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4.5 ตัวช้ีวัดผลลัพธ หมวด 7 ตามรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (EdPEx)  

(เพ่ิมตัวช้ีวัดปการศึกษา 2563 ชองสีฟา) (ตัวช้ีวัดคูเทียบสีสชมพู) 

หมวด 7 ผลลพัธ ์ พนัธกิจ ตวัช้ีวดัผลลพัธท่ี์เลอืก หน่วยวดั ผูร้บัผิดชอบ ค่าเป้าหมาย0

1 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

ผลการดาํเนินการ 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

7.1 ผลลพัธด้์านผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ           

7.1ก ผลลพัธด์า้น

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่

มุ่งเน้นลกูคา้ (ผลลพัธ์

ดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

และกระบวนการที่

ตอบสนองผูเ้รยีนและ

ลกูคา้กลุ่มอื่นอย่างไร) 

ดา้นการเรยีน

การสอน 

7.1ก1 คะแนนเฉลีย่ของนกัศกึษาทีเ่ขา้

ทดสอบคุณลกัษณะ GREATS 

(Next Generation Leadership) 

/Entrepreneur /Digital skills*2 

คะแนน  รองวชิาการ - 70 75 75 ไม่มกีาร

สอบ 

ไม่มกีาร

สอบ 

ไม่มกีาร

สอบ 

รอ้ยละ 

77.79 

(49.01 

เตม็ 63 

คะแนน) 

 7.1ก2 ผลการสอบภาษาองักฤษ*            

 1) รอ้ยละของนกัศกึษาสาขาวชิา

ภาษาองักฤษทีส่อบผ่าน TU-GET 

ตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้(CBT)  

เกณฑ ์61 คะแนน 

รอ้ยละ รองวชิาการ 90 90 90  - 

 

42.22 47.37 65.67 

  2) รอ้ยละของนกัศกึษาสาขาวชิา

ภาษาองักฤษทีผ่่าน TOEIC ตาม

เกณฑท์ีก่าํหนดไว ้เกณฑ ์750 

คะแนน 

รอ้ยละ รองฝ่ายการ 80 80 80  ไม่ม ีนศ. 

เอก

ภาษาองัก

ฤษสอบ

กบัคณะ 

100 86.72 100 

  3) รอ้ยละของนกัศกึษาทีไ่มใ่ช่

สาขาวชิาภาองักฤษทีส่อบผ่าน 

TU-GET ตามเกณฑท์ีก่าํหนด

ไว ้(CBT)  เกณฑ ์61 คะแนน  

รอ้ยละ รองวชิาการ 70 70 70  - 

 

0 46.67 36.05 

                                                 
1 ปีงบประมาณ 2561-2563 และปีการศกึษา 2560-2562 
2 * หมายถงึ ตวัชีว้ดัตามแผนกลยุทธ,์ ** หมายถงึ ตวัชีว้ดัคณบด ี, *** ตวัชีว้ดัทีก่าํหนดขึน้มาใหม ่
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1 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

ผลการดาํเนินการ 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

  4) รอ้ยละของนกัศกึษาทีไ่มใ่ช่

สาขาวชิาภาษาองักฤษทีผ่่าน 

TOEIC ตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้

เกณฑ ์750 คะแนน 

รอ้ยละ รองฝ่ายการ 70 70 70  37.78 28.71 44.59 44.22 

  7.1ก3 รอยละของนักศึกษาท่ีผานเกณฑการ

ทดสอบความสามารถดานภาษาท่ี

สาม 

รอ้ยละ รองวชิาการ 90 90 90  - - 45.15 64.76 

  ***ผลประเมินคณุภาพหลักสตูร           

  1) รอยละของหลักสูตรปรญิญาตรีท่ี

ผานมาตรฐาน 

รอ้ยละ ผช.มาตรฐาน 100 100 100 100 100 89.47 100 รอ ส.ค. 

  2) คาเฉลี่ยผลประเมินคณุภาพภายใน

ของหลักสูตรปริญญาตร ี

ค่าเฉลีย่ ผช.มาตรฐาน 3.51 3.51 3.51 3.51 3.43 3.51 3.64 รอ ส.ค. 

  3) รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ท่ีผานมาตรฐาน 

รอ้ยละ ผช.มาตรฐาน 100 100 100 100 78.57 78.57 92.86 รอ ส.ค. 

  4) คาเฉลี่ยผลประเมินคณุภาพ

ภายในของหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

ค่าเฉลีย่ ผช.มาตรฐาน 3.51 3.51 3.51 3.51 3.36 3.43 3.59 รอ ส.ค. 

  7.1ก4 รอ้ยละของบณัฑติทีม่งีานทาํ* รอ้ยละ รองวชิาการ - - -  96.47 98.92 84.56 รอ ส.ค. 

  1) โครงการปกต ิ รอ้ยละ รองวชิาการ 90 90 90  96.44 94.29 92.56 รอ ส.ค. 

  2) โครงการพเิศษภาษาไทย รอ้ยละ รองคลงั 90 90 90  94.04 92.73 88.46 รอ ส.ค. 

  3) โครงการพเิศษภาษาองักฤษ รอ้ยละ รองคลงั 90 90 90  97.56 97.64 57.28 รอ ส.ค. 

  7.1ก5 รอ้ยละของนกัศกึษาปรญิญาโท

และปรญิญาเอกทีนํ่าเสนอผลงาน

ในเวทวีชิาการระดบัชาตแิละหรอื

ตพีมิพ/์เผยแพร่ผลงานใน

ฐานขอ้มลูระดบัชาต*ิ* 

รอ้ยละ รองบณัฑติ - 
คา่

เป้าหมาย

ของคณบดี

เป็นจํานวน

ผลงาน 

- -  8.09 

(38 

ผลงาน/

470คน) 

12.57 

(45 

ผลงาน/

358คน) 

11.46  

(33 

ผลงาน/

288 

คน) 

6.12 

(17 

ผลงาน/

278คน) 
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1 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

ผลการดาํเนินการ 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

  7.1ก6 จาํนวนนกัศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษาทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุน

การวจิยัจากภายนอก** 

 

 

  

จาํนวน รองบณัฑติ - - -  4 3 0 2 

  7.1ก7 ความพงึพอใจของนกัศกึษาระดบั

ปรญิญาตรทีีม่ต่ีอกจิกรรมนอก

หลกัสตูรเพือ่สง่เสรมิการทาํงาน

หรอืการศกึษาต่อ 

ค่าเฉลีย่ รองฝ่ายการ - - -  - - - 4.00 

  7.1ก8 ความพงึพอใจของนกัศกึษาระดบั

ปรญิญาตรทีีม่ต่ีอการจดัสถานทีท่ี่

เหมาะสมต่อการศกึษาเรยีนรู ้

ค่าเฉลีย่ รองฝ่ายการ - - -  - - - 3.20 

 วจิยั 7.1ก9 อตัราสว่น2

3ของผลงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพ/์เผยแพร่/จดั

แสดงในฐานขอ้มลูเป้าหมาย

ระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ

(Scopus) ต่ออาจารยป์ระจาํ และ/

หรอืนกัวจิยัประจาํทีป่ฏบิตังิาน

จรงิ* รวม proceeding 

อตัราสว่น รองวจิยั 0.3 0.3 0.3  50.20 

(123ผลง

าน/245

คน) 

48.79 

(121ผลง

าน/248

คน) 

15.35 

(37ผลง

าน/241

คน)  

8.68  

(20 

ผลงาน 

/230.5 

คน (9 

เดอืน) 

  7.1ก10 จาํนวนโครงการวจิยัทีไ่ดร้บั

เงนิทุนสนบัสนุนจากแหล่งทุน

ภายนอก*** 

จาํนวน รองวจิยั - - -  

5 9 6 

3 

                                                 
3 ในแผนกลยทุธใ์ชร้อ้ยละ 
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1 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

ผลการดาํเนินการ 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

  7.1ก11 จาํนวนเงนิทนุสนบัสนุนจาก

แหล่งทุนภายนอกสถาบนั**3

4 

จาํนวนเงนิ รองวจิยั - - -  4,509,13

0 

3,767,90

0 

1,643,0

00 

605000

0 

  7.1ก12 อตัราเงนิทุนสนบัสนุนการทาํวจิยั

ระหว่างทุนภายนอกเทยีบกบั

แหล่งทนุภายใน*** 

อตัราสว่น รองวจิยั - - -  2.09 3.04 1.59 5.62 

  7.1ก13 จาํนวนตําราทีพ่มิพเ์ผยแพร่สู่

สาธารณะ*** 

จาํนวน รองวจิยั - - -  12 12 1 7 

 บรกิารสงัคม 7.1ก14 จาํนวนผูท้ีม่าลงทะเบยีนเรยีน

โครงการบรกิารสงัคม 

 

 

 

         

  1) จาํนวนผูท้ีม่าลงทะเบยีนเรยีน

โครงการบรกิารสงัคมแบบเสยี

ค่าใชจ้่าย 

จาํนวน รองคลงั - - -  5881 2908 1427 1142 

(9เดอืน

) 

  2) จาํนวนผูท้ีม่าลงทะเบยีนเรยีน

โครงการบรกิารสงัคมแบบให้

เปล่า 

จาํนวน รองคลงั - - -  421 418 4195 512  

  7.1ก15 ความพงึพอใจของผูท้ีม่าใชบ้รกิาร

โครงการบรกิารสงัคมทีม่ต่ีอ

ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากโครงการ 

ค่าเฉลีย่ รองคลงั - - -  4.49 4.54 4.57 4.55 

  1) โครงการบรกิารสงัคมแบบ

ใหเ้ปล่า 

ค่าเฉลีย่ รองคลงั - - -  4.51 4.63 4.41  4.74 

  2) โครงการบรกิารสงัคมแบบ

เสยีค่าใชจ้่าย 

  

คา่เฉลีย่ รองคลงั - - -  4.47 4.45 4.57 4.36 

                                                 
4 แผนกลยุทธใ์ชต้วัชีว้ดั “เงนิทุนสนบัสนุนการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอกต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ” (บาท/คน) 
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1 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

ผลการดาํเนินการ 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

  7.1ก16 จาํนวนคนทีเ่ขา้ร่วมโครงการศลิป์

เสวนา 

          

  1) จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการโดยตรง จาํนวน ผูช้่วยสง่เสรมิ

กจิกรรมทาง

วชิาการ 

     89 137 0 

  2) จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการทาง

ออนไลน์ 

จาํนวน ผูช้่วยสง่เสรมิ

กจิกรรมทาง

วชิาการ 

     8100 46400 17514 

  7.1ก17 วารสาร           

 รวม 7.1ก18 ตวัชีว้ดัสาํคญัทีต่อบสนองต่อ

ความตอ้งการของคณะฯ 

          

              1) บณัฑติทีม่คีวามรูคู้คุ่ณธรรม 

(ผลการประเมนิความพงึพอใจจากผูใ้ช้

บณัฑติดา้นคุณธรรมจรยิธรรม) 

ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ        รอ ส.ค. 

