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ตัวอยาง
หมวด 7 ผลลัพธ(1)
โดย รองศาสตราจารย ดร.อนันต มุงวัฒนา
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ
7.1ก ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานกระบวนการที่มุงเนนลูกคา
ดานการเรียนการสอน (แบงกลุมในระดับปริญญาตรี และโท/เอก หรือแบงกลุมตามหลักสูตร)
1. อัตราการไดงานทําภายในระยะเวลาที่กําหนด เชน 6 เดือนหรือ 1ป
2. อัตราการไดงานทําในตางประเทศ
3. เงินเดือนเฉลี่ยบัณฑิตจบใหม
4. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
5. คะแนน Admission ของนิสิต
6. อัตราสัมฤทธิ์ผล
7. จํานวนรางวัลที่นิสิตไดรับ (รางวัลทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ)
8. หลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงตามกําหนดเวลา
9. รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพไดในครั้งแรก
10. รอยละของนิสิตที่ไดรบั ทุนการศึกษา
11. จํานวนนิสิตไทยที่ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนไปศึกษาตางประเทศ
12. จํานวนนิสิตตางชาติ
13. ผลการสอบภาษาอังกฤษ
ดานการวิจัย (เนนที่บัณฑิต ในสวนการตีพิมพของอาจารยจะไปอยูในเกณฑขอ 7.3)
1. รอยละของงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนแกสังคม
2. รอยละของผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ (Scopus/ISI) ของนิสิต
3. จํานวนเงินทุนวิจัย (ภายในและภายนอก) ที่นิสิตไดรับ
4. จํานวนผลงานวิจัยที่นิสิตไดรับรางวัล
5. จํานวน Citation
6. จํานวนทุนวิจัยที่นิสิตไดรับ
7. จํานวนสิทธิบัตร ลิขสิทธิ ที่เกิดขี้น
8. จํานวเครือขายงานวิจัย
9. จํานวนโครงการวิจัยที่เปนความรวมมือระหวางประเทศ
_____________________
(1)

ตัวชี้วัดที่ระบุไวในแผนยุทธศาสตร (หมวด 2 กลยุทธ) สามารถนําเปนผลลัพธในหมวดที่ 7 ไดทั้งหมด เพียงแตจัดหมวดใหเขากับเกณฑ
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ดานบริการวิชาการ
1. รอยละบริการวิชาการที่นําไปใชประโยชนในการบริการวิชาการแกสังคม
2. จํานวนโครงการบริการวิชาการ
3. รายรับจากโครงการบริการวิชาการ
4. จํานวนเครือขายความรวมมือทางดานการบริการวิชาการ
7.1ข ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (อาจแยกตมพันธกิจก็ได)
ดานการเรียนการสอน
1. อัตราการคงอยูของนิสิต (จําแนกตามหลักสูตร)
2. อัตราสัมฤทธิ์ผล
ดานการวิจัย
 รอยละของโครงการวิจัยที่สามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนด
ดานบริการวิชาการ
 รอยละของโครงการวิจัยที่สามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนด
ดานการบริหารจัดการ
1. การประหยัดพลังงาน เชนคาน้ํา/คาไฟที่ลดลง
2. การ Recycle ที่เพิ่มขึ้น เชนรายไดจากการขายของ Recycle
3. ระยะเวลาของกระบวนการการใหบริการที่ลดลง
4. จํานวนกระบวนการที่ไดรับการปรับปรุง/นวัตกรรมการบริการที่เพิ่มขึ้น
(2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
1. จํานวนครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนิสิตและผูรับบริการ
2. จํานวนครั้งในการซอมเพื่อรองรับเหตุการณฉุกเฉิน
3. จํานวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉินที่จัดทําขึ้นหรือปรับปรุงในแตละป
7.1ค ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน
1. จํานวนบริษัทและหนวยงานที่มีความรวมมือกับคณะอยางตอเนื่อง
2. ระดับคะแนนในการประเมินผูสงมอบ
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7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา
7.2ก ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
(1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น (อาจแบงกลุมตามพันธกิจ)
ดานการเรียนการสอน (ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูเรียน แบงตามหลักสูตรหรือระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา)
1. ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูเรียนในแตละหลักสูตร แบงตามมิติ เชนดานการสอน อุปกรณ
สถานที่ การใหบริการ etc.
2. ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นที่เกี่ยวของกับดานการเรียนการสอน
เชน ความพึงพอใจของผูปกครองตอการเรียนการสอน
3. จํานวนขอรองเรียนจากผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่ระบุไว
ดานการวิจัย
1. ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูใชงานวิจัย ผูใหทุน ในมิติตางตางๆ เชน คุณภาพของงานวิจัย
ระยะเวลาในการทํางานวิจัย ความสะดวกในการติดตอสื่อสาร
2. จํานวนขอรองเรียน
ดานบริการวิชาการ
1. ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูใชงานบริการวิชาการในมิติตางๆ เชน ความคุมคา
2. จํานวนขอรองเรียน
(2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น (อาจแบงกลุมตามพันธกิจ)
ดานการเรียนการสอน (ความผูกพันของผูเรียน แบงตามหลักสูตรหรือระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา)
1. ความผูกพันของผูเรียน อาจพิจารณาใชตัววัดเหลานี้ เชน การแนะนําใหนักเรียนมาเรียนที่คณะ
จํานวนศิษยเกาที่บริจาคเงินใหคณะ หรือมารวมกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น หรือใหความชวยเหลือใน
รูปแบบตางๆ
2. จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมจิตอาสา
ดานการวิจัย
 ความผูกพันของผูใชงานวิจัย ผูใหทุน เชน การใหทุนซ้ํา การมาขอใหทําการวิจัยอยางตอเนื่อง
ดานบริการวิชาการ
 ความผูกพันของผูใชงานบริการวิชาการ เชน การมาใชงานบริการวิชาการซ้ํา
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7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร (ควรแบงกลุมตาม Workforce Profile ที่ระบุไวใน OP)
7.3ก ผลลัพธดานบุคลากร
(1) ดานอัตรากําลังและขีดความสามารถ
1. รอยละของบุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2. รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก
3. จํานวนการตีพิมพในฐานขอมูล Scopus/ISI ของบุคลากร
4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัล
5. จํานวนทุนวิจัยที่บุคลากรไดรับ
6. จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับ
(2) ดานบรรยากาศการทํางาