
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                     [1] 

 

ส่วนที่ 1 

ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดําเนินการทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพ่ือคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีแผน

ยุทธศาสตร์ที่ทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือความสมบูรณ์ชัดเจนและสามารถขับเคลื่อน

ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงได้ดําเนินการตามตัวช้ีวัดแผน

ยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้จัดทํารายงานผลตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-

30 กันยายน 2562 รวมจํานวนทั้งสิ้น 42 ตัวช้ีวัด ซึ่งรายงานผลโดยจําแนกตามประเด็น ดังน้ี 

1. การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับการบรรลุเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
 

การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับค่าเปา้หมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางที่ 1 จํานวนตัวช้ีวัดตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-4 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

ระดับค่าเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย
(สูงกว่ารอ้ยละ100) 

ใกล้เคียง/เท่ากับ
เป้าหมาย 

(ร้อยละ 90-100) 

ตํ่ากว่าเป้าหมาย
(น้อยกวา่ร้อยละ

90) 

N/A 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศตามความ
ต้องการของประเทศ 

13 7
(53.85%) 

2
(15.38%) 

3 
(23.08%) 

1
(7.69%) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตผลงานวิจัยในระดับสากล สร้างผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่น 

9 3
(33.33%) 

1
(11.11%) 

5 
(55.56%) 

0
(0.0%) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

10 4
(40.00%) 

0
(0.0%) 

6 
(60.00%) 

0
(0.0%) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การบริหารจัดการที่เน้นหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
ความม่ันคง มั่งคั่งและย่ังยืน 

10 4
(40.00%) 

0
(0.0%) 

1 
(10.00%) 

5
(50.00%) 

รวม 42 
18

(42.86%) 
3

(7.14%) 
15 

(35.71%) 
6

(14.29%)
 

  



รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                     [2] 

ตารางที่ 2 ร้อยละการเปรียบเทียบเป้าหมายของผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนยทุธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) 

หมายเหตุ สูงกว่าเป้าหมาย
(สูงกว่ารอ้ยละ100) 

ใกล้เคียง/เท่ากับ
เป้าหมาย 

(ร้อยละ 90-100) 

ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
(น้อยกวา่ร้อยละ90) 

N/A 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศตามความต้องการของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
ตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเป็น
ประชาคมอาเซียน 

3 0
(0.0%) 

1
(33.33%) 

2 
(66.67%) 

0
(0.0%) 

  1.1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ 
Active Leaning 

- 0.00 

  1.2 จํานวนส่ือการสอน/ตําราที่ตอบสนองการเรียนรู้
แบบ Active Leaning 

- 0.00 

  1.3 จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

- 100.00  

กลยุทธ์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4 2
(50.00%) 

1
(25.00%) 

0 
(0.0%) 

1
(25.00%)

  2.1 ร้อยละของจํานวนนิสิตท่ีได้คะแนนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ มากกว่าร้อยละ 50 (พิจารณาจากที่นิสิต
ชั้นปีที่ 3 ที่สอบ Toeic) 

-  N/A

  2.2 ร้อยละของจํานวนนิสิตท่ีได้คะแนนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ มากกว่าร้อยละ 50 (พิจารณาจากที่นิสิต
ชั้นปีที่ 3 ที่สอบ Ku Exite) 

- 138.80  

  2.3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 97.38  

  2.4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหลังจบการศึกษา
ภายใน 1 ปี 

- 104.57  

กลยุทธ์ที่ 3 หลักสตูรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

5 4
(80.00%) 

0
(0.0%) 

1 
(20.00%) 

0
(0.0%) 

  3.1 ร้อยละของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรของ ศวท.
เท่านั้น) ที่มีผลการประเมิน 3.01 ขึ้นไป 

- 159.31  

  3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการ
ให้คําปรึกษา/การให้บริการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต 

- 107.65  

  3.3 จํานวนทุนที่คณะฯ สนับสนุนให้นิสิต - 182.50  
  3.4 จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระดับชาติ/นานาชาติ 

- 72.50 

  3.5 จํานวนโครงการ/นิสิต/ศิษย์เก่าได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรมหรือด้านอ่ืนระดับมหาวิทยาลัย/ชาติ/
นานาชาติ 

- 466.67  



รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                     [3] 

ประเด็นยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) 

หมายเหตุ สูงกว่าเป้าหมาย
(สูงกว่ารอ้ยละ100) 

ใกล้เคียง/เท่ากับ
เป้าหมาย 

(ร้อยละ 90-100) 

ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
(น้อยกวา่ร้อยละ90) 

N/A 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสรมิเผยแพร่ทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม (นิสิต) 

1 1
(100.00%) 

0
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

0
(0.0%) 

  4.1 ร้อยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมโครงการ 
(โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้แก่นิสิต) 

- 111.11  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตผลงานวิจัยในระดับสากล สร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่น 
กลยุทธ์ที่1ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล
และสร้างนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

4 1
(25.00%) 

1
(25.00%) 

2 
(50.00%) 

0
(0.0%) 

  1.1 ร้อยละของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (ISI / Scopus) 

- 438.60  

  1.2 ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา 

- 39.55 

  1.3 จํานวนโครงการวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ด้านการ
เรียนการสอนและ/หรือด้านอ่ืนๆ 

- 0.00 

  1.4 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ (เพ่ิมเติมเมื่อคร้ังประชุม คกก.ฝ่ายแผน 
15/6/61) 

- 100.00  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย/อาจารย์ประจํา 5 2
(40.00%) 

0
(0.0%) 

3 
(60.00%) 

0
(0.0%) 

  2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนวิจัยจาก
ภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

- 55.80 

  2.2 จํานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําที่ยื่นจด
ทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ยื่นจดใหม่) 

- 0.00 

  2.3 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/
นานาชาติ 

- 20.00 

  2.4 จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

- 120.00  

  2.5 จํานวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
คณะฯ ต่อจํานวนอาจารย์ทั้งหมด (แสนบาท) 

- 119.73  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการและเสรมิสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ือนํางานบริการวิชาการไปสนับสนุน
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน 
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

3 2
(66.67%) 

0
(0.0%) 

1 
(33.33%) 

0
(0.0%) 

  1.1 จํานวนชุมชนท่ีได้รับบริการวิชาการจากคณะฯ - 246.67  
  1.2 จํานวนโรงเรียนที่คณะฯ ให้บริการวิชาการ - 150.00  
  1.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ให้บริการกับ
องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน 

- 50.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) 

หมายเหตุ สูงกว่าเป้าหมาย
(สูงกว่ารอ้ยละ100) 

ใกล้เคียง/เท่ากับ
เป้าหมาย 

(ร้อยละ 90-100) 

ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
(น้อยกวา่ร้อยละ90) 

N/A 

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ือสรา้งความร่วมมือที่เข้มแข็งในการ
ให้บริการวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ 

1 0
(0.0%) 

0
(0.0%) 

1 
(100.00%) 

0
(0.0%) 

  2.1 จํานวนโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการ
ในระดับสถาบัน หรือบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 

- 0.00 

กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่การให้บริการ
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1 1
(100.00%) 

0
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

0
(0.0%) 

  3.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีสามารถ
ให้บริการวิชาการ แก่ ประชาชน ชุมชน โรงเรียน 
องค์กร หรือหน่วยงาน 

- 111.60  

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ือสนับสนุนการต่อยอดการประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัย นวัตกรรมสู่การให้บริการวิชาการที่
ย่ังยืน 

1 0
(0.0%) 

0
(0.0%) 

1 
(100.00%) 

0
(0.0%) 

  4.1 จํานวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมท่ีสามารถ
แปลงสู่การให้บริการวิชาการสู่ประชาชน ชุมชน หรือ
หน่วยงาน (ชุดงานบริการวิชาการ) 

- 0.00 

กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ือสรา้งความเข้มแข็งระบบสนับสนนุ
การบริหารจัดการด้านบริการวิชาการของ ศวท. 

4 1
(25.00%) 

0
(0.0%) 

3 
(75.00%) 

0
(0.0%) 

  5.1 รายได้สุทธิที่เกิดจากบริการวิชาการ (รายได้สุทธิ
เข้าภาควิชา/คณะฯ) (ล้านบาท) 

- 8.83 

  5.2 ร้อยละของโครงการที่ดําเนินการสําเร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

- 40.00 

  5.3 จํานวนกระบวนงานด้านบริการวิชาการที่ได้รับ
การปรับปรุง 

- 150.00  

  5.4 จํานวนคู่มือการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ - 0.00 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การบริหารจัดการที่เน้นหลักธรรมาภิบาล เพ่ือความมั่นคง ม่ังคั่งและย่ังยืน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหาร
จัดการที่เน้นหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

3 0
(0.0%) 

0
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

3
(100.0%)

  1.1 ระดับความพึงพอใจการมีบทบาทเป็นผู้บริหาร
และกําหนดทิศทางของส่วนงาน (การประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ) 

-  N/A

  1.2 ระดับความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของคณบดี 

-  N/A

  1.3 ร้อยละของจํานวนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 
ลดลง และได้รับการแก้ไขตามระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนของคณะ/จํานวนข้อร้องเรียนที่ได้มีการแก้ไข 

-  N/A
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ประเด็นยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) 

หมายเหตุ สูงกว่าเป้าหมาย
(สูงกว่ารอ้ยละ100) 

ใกล้เคียง/เท่ากับ
เป้าหมาย 

(ร้อยละ 90-100) 

ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
(น้อยกวา่ร้อยละ90) 

N/A 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้ 2 0
(0.0%) 

0
(0.0%) 

1 
(50.00%) 

1
(50.00%)

  2.1 จํานวนองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบสนองต่อภารกิจ
หลักของคณะฯและ/หรือ จัดเก็บในคลังความรู้ 

- 75.00 

  2.2 ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดการความรู้
ของคณะฯ 

-  N/A

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธภิาพ และมีความโปร่งใส 

4 3
(75.00%) 

0
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

1
(25.00%)

  3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก - 111.81  
  3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ - 117.93  
  3.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วย
วิชาการที่ได้รับการพัฒนา 

- 181.82  

  3.4 ร้อยละของความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และ
ผู้รับบริการ 

-  N/A

กลยุทธ์ที่ 4 สง่เสรมิเผยแพร่ทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม (บุคลากร) 

1 1
(100.00%) 

0
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

0
(0.0%) 

  4.1 ร้อยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมโครงการ - 117.65  
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การเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
กับการบรรลเุป้าหมาย ปงีบประมาณ พ.ศ. 256 

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพเป็นเลิศตามความต้องการของประเทศ 
แผนภูมิที่ 1  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

 

จากแผนภูมิที่ 1 พบว่าผลการดําเนินงานตามประเด็นแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เป็นเลิศตามความต้องการของประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 

13 ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานท่ีมีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 8 ตัวช้ีวัด (ร้อย

ละ 61.54) และผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 38.46) ดังน้ี 

1. ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ Active Leaning (ร้อยละ 0) 

2. จํานวนสื่อการสอน/ตําราที่ตอบสนองการเรียนรู้แบบ Active Leaning (ร้อยละ 0) 

3. ร้อยละของจํานวนนิสิตที่ได้คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ มากกว่าร้อยละ 50 (พิจารณาจากที่

นิสิตช้ันปีที่ 3 ที่สอบ TOEIC) และเน่ืองจากในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงการทดสอบ

ภาษาอังกฤษเป็นการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Exit Exam จึงไม่มีการจัดสอบ TOEIC 

ส่งผลให้ไม่สามารถรายงานผลตัวช้ีวัดน้ีได้ 

4. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ร้อยละ 97.38) 

5. จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยระดับชาติ/นานาชาติ (ร้อยละ 72.50) 

 

 

 

 

 

 

61.54%

38.46%

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่า

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่ํากว่าเป้าหมาย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตผลงานวิจัยในระดับสากล สร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และสรา้งสรรค์

นวัตกรรมที่โดดเด่น 
แผนภูมิที่ 2  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   

 
จากแผนภูมิที่ 2 พบว่าผลการดําเนินงานตามประเด็นแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยใน

ระดับสากล สร้างผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่น คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานท่ีมีผลการประเมินตาม

เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 44.44) และผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

จํานวน 5 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 55.56) ดังน้ี 

1. ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (ร้อยละ 39.55) 

2. จํานวนโครงการวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและ/หรือด้านอ่ืนๆ (ร้อยละ 0) 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (ร้อยละ 55.80) 

4. จํานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําที่ย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร(ย่ืนจดใหม่) (ร้อยละ 0) 

5. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ (ร้อยละ 20.00) 

 

  

44.44%

55.56%

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่า

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่ํากว่าเป้าหมาย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
แผนภูมิที่ 3  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   

 
จากแผนภูมิที่ 3 พบว่าผลการดําเนินงานตามประเด็นแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการที่

ตอบสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานท่ีมีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่า

เป้าหมาย จํานวน 4 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 40.00) และผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 6 ตัวช้ีวัด 

(ร้อยละ 60.00) ดังน้ี 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ให้บริการกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน (ร้อยละ 50.00) 

2. จํานวนโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการในระดับสถาบัน หรือบูรณาการร่วมกับภาคส่วน

ต่างๆ (ร้อยละ 0) 

3. จํานวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมที่สามารถแปลงสู่การให้บริการวิชาการสู่ประชาชน ชุมชน 

หรือหน่วยงาน (ชุดงานบริการวิชาการ) (ร้อยละ 0) 

4. รายได้สุทธิที่เกิดจากบริการวิชาการ (รายได้สุทธิเข้าภาควิชา/คณะฯ) (ล้านบาท) (ร้อยละ 8.83) 

5. ร้อยละของโครงการที่ดําเนินการสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (ร้อยละ 40.00) 

6. จํานวนคู่มือการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ (ร้อยละ 0) 

 

  

40.00%

60.00%

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่า

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่ํากว่าเป้าหมาย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการที่เน้นหลักธรรมาภิบาล เพ่ือความม่ันคง มั่งคั่งและย่ังยืน 
แผนภูมิที่ 4  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   

 
จากแผนภูมิที่ 4 พบว่าผลการดําเนินงานตามประเด็นแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่เน้น

หลักธรรมาภิบาล เพ่ือความม่ันคง มั่งคั่งและย่ังยืน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานท่ีมีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 4 

ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 40.00) และผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 6 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 60.00) ดังน้ี 

1. ระดับความพึงพอใจการมีบทบาทเป็นผู้บริหารและกําหนดทิศทางของส่วนงาน (การประเมินผล

การปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของคณะกรรมการประจําคณะฯ) เน่ืองจากไม่มีการประเมินความพึงพอใจการมี

บทบาทเป็นผู้บริหารและกําหนดทิศทางของส่วนงาน จึงไม่สามารถรายงานผลความพึงพอใจ 

2. ระดับความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี เน่ืองจากไม่มีการประเมิน

ความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี จึงไม่สามารถรายงานผลความพึงพอใจ 

3. ร้อยละของจํานวนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ลดลง และได้รับการแก้ไขตามระบบการจัดการ

ข้อร้องเรียนของคณะ/จํานวนข้อร้องเรียนที่ได้มีการแก้ไข เน่ืองจากไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการจัดการข้อ

ร้องเรียนของคณะ/จํานวนข้อร้องเรียน จึงไม่สามารถรายงานผลการดําเนินการได้ 

4. จํานวนองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบสนองต่อภารกิจหลักของคณะฯและ/หรือ จัดเก็บในคลังความรู้ (ร้อย

ละ 75.00) 

5. ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดการความรู้ของคณะฯ เน่ืองจากไม่มีการประเมินความพึงพอใจ

ในการจัดการความรู้ของคณะฯ จึงไม่สามารถรายงานผลความพึงพอใจการจัดการความรู้ได้ 

6. ร้อยละของความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ เน่ืองจากไม่มีการประเมินความพึงพอใจ 

จึงไม่สามารถรายงานผลความพึงพอใจได้ 

 

 

 

  

40.00%

60.00%

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่า

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่ํากว่าเป้าหมาย