              2) องคค์วามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์

ต่อแวดวงวชิาการแก่สงัคมไทย (จาก

งานวจิยั) 

เรื่อง รองวจิยั        รอ

งานวจิยั 

              3) บรกิารวชิาการทีส่รา้งความ

เขม้แขง็ใหก้บัชมุชน การพฒันาทรพัยากร

มนุษยข์องประเทศ ใหโ้อกาสแก่

ผูด้อ้ยโอกาส 

โครงการ รองคลงั        7 

              4) การศกึษา สง่เสรมิและ

เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมไทย 

โครงการ รองบรหิาร        3 

              5) จาํนวนโครงการ/มาตรการ

รบัมอืกบัภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉินของ

คณะฯ 

จาํนวน รองบรหิาร        2 
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7.1ข ผลลพัธด์า้น

ประสทิธผิลของ

กระบวนการทาํงาน 

(ระบบหลงับา้น-Back 

Office) 

(1) ประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลของ

กระบวนการ (ผลลพัธ์

ดา้นประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลของ

กระบวนการคอือะไร) 

(2) การเตรยีมความ

พรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน 

(ผลลพัธข์องการเตรยีม

ความพรอ้มต่อภาวะ

ฉุกเฉินคอือะไร) 

ดา้นการเรยีน

การสอน 

7.1ข1 อตัรารบันกัศกึษาใหม ่ อตัราสว่น รองวชิาการ         

 1) อตัรารบันกัศกึษาใหม่ระดบั

ปรญิญาตรเีมื่อเทยีบกบัแผนการ

รบันกัศกึษาใหมท่ีก่าํหนด 

อตัราสว่น รองวชิาการ 90 90 90  92.50 95.18 90.99 96.71 

 (1.1) โครงการปกต ิ อตัราสว่น รองวชิาการ 90 90 90  87.30 103.21 97.50 112.50 

 (1.2) โครงการพเิศษภาษาไทย อตัราสว่น รองวชิาการ 80 80 80  114.00 106.67 97.14 100.95 

 (1.3) โครงการพเิศษ

ภาษาองักฤษ 

อตัราสว่น รองวชิาการ 80 80 80  
76.21 75.67 78.33 

76.67 

 2) อตัรารบันกัศกึษาใหม่ระดบั

บณัฑติศกึษา  

อตัราสว่น รองวชิาการ 60 60 60  91.85 55.58 48.53 62.61 

 (2.1)  โครงการปรญิญาโท

ภาษาไทย 

อตัราสว่น รองวชิาการ 60 60 60  
75.40 60.31 48.53 88.23 

 (2.2) โครงการปรญิญาโท

ภาษาองักฤษ 

อตัราสว่น รองวชิาการ 60 60 60  
52.00 42.00 46.51 55.56 

 (2.3) โครงการปรญิญาเอก

ภาษาไทย 

อตัราสว่น รองวชิาการ 50 50 50  
60.00 30.00 40.00 46.67 

 (2.4) โครงการปรญิญาเอก

ภาษาองักฤษ 

อตัราสว่น รองวชิาการ 50 50 50  
180.00 90.00 60.00 60.00 

 7.1ข2 จาํนวนนกัศกึษาแลกเปลีย่นเมื่อ

เทยีบกบัแผนทีก่าํหนดไว*้**(เกบ็

ขอ้มลูแยกตามระยะเวลา) 

จาํนวน รองวเิทศ - - -  153 194 161 32 

 7.1ข3 จาํนวนนกัศกึษาทีไ่ปฝึกปฏบิตั ิ

ฝึกงาน หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมใน

ต่างประเทศเมื่อเทยีบกบัทีก่าํหนด

ไวใ้นแผน** 

จาํนวน รองวเิทศ - - -  21 29 0 1 



 

อุการจัดเก็บขอมูลเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2563 ปงบประมาณ 2564 ปปฏิทิน 2564  

หมวด 7 ผลลพัธ ์ พนัธกิจ ตวัช้ีวดัผลลพัธท่ี์เลอืก หน่วยวดั ผูร้บัผิดชอบ ค่าเป้าหมาย0

1 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

ผลการดาํเนินการ 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

 7.1 ข3-1 จาํนวน นิสติ/นกัศกึษา ระดบั

ปรญิญาตรทีัง้หมด เปรยีบเทยีบ

ระหว่างคณะศลิปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

จาํนวน รองวชิาการ       3,684/ 

n/a 

3,820/ 

1,680 

 7.1 ข3-2 จาํนวน นิสติ/นกัศกึษา ระดบั

ปรญิญาโททัง้หมด เปรยีบเทยีบ

ระหว่างคณะศลิปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

           และคณะอกัษรศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จาํนวน รองวชิาการ       220/ 

n/a 

218/ 

265 

 7.1 ข3-3 จาํนวน นิสติ/นกัศกึษา ระดบั

ปรญิญาเอกทัง้หมด เปรยีบเทยีบ

ระหว่างคณะศลิปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

จาํนวน รองวชิาการ       53/  

n/a 

59/  

129 

ดา้นวจิยั 7.1ข4 รอ้ยละของโครงการวจิยัทีเ่สรจ็ตาม

เวลาทีก่าํหนดไว ้*** 

รอ้ยละ รองวจิยั - - -  37.50 18.18 66.67 60.00 

 7.1ข5 จาํนวนงบประมาณสนบัสนุน

โครงการวจิยัทีอ่นุมตัเิมื่อเทยีบกบั

จาํนวนงบประมาณทีก่าํหนดไวใ้น

แผน*** 

จาํนวน รองวจิยั - - -  

2,158,84

0 

1,239,27

5 

1,032,5

00 

980750 

  7.1ข6 รอ้ยละของผลงานวจิยัทีร่บัทุน

ภายนอก ทีเ่สรจ็ตามเวลาที่

รอ้ยละ รองวจิยั - - -  100 

(3 

100 

(4 

2 เรื่อง 3 

ผลงาน 



 

อุการจัดเก็บขอมูลเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2563 ปงบประมาณ 2564 ปปฏิทิน 2564  

หมวด 7 ผลลพัธ ์ พนัธกิจ ตวัช้ีวดัผลลพัธท่ี์เลอืก หน่วยวดั ผูร้บัผิดชอบ ค่าเป้าหมาย0

