในชุดวิชา (ระดับความสําเร็จของการนําแผน

กลยุทธการเพ่ิมอัตราการสอบผานของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ไปสูปฏิบัติ) 

สาขาวิชาฯ ควรดําเนินการกําหนดกลยุทธการเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ์ของการสอบผานในชุดวิชาอยางเปน

รูปธรรม 

เปาหมายท่ี 6 มสธ. กับการพัฒนา โครงการนนทบุรีและเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ เทคโนโลยีเสมือนจริง 

ท่ี เรื่อง การดําเนินการบุคลากรงานเลขานุการกิจ/

ผูรับผิดชอบ 

6.3 มีการใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือพัฒนาความย่ังยืนกับชุมชนในพ้ืนท่ี เชน 1 DR. 1 ตําบล ตาม

นโยบายอว. อยางนอย 3 อําเภอ 

1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการความ

รวมมือกับจังหวัดนนทบุรีในการใหบริการวิชาการ

แกสังคม 1 Dr. 1 ตําบล ตามนโยบายกระทรวง

อุดมศึกษาฯ (ความสําเร็จของการจัดทําโครงการ 

และเสนอโครงการใหกับสํานักการศึกษาตอเนื่อง 

เพ่ือดําเนินการ) 

สาขาวิชาฯ ควรจัดทําโครงการความรวมมือดังกลาว 

ท้ังนี้ อาจเปนการขอความรวมมือไปยังสาขาวิชา/

หนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเปนโครงการในลักษณะ       

บูรณาการ 

 

เปาหมายท่ี 7. ขับเคล่ือนการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกดานดิจิทัล (Digital University) และพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานสูสากล (EdPEx) 

ท่ี เรื่อง การดําเนินการบุคลากรงานเลขานุการกิจ/

ผูรับผิดชอบ 

7.8 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ ในรูปแบบออนไลน เปาหมายป 

2565 : มีระบบ Online EdPEx 

3 ระดับความสําเร็จของพัฒนาระบบคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ โดยการ 

ยกระดับสายวิชาการไปสูระดับ Overall 

Question (ความสําเร็จของพัฒนาระบบคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ โดยการ

ยกระดับสายวิชาการไปสูระดับ Overall 

สาขาวิชาฯ ควรพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การดําเนินการท่ีเปนเลิศ โดยเชิญวิทยากรผูมี

ประสบการณมาบรรยาย/ฝกปฏิบัติ เพ่ือใหคณาจารย

ประจําสาขาวิชาฯ เขาใจระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษารูปแบบนี้ดียิ่งข้ึน 
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ท่ี เรื่อง การดําเนินการบุคลากรงานเลขานุการกิจ/

ผูรับผิดชอบ 

Question และ มีการดําเนินงานตามท่ีศูนย

ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษากําหนด) 

    3.2 บทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 โดย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรายุทธ ยหะกร และอาจารยมนตชัย  แซเตีย 

     ทําไมตองทําประกันคุณภาพการศึกษา? 

รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2540  มาตรา 81  “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน ใหเอกชนจัดการศึกษา

อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลอง กับความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรู และปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัด

พัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ” จะเห็นไดวา มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับเดียวท่ีระบุใหมี

กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ(มาตรา 81) ซ่ึงมีผลทําใหเกิด พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

กฎหมายการศึกษาอ่ืนอีกหลายฉบับ ซ่ึงถือเปนประวัติศาสตรของการปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญของเมืองไทยยุคหนึ่ง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรา 47  ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาทุกระดับ 

ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน กฎกระทรวง 

มาตรา 48  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาและ

ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ มสธ. 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาเลือกใชอาจเปนระบบท่ีคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน หรือเปนระบบซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับสากลท่ีสามารถประกัน

คุณภาพไดตั้งแตระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน เชน   

1. สกอ. (5 คะแนน)  

2. AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance) (7 ระดับ) 

3. EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) (Adli และ Letci) 
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การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนภารกิจสําคัญท่ีสาขาวิชาฯ ตองดําเนินการ เนื่องจากมหาวิทยาลัย

ไดรับการถายทอดนโยบายดังกลาวจากรัฐบาล โดยในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหใชเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPex) ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา 

ประกอบกับเปนเกณฑรูปแบบใหมท่ีสาขาวิชาฯ ยังไมเคยมีประสบการณการรายงานมากอน สาขาวิชาฯ จึงมีการ

มอบหมายใหบุคลากรงานเลขานุการกิจฯ มีบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดย

เขารวมการอบรมของมหาวิทยาลัยรวมกับคณาจารย และรวมกันดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาฯ รวมถึงรับหนาท่ีในการเปนผูชวยเลขานุการคณะทํางานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือจัดทํารายงานผลตามหมวดตางๆ ดังตอไปนี้ 

บทนํา: โครงรางองคกร : ผูชวยเลขานุการ  นางสาววิจิตรา มานะเวช 

P.1 ก ลักษณะองคกร 

P.1 ก สภาพแวดลอมขององคกร 

P.1 ก (1) หลักสูตรและบริการท่ีสําคัญตามพันธกิจ 

P.1 ก (2) วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และวัฒนธรรม 

P.1 ก (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

P.1 ก (4) สินทรัพย 

P.1 ก (5) สภาวะแวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคับ 

P.1 ข ความสัมพันธระดับองคกร 

P.1 ข (1) โครงสรางองคกร 

P.2 สภาวการณขององคกร  

P.2 ก สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 

P.2 ก (1) ลําดับในการแขงขัน 

P.2 ก (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน 

P.2 ก (3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

P.2 ข บริบทเชิงกลยุทธ 

P.2 ค ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

หมวด 1 การนําองคกร : ผูชวยเลขานุการ  นายสุธน  มากระดี 

             นายอรรถชัย  เสนหอม 

1.1 การนําองคการโดยผูนําระดับสูง 

ก. วิสัยทัศนและคานิยม 

1.1ก (1) การกําหนดวิสัยทัศนและคานิยม 

ข. การส่ือสาร 

1.1ข (1) การสื่อสารภายในสาขาวิชา 
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1.1ข (2) การสื่อสารระหวางสาขาวิชากับผูเรียน 

       ค. พันธกิจและผลการดําเนินการของหนวยงาน 

1.2 การกํากับดูแลองคกรและการสรางประโยชนใหสังคม 

ก. การกํากับดูแลขององคการ 

1.2ก (1) ระบบการกํากับดูแลองคกร 

1.2ก (2) การประเมินผลการดําเนินการ 

ข.  การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม 

1.2ข (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ 

1.2ข (2) การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 

ค.  การสรางประโยชนใหสังคม 

1.2ค (1) ความผาสุกของสังคม 

1.2ค (2) การสนับสนุนชุมชน 

หมวด 2 กลยุทธ  : ผูชวยเลขานุการ  นายสุธน  มากระดี 

           นายอรรถชัย  เสนหอม 

2.1 การจัดทํากลยุทธ 

ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ 

2.1ก(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ 

2.1ก(2) นวัตกรรม 

2.1ก(3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ 

2.1ก(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 

ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

2.1ข(1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

2.1ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัติ 

2.2ก(1) แผนปฏิบัติการ 

2.2ก(2) การนําแผนปฏิบัติการไปใช 

2.2ก(3) การจดัสรรทรัพยากร 

2.2ก(4) แผนดานบุคลากร 

2.2ก(5) ตัววัดผลการดําเนินการ 

2.2ก(6) การคาดการณผลการดําเนินการ 

      ข.  การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ 
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หมวด 3 ลูกคา : ผูชวยเลขานุการ  นางพัชราวรรณ  เสนหา 

            นางสาวจารุวรรณ จูเผื่อน 

3.1 ความคาดหวังของลูกคา 

ก. การรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

3.1ก(1) ผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนท่ีมีอยูในปจจุบัน 

3.1ก(2) ผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนท่ีพึงมี 

ข. การจําแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน และการกําหนดหลักสูตรและบริการ 

3.1ข(1) การจําแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

3.1ข(2) การจัดการศึกษาและบริการ 

3.2 ความผูกพันของลูกคา 

ก. ความสัมพันธและการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

       3.2ก(1) การจัดการความสัมพันธ 

3.2ก(2) การเขาถึงและการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

3.2ก(3) การจัดการขอรองเรียน 

ข. การคนหาความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

3.2ข(1) ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพัน 

3.2ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน 

ค. การใชขอมูลเสียงของลูกคาและตลาด 

 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู : ผูชวยเลขานุการ  นางสาวดวงเพ็ญ  โพธิสาร 

                      นางสาวศิริลักษณ  จันทรควง 

4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการของหนวยงาน 

ก. การวัดผลการดําเนินการ 

4.1ก(1) ตัววัดผลการดําเนินการ 

4.1ก(2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

4.1ก(3) ความคลองตัวของการวัดผล 

ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ 

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู 

ก.  ขอมูลและสารสนเทศ 

4.2ก(1) คุณภาพ 

       4.2ก(2) ความพรอมใช 

ข. ความรูของหนวยงาน 



15 

 

4.2ข(1) การจัดการความรู 

4.2ข(2) วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

4.2ข(3) การเรียนรูระดับหนวยงาน 

หมวด 5 บุคลากร : ผูชวยเลขานุการ  นางพัชราวรรณ  เสนหา 

             นางสาวจารุวรรณ จูเผื่อน 

5.1 สภาวะแวดลอมดานบุคลากร 

ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 

5.1ก(1) ความจําเปนดานขีดความสามารถและอัตรากําลัง 

5.1ก(2) บุคลากรใหม 

5.1ก(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร 

5.1ข(1) สภาวะแวดลอมของการทํางาน 

5.1ข(2) นโยบายและสิทธปิระโยชนสําหรับบุคลากร 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

5.2ก(1) ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 

5.2ก(2) การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

ข. วัฒนธรรมองคกร 

      ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา 

5.2ค(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน 

5.2ค(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

5.2ค(3) ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา 

5.2ค(4) ความกาวหนาในอาชีพการงาน 

หมวด 6 การปฏิบัติการ : ผูชวยเลขานุการ  นางสาวดวงเพ็ญ  โพธิสาร 

             นางสาวศิริลักษณ  จันทรควง 

6.1 กระบวนการทํางาน 

ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตอพันธกิจอ่ืน ๆ และกระบวนการ 

6.1ก(1) การจัดทําขอกําหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตอพันธกิจอ่ืน ๆ 

และกระบวนการ 

6.1ก(2) กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 

6.1ก(3) แนวคิดในการออกแบบ 

ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ 
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6.1ข(1) การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ  

6.1ข(2) กระบวนการสนับสนุน  

6.1ข(3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย การบริการ และตอบสนองตอพันธกิจอ่ืน ๆ และ

กระบวนการ 

ค. การจัดการเครือขายอุปทาน 

ง. การจัดการนวัตกรรม 

    6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร 

ค. การเตรียมความพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

6.2ค(1) ความปลอดภัย 

6.2ค(2) ความตอเนื่องทางธุรกิจ 

หมวด 7 ผลลัพธ : ผูชวยเลขานุการ  นางสาววิจิตรา มานะเวช 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการท่ีตอบสนองตอลูกคากลุมอ่ืน และดานกระบวนการ 

ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานบริการท่ีมุงเนนลูกคา 

ตัวชี้วัดท่ี 1 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (C3) 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (C4) 

ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีเรียนสําเร็จตามหลักสูตรตอจํานวนท่ีรับเขา (C1) 

ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนผูเรียนสัมฤทธิบัตร 

ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร (C7) 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของกิจกรรมหลักของหนวยงาน 

       ตัวชี้วัดท่ี 3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (C6) 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การบริการวิชาการแกสังคมของคณะและหนวยงาน (C12) 

ค. ผลลัพธดานการจัดการเครือขายอุปทาน 

ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติรวมกับหนวยงานภายนอก/สถานประกอบการ 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความพึงพอใจของหนวยงานภายนอก/สถานประกอบการท่ีมีตอนักศึกษาเขาฝก

ปฏิบัติ 

7.2 ผลลัพธดานลูกคา 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความพึงพอใจของการใหบริการของหนวยงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 มีผลสํารวจความไมพึงพอใจ (3 อันดับแรก) 
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ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละความเชื่อม่ันท่ีมีตอระบบงานของหนวยงาน 

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัดท่ีสําคัญของบุคลากรของหนวยงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความคิดเห็นท่ีมีตอบรรยากาศการทํางาน 

ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอหนวยงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาบุคลากร/คน/ป 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแล 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยตองมีคูเทียบ และผลการประเมินท่ีสําคัญ 

ตัวชี้วัดท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 3 คะแนน ITA ในสวนท่ีของหนวยงานรับผิดชอบ 

       ตัวชี้วัดท่ี 4 มีการนําความสามารถของบุคลากรในหนวยงานไปชวยเหลือสังคมและชุมชน 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลลัพธจากการวิเคราะหและลดภาระคาใชจายดานงบประมาณของหนวยงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน และแผนปฏิบัตริาชการประจําป 

(E-performance) 

ตัวชี้วัดท่ี 3 รายรับ/รายจายของหนวยงานวิสาหกิจ 

       ตัวชี้วัดท่ี 4 ความสามารถในการหารายรับท่ีเพ่ิมข้ึนของหนวยงานท่ีมีรายได 
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