1 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

ผลการดาํเนินการ 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

หน่วยงานกาํหนด (โครงการวจิยัที่

ผ่าน TU-RAC) (External 

Customer)*** 

ผลงาน) ผลงาน) 

 ดา้นบรกิาร

สงัคม 

7.1ข7 รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมอบรมทีอ่ยู่ครบ

ตามระยะเวลาทีก่าํหนดไวใ้น

หลกัสตูร (โครงการบรกิารสงัคม

แบบเสยีค่าใชจ้่าย) 

รอ้ยละ รองคลงั - - -  ไมม่กีาร

เกบ็ขอ้มลู 

ไมม่กีาร

เกบ็ขอ้มลู 

77.62  90.46 

  7.1 ข8 การจดัอนัดบั QS World 

Ranking by Subject ในสาขาวชิา 

Arts & Humanities เปรยีบเทยีบ

ระหว่างคณะศลิปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

          

  7.1 ข9 การจดัอนัดบั QS World 

Ranking by Subject ในสาขาวชิา 

Linguistics เปรยีบเทยีบระหว่าง

คณะศลิปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

          

  7.1 ข10 การจดัอนัดบั QS World 

Ranking by Subject ในสาขาวชิา 

Geography & Area Studies 

เปรยีบเทยีบระหว่างคณะศลิปะ

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

          



 

อุการจัดเก็บขอมูลเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2563 ปงบประมาณ 2564 ปปฏิทิน 2564  

หมวด 7 ผลลพัธ ์ พนัธกิจ ตวัช้ีวดัผลลพัธท่ี์เลอืก หน่วยวดั ผูร้บัผิดชอบ ค่าเป้าหมาย0

1 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

ผลการดาํเนินการ 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

และคณะอกัษรศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  การจดัอนัดบั QS World Ranking by 

Subject ในสาขาวชิา Arts & 

Humanities เปรยีบเทยีบระหว่าง

คณะศลิปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

          

  การจดัอนัดบั QS World Ranking by 

Subject ในสาขาวชิา Linguistics 

เปรยีบเทยีบระหว่างคณะศลิป

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

และคณะอกัษรศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

          

  การจดัอนัดบั QS World Ranking by 

Subject ในสาขาวชิา Geography 

& Area Studies เปรยีบเทยีบ

ระหว่างคณะศลิปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

          

7.1ค ผลลพัธด์า้น

การจดัการห่วงโซ่อุปทาน  

(outsourced ต่างๆ มี

งานอะไรบา้ง) 

 7.1ค1 ความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ต่ีอ

การแกไ้ขปัญหาของแม่บา้น/รปภ.  

ค่าเฉลีย่ รองบรหิาร 4 4 4    3.79 3.92 

 7.1ค2 รอ้ยละของโครงการวจิยัทีจ่ดัจา้ง

จากหน่วยงานภายนอกทีส่ามารถ

รอ้ยละ รองคลงั - - -  100 

(5/5) 

100 (9/9) 100 

(6/6)  

100 

(3/3) 



 

อุการจัดเก็บขอมูลเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2563 ปงบประมาณ 2564 ปปฏิทิน 2564  

หมวด 7 ผลลพัธ ์ พนัธกิจ ตวัช้ีวดัผลลพัธท่ี์เลอืก หน่วยวดั ผูร้บัผิดชอบ ค่าเป้าหมาย0

1 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

ผลการดาํเนินการ 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

สง่มอบงานงานไดต้ามสญัญาที่

กาํหนด***  

  7.1ค3 อตัราสว่นสภาพคล่องดา้นการเงนิ 

(รายไดเ้ทยีบรายจ่าย) (ดู

รายละเอยีดจากฟอรม์ 7.5) 

อตัราสว่น 

(เท่า) 

รองคลงั 1.01 1.02 1.03  1.12 1.42 1.42  1.58 

  7.1ค4 รอ้ยละของรายวชิาทีป่รบัเป็นการ

สอนออนไลน์เมื่อเกดิเหตุการณ์

ฉุกเฉิน*** 

รอ้ยละ รองวชิาการ - - -  - - 46.85 89.83 

  1) ระดบัปรญิญาตร ี รอ้ยละ รองวชิาการ - - -  - - 49.89 100 

  2) ระดบับณัฑติศกึษา รอ้ยละ รองวชิาการ - - -  - - 43.80 79.65 

  7.1ค5 รอ้ยละของนกัศกึษาทีต่ดิต่อเขา้มา

ทีศ่นูยบ์รกิารทางจติวทิยาและ

การปรกึษาทีไ่ดร้บับรกิารตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด (ภายใน 24 

ชม.)4

5 

รอ้ยละ ผช.พฒันาฯ - - 70  - - 66.80 87.7 

7.2 ผลลพัธด้์านลูกค้า           

7.2ก ผลลพัธด์า้น

การมุ่งเน้นลกูคา้ 

(1) ความพงึพอใจ

ของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุ่ม

อื่น (ผลลพัธค์วามพงึ

พอใจและความไมพ่งึ

พอใจของผูเ้รยีนและ

ลกูคา้กลุ่มอื่นคอือะไร) 

ดา้นการเรยีน

การสอน 

7.2ก1 ความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอ

บณัฑติตามคุณลกัษณะ 

GREAT*** 

ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ 88 89 90  89.91 69.17 91.00 รอ ส.ค. 

 7.2ก2 ความพงึพอใจของนกัศกึษาใน

ภาพรวมต่อการบรหิารจดัการของ

หลกัสตูร*** 

ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ - - -  4.10 4.40 4.24 รอ ส.ค. 

 1) ระดบัปรญิญาตร ี   - - -  4.08 4.20 4.13 รอ ส.ค. 

 (1.1) โครงการปกต ิ ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ - - -  4.13 4.22 4.20 รอ ส.ค. 

                                                 
5 ตวัชีว้ดัคณบดคีอื รอ้ยละของนกัศกึษาทีเ่ขา้รบัการทดสอบดา้นสขุภาพจติและแบบทดสอบทางบุคลกิภาพหรอืไดร้บัคาํปรกึษาดา้นจติวทิยาและการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา 



 

อุการจัดเก็บขอมูลเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2563 ปงบประมาณ 2564 ปปฏิทิน 2564  

หมวด 7 ผลลพัธ ์ พนัธกิจ ตวัช้ีวดัผลลพัธท่ี์เลอืก หน่วยวดั ผูร้บัผิดชอบ ค่าเป้าหมาย0

1 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

ผลการดาํเนินการ 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

(2) ความผกูพนัของ

ผูเ้รยีนและลกูคา้กลุ่มอื่น 

(ผลลพัธด์า้นความผกูพนั

ของผูเ้รยีนและลกูคา้กลุ่ม

อื่นคอือะไร 

 (1.2) โครงการพเิศษ

ภาษาไทย 

  

ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ - - -  3.78 4.31 4.04 รอ ส.ค. 

 (1.3) โครงการพเิศษ

ภาษาองักฤษ 

ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ - - -  3.94 3.91 3.81 รอ ส.ค. 

 2) ระดบับณัฑติศกึษา   - - -  4.14 4.21 4.38 รอ ส.ค. 

 (1.4) โครงการปกต ิ ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ - - -  4.43 4.57 4.54 รอ ส.ค. 

 (1.5) โครงการพเิศษ

ภาษาไทย 

ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ - - -  
3.61 

4.22 3.76 รอ ส.ค. 

 (1.6) โครงการพเิศษ

ภาษาองักฤษ 

ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ - - -  
3.93 

4.30 4.27 รอ ส.ค. 

 7.2ก3 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ*** ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ 4.5 4.5 4.5  4.50 4.69 4.55 รอ ส.ค. 

 3) ระดบัปรญิญาตร ี   4.5 4.5 4.5  4.44 4.39 4.44 รอ ส.ค. 

 (1.7) โครงการปกต ิ ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ 4.5 4.5 4.5  4.50 4.49 4.51 รอ ส.ค. 

 (1.8) โครงการพเิศษ

ภาษาไทย 

ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ 4.5 4.5 4.5  4.39 4.46 4.39 รอ ส.ค. 

 (1.9) โครงการพเิศษ

ภาษาองักฤษ 

ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ 4.5 4.5 4.5  4.43 4.23 4.43 รอ ส.ค. 

 4) ระดบับณัฑติศกึษา   4.5 4.5 4.5  4.69 4.74 4.71 รอ ส.ค. 

 (1.10) โครงการปกต ิ ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ 4.5 4.5 4.5  4.73 4.77 4.57 รอ ส.ค. 

 (1.11) โครงการพเิศษ

ภาษาไทย 

ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ 4.5 4.5 4.5  
4.65 

4.70 4.83 รอ ส.ค. 

 (1.12) โครงการพเิศษ

ภาษาองักฤษ 

ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ 4.5 4.5 4.5  
4.68 

4.74 4.74 รอ ส.ค. 

 7.2ก4 ความไม่พงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ี

ต่อหลกัสตูรและบรกิารดา้นอื่น ๆ 

ค่าเฉลีย่ รองวชิาการ         
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(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

ของคณะ 

 7.2ก5 ความผกูพนัของนกัศกึษาทีม่ต่ีอ

คณะ 

ค่าเฉลีย่ รองฝ่ายการ        4.4 

 7.2ก6 ความผกูพนัของศษิยเ์ก่าทีม่ต่ีอ

คณะ***  

  

จาํนวน รองฝ่ายการ - - -  25 24 20 22 

 1) จาํนวนศษิยเ์ก่าทีม่าเป็น

วทิยากร  

จาํนวน รองฝ่ายการ - - -  5 4 8 5 

 

 2) จาํนวนทุนการศกึษาทีไ่ดร้บั

การสนบัสนุนจากศษิยเ์ก่า 

จาํนวน รองฝ่ายการ - - -  20 20 12 17 

 7.2ก7 รอ้ยละของนกัศกึษาทีม่าจากการ

ประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก  

รอ้ยละ รองวชิาการ - - -  
n/a n/a n/a 

 

 *งานบรกิาร 1) ระดบัปรญิญาตร ี รอ้ยละ รองวชิาการ 30 30 30  n/a n/a n/a*  

 แจง้ว่าไม ่ (1.1) โครงการปกต ิ รอ้ยละ รองวชิาการ 30 30 30  n/a n/a n/a*  

 สามารถนบัได ้ (1.2) โครงการพเิศษ

ภาษาไทย 

รอ้ยละ รองวชิาการ 30 30 30  
n/a n/a n/a* 

 

  (1.3) โครงการพเิศษ

ภาษาองักฤษ 

รอ้ยละ รองวชิาการ 30 30 30  
n/a n/a n/a* 

 

  2) ระดบัปรญิญาโท รอ้ยละ รองวชิาการ 20 30 30  n/a n/a n/a* 17.95 

 *งานบณัฑติ (2.1)  โครงการปรญิญาโท

ภาษาไทย 

รอ้ยละ รองวชิาการ 20 20 20  
n/a n/a n/a* 25 

 แจง้ว่าไม ่ (2.2) โครงการปรญิญาโท

ภาษาองักฤษ 

รอ้ยละ รองวชิาการ 20 20 20  
n/a n/a n/a* n/a 

 สามารถนบัได ้ (2.3) โครงการปรญิญาเอก

ภาษาไทย 

รอ้ยละ รองวชิาการ 20 20 20  
n/a n/a n/a* n/a 

  (2.4) โครงการปรญิญาเอก รอ้ยละ รองวชิาการ 20 20 20  n/a n/a n/a* n/a 
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(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

ผลการดาํเนินการ 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

ภาษาองักฤษ 

 ดา้นบรกิาร

สงัคม 

7.2ก8 ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

โครงการบรกิารสงัคม 

ค่าเฉลีย่ รองคลงั - - -  4.39 4.36 4.43 4.57 

  1) โครงการบรกิารสงัคมแบบให้

เปล่า 

ค่าเฉลีย่ รองคลงั - - -  4.71 4.58 4.41 4.77 

  2) โครงการบรกิารสงัคมแบบ

เสยีค่าใชจ้่าย 

ค่าเฉลีย่ รองคลงั - - -  4.36 4.33 4.46  4.36 

  7.2ก9 ความพงึพอใจของลกูคา้กลุ่มอื่น 

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

          

  1) ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร

วารสารวชิาการของคณะ 

คาเฉลี่ย รองวจิยั        รอ ฝ่าย

วารสาร 

  2) ความพงึพอใจของผูป้กครอง คาเฉลี่ย รองวชิาการ         

  3) ความพงึพอใจของศษิยเ์ก่า คาเฉลี่ย รองฝ่ายการ        4.18 

  4) ความพงึพอใจของหน่วยงานรบับรกิาร

วจิยั 

คาเฉลี่ย รองวจิยั        รอ

งานวจิยั 

7.3 ผลลพัธด้์านบุคลากร           

7.3ก ผลลพัธด์า้น

การมุ่งเน้นบุคลากร 

(1) อตัรากาํลงัและ

ขดีความสามารถของ

บุคลากร  

(2) บรรยากาศการ

ทาํงาน (ผลลพัธด์า้น

บรรยากาศการทาํงานคอื

อะไร) 

(3) ความผกูพนัของ

ดา้นบุคลากร

สายวชิาการ 

7.3ก1 รอ้ยละของอาจารยว์ุฒปิรญิญา

เอก* 

รอ้ยละ รองบรหิาร 35.11 34.72 34.73 40 36.12 36.06 40.00 41.72 

 7.3ก2 จาํนวนอาจารยท์ีม่ตีําแหน่งวชิาการ จาํนวน รองบรหิาร - - -  114 115 123 108.5 

 1) จาํนวนอาจารยช์าวไทยทีไ่ดร้บั

ตําแหน่งวชิาการทีส่งูขึน้*** 

จาํนวน รองบรหิาร - - -  
9 7 6 

3 

 2) จาํนวนอาจารยช์าวต่างประเทศที่

ไดร้บัตําแหน่งวชิาการทีส่งูขึน้** 

จาํนวน รองบรหิาร - - -  
0 1 3 

0 

 7.3ก3 อตัราสว่นของอาจารยเ์ตม็เวลา

ชาวต่างชาตต่ิอจาํนวนอาจารย์

ประจาํทีป่ฏบิตังิานจรงิ* 

อตัราสว่น รองบรหิาร - - -  18.03 19.03 20.42 18.36 
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(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 
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(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

บุคลากร  

(4) การพฒันา

บุคลากร  

 7.3ก4 จาํนวนอาจารยท์ีม่บีทบาทใน

สมาคมวชิาการหรอืวชิาชพี หรอื

จาํนวนอาจารยท์ีไ่ดร้บัเชญิเป็นผู้

พดูหลกัในการประชุมทางวชิาการ

ระดบัชาตหิรอืนานาชาต*ิ** 

จาํนวน 

 

รองบรหิาร 10 10 10  10 
ไม่รวม 

keynote 

speaker 

13 
ไม่รวม 

keynote 

speaker 

13 
ไม่รวม 

keynote 

speaker 

10 
ไม่รวม 

keynote 

speaker 

 ยงัขาดตวัชีว้ดัดา้นอตัรากาํลงั           

 7.3ก5 อตัราการลาออกของบุคลากรสาย

วชิาการ (แยกขอ้มลูตามอายุงาน)  

รอ้ยละ รองบรหิาร 2 2 2  3.42 3.72 3.77 2.00 

วจิยั 7.3ก6 อตัราสว่น5

6ของผลงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพ/์เผยแพร่/จดั

แสดงในฐานขอ้มลูเป้าหมาย

ระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ

(Scopus) ต่ออาจารยป์ระจาํ และ/

หรอืนกัวจิยัประจาํทีป่ฏบิตังิาน

จรงิ* รวม proceeding 

อตัราสว่น รองวจิยั 0.3 0.3 0.3  50.20 

(123ผลง

าน/245

คน) 

48.79 

(121ผลง

าน/248

คน) 

15.35 

(37ผลง

าน/241

คน)  

8.68  

(20 

ผลงาน 

/230.5 

คน (9 

เดอืน) 

 7.3ก7 จาํนวนโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัเงนิทุน

สนบัสนุนจากแหล่งทุน

ภายนอก*** 

จาํนวน รองวจิยั - - -  

5 9 6 

3 

 7.3ก8 จาํนวนเงนิทนุสนบัสนุนจากแหล่ง

ทุนภายนอกสถาบนั**6

7 

จาํนวนเงนิ รองวจิยั - - -  4,509,13

0 

3,767,90

0 

1,643,0

00 

605000

0 

 7.3ก9 อตัราเงนิทุนสนบัสนุนการทาํวจิยั

ระหว่างทุนภายนอกเทยีบกบั

แหล่งทนุภายใน*** 

อตัราสว่น รองวจิยั - - -  2.09 3.04 1.59 5.62 

                                                 
6 ในแผนกลยทุธใ์ชร้อ้ยละ 
7 แผนกลยุทธใ์ชต้วัชีว้ดั “เงนิทุนสนบัสนุนการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอกต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ” (บาท/คน) 
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(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 
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(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

 7.3ก10 จาํนวนตําราทีพ่มิพเ์ผยแพร่สู่

สาธารณะ*** 

จาํนวน รองวจิยั - - -  12 12 1 7 

 7.3ก11 ความพงึพอใจของอาจารยท์ีไ่ดร้บั

ทุนวจิยัทีม่ต่ีอการบรหิารโครงการ 

ค่าเฉลีย่ รองวจิยั - - -  งานวจิยั งานวจิยั งานวจิยั รอ

งานวจิยั 

ดา้นบุคลากร

สายสนบัสนุน 

7.3ก12 รอ้ยละของโครงการเพือ่พฒันา

ทกัษะใหก้บับุคลากรสาย

สนบัสนุนทีส่ามารถดาํเนินการได้

ตามแผนทีก่าํหนด 

รอ้ยละ รองบรหิาร - - -  รอ้ยละ 

85.71 

(6/7) 

รอ้ยละ 

83.33 

(5/6) 

รอ้ยละ 

100 

(7/7) 

รอ้ยละ 

100 

(4/4) 

 7.3ก13 จาํนวนบุคลากรทีไ่ดร้บัการ

พฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ ตรง

ความตอ้งการของบุคลากร*** 

จาํนวน รองบรหิาร - - -  19 18 4 9 

 7.3ก14 จาํนวนบุคลากรทีไ่ดร้บัตําแหน่ง

ชาํนาญการ*** 

จาํนวน รองบรหิาร - - -  0 2 1 2 

  7.3ก15 อตัราการลาออกของบุคลากรสาย

สนบัสนุน (แยกขอ้มลูตามอายุ

งาน) 

รอ้ยละ รองบรหิาร 1 1 1  5.41 3.48 2.65 0.95 

  7.3ก16 ผลการสาํรวจความพงึพอใจของ

บุคลากรโดยรวมต่อสวสัดกิาร/นโยบาย/

การพฒันา 

ค่าเฉลีย่ รองบรหิาร        3.56 

  7.3ก17 ผลการสาํรวจความผกูพนัของ

บุคลากรทีม่ต่ีอคณะ 

 

 

ค่าเฉลีย่ รองบรหิาร        4.19 

7.4 ผลลพัธด้์านการนําองคก์รและการกาํกบัดแูลองคก์ร (ความไว้วางใจท่ีมีต่อ

ผูบ้ริหาร) 

          

7.4ก การนําองคก์ร  7.4ก1 รอ้ยละของบุคลากรทีร่บัทราบ รอ้ยละ รองบรหิาร - - -  - - - 67.42 
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1 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

ผลการดาํเนินการ 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

การกาํกบัดแูลองคก์ร 

(1) การนําองคก์าร  

(2) การกาํกบัดแูล 

(ผลลพัธด์า้นภาระ

รบัผดิชอบของการกาํกบั

ดแูลคอือะไร 

(3) กฎหมาย 

ขอ้บงัคบัและการรบัรอง

มาตรฐานคอือะไร) 

(4) จรยิธรรม  

(5) สงัคม  

วสิยัทศัน์และแผนยุทธศาสตรข์อง

องคก์ร 

 7.4ก2 ความพงึพอใจต่อการสือ่สารขอ้มลู 

วสิยัทศัน์ แผนยุทธศาสตร ์ผลการ

ดาํเนินงาน และการสรา้งความ

ผกูพนั 

          

 1) นกัศกึษา  

  

ค่าเฉลีย่ ผช.

ประชาสมัพนัธ ์

3.75 3.75 3.75    4.30 4.50 

 2) ผูป้กครอง  ค่าเฉลีย่ ผช.

ประชาสมัพนัธ ์

3.75 3.75 3.75    4.20 4.30 

 3) บุคลากรสายวชิาการชาว

ไทย 

ค่าเฉลีย่ ผช.

ประชาสมัพนัธ ์ 

3.75 3.75 3.75    4.50 4.20 

 4) บุคลากรสายวชิาการ

ชาวต่างชาต ิ

ค่าเฉลีย่ ผช.

ประชาสมัพนัธ ์

 

3.75 3.75 3.75     4.75 

 5) บุคลากรสายสนบัสนุน  ค่าเฉลีย่ ผช.

ประชาสมัพนัธ ์

3.75 3.75 3.75    4.20 4.40 

 6) กรรมการคณะ  ค่าเฉลีย่ ผช.

ประชาสมัพนัธ ์

3.75 3.75 3.75    4.40 4.30 

 7) ผูใ้ชบ้ณัฑติ ค่าเฉลีย่ ผช.

ประชาสมัพนัธ ์

3.75 3.75 3.75    4.40 4.50 

 7.4ก3 ระดบัความเชื่อมัน่ของผูม้สีว่นได้

เสยีทีม่ต่ีอการบรหิารงานของ

ผูบ้รหิารคณะฯ***   

ค่าเฉลีย่ คณบด ี 3.75 3.75 3.75  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 4.24 

 7.4ก4 รอ้ยละของการจดัการขอ้รอ้งเรยีน

ตามระยะเวลาทีก่าํหนด***  

รอ้ยละ รองบรหิาร 80 80 80  100 100 100 100 



 

อุการจัดเก็บขอมูลเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2563 ปงบประมาณ 2564 ปปฏิทิน 2564  

หมวด 7 ผลลพัธ ์ พนัธกิจ ตวัช้ีวดัผลลพัธท่ี์เลอืก หน่วยวดั ผูร้บัผิดชอบ ค่าเป้าหมาย0

1 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

ผลการดาํเนินการ 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

 1) บุคลากรสายวชิาการ  รอ้ยละ รองบรหิาร 80 80 80  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
 2) บุคลากรสายสนบัสนุน  รอ้ยละ รองบรหิาร 80 80 80  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
 3) นกัศกึษา รอ้ยละ รองวชิาการ 80 80 80  100 (0 

เรื่อง) 

100 (0 

เรื่อง) 

100 

(3เรื่อง) 

100 

(3เรื่อง) 

 4) ผูป้กครอง รอ้ยละ รองวชิาการ 80 80 80  100 (0 

เรื่อง) 

100 (1 

เรื่อง) 

100 (0 

เรื่อง) 

100 (0 

เรื่อง) 

 7.4ก5 รอ้ยละของการใชท้รพัยากรและ

พลงังานทีล่ดลง*** 

รอ้ยละ รองบรหิาร - - 10  n/a n/a n/a  

  1) ไฟฟ้า (จาํนวนเงนิ/หน่วย

การใช)้ 

หน่วย รองบรหิาร - - 10  - 1,712,51

0 

655,94

0 

566016 

  2) ประปา (จาํนวนเงนิ/หน่วย

การใช)้ 

หน่วย รองบรหิาร - - 10  - 14,459 10,879   11264 

  3) กระดาษ (แผ่น)  แผ่น รองบรหิาร - - 10  2,212,19

5 

1,854,16

6 

(9 

เดือน)

502,11

4 

276810 

  7.4ก6 ความพงึพอใจของชมุชนทีม่ต่ีอ

คณะ จากการไดร้บัสนบัสนุน

บรกิารทางวชิาการ หรอืความ

ช่วยเหลอือื่นๆ 

ค่าเฉลีย่ รองคลงั        4.76 

7.4ข ผลลพัธด์า้น

การนํากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ 

 7.4ข1 คะแนนการประเมนิแผนกล

ยุทธ*์** 

คะแนน รองแผนฯ 100 100 100  64.14 77.58 75.85  70 

ประมา

ณการ

รอบ 9 

เดอืน 

  7.4ข2 ผลการประเมนิกลยุทธแ์ละ คะแนน รองแผนฯ         
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หมวด 7 ผลลพัธ ์ พนัธกิจ ตวัช้ีวดัผลลพัธท่ี์เลอืก หน่วยวดั ผูร้บัผิดชอบ ค่าเป้าหมาย0

1 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

ผลการดาํเนินการ 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

แผนปฏบิตักิารของคณะ 

7.5 ผลลพัธด้์านการเงินและตลาด           

7.5ก ผลลพัธด์า้น

การเงนิและตลาด 

(1) ผลการ

ดาํเนินการดา้น

งบประมาณและการเงนิ  

(2) ผลการ

ดาํเนินการดา้นตลาด  

 7.5ก1 สดัสว่นงบประมาณทีพ่ึง่พารฐักบั

รายไดข้องหน่วยงาน* 

สดัสว่น รองคลงั 36.93/6

3.07 

36.13/6

3.87  

32.37/

67.63 

 45.27/54.7

3 

44.91/55.0

9 

49.69/50

.31  

63.50/36

.50  

(9 เดือน) 

 งบคลงั ลา้นบาท  182.60 173.37 142.7

3 

 182.60 173.37 179.71 109.51 

 งบรายได+้อื่นๆ ลา้นบาท  311.85 306.43 298.1

7 

 220.73 212.65 361.68 172.45 

 7.5ก2 สถานะการเงนิรายไดข้องคณะ 

(รายได/้รายจ่าย)*** 

สดัสว่น รองคลงั     11.92% 7.49% 25.71%  57.88 
(9 เดือน) 

 รายไดจริง ลา้นบาท      221.98 210.40 219.28 76.26 

 รายจายจริง ลา้นบาท      198.34 195.77 174.42 48.30 

 7.5ก3 สดัสว่นรายไดใ้นแต่ละพนัธกจิ 

(การเรยีนการสอน การบรกิาร

วชิาการ วจิยั)*** 

สดัสว่น รองคลงั 100 100 100  100 100 100 

(9 

เดือน) 

100 

(9 

เดือน) 

 การเรยีนการสอน สดัสว่น  28.79 26.21 26.09  27.88 28.06 28.22  

 การบรกิารวชิาการ (กาํไร) สดัสว่น  71.21 73.79 73.91  72.07 71.89 71.73  

 การวจิยั สดัสว่น  -0 0- 0-  0.05 0.05 0.05  

 7.5ก4 งบประมาณเงนิรายไดส้ว่นงาน

จดัสรรขบัเคลื่อนยุทธศาสตรส์ูก่าร

ปฏบิตังิานตามพนัธกจิ (รายได/้

รายจ่ายจรงิ)*** 

สดัสว่น รองคลงั 10.59 12.02 10.80  8.61 7.56 9.94 

  

13.82 

(9 

เดือน) 

     งบตามกลยุทธ ลา้นบาท  30.7 35.12 30.82  19.12 21.68 18.08 8.7 

     งบรายไดหนวยงานท้ังหมด ลา้นบาท  289.86 292.28 285.3  221.98 286.88 181.97 62.94 
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หมวด 7 ผลลพัธ ์ พนัธกิจ ตวัช้ีวดัผลลพัธท่ี์เลอืก หน่วยวดั ผูร้บัผิดชอบ ค่าเป้าหมาย0

1 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

ผลการดาํเนินการ 

(ปีงบประมาณและปีการศึกษา) 

61/60 62/61 63/62 64/63 61/60 62/61 63/62 64/63 

5 

  7.5ก5 สถานะเงินสะสมของคณะฯ ลา้นบาท รองคลงั                         

628,65

0,287.7

6  

                   

614,64

1,675.0

8  

  7.5ก6 จํานวนเงินสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ

ลงทุนในรูปแบบตางๆ ของคณะฯ 

รอ้ยละ รองคลงั          -2.23  
ลดลง 

 

 
 

 
 
 
 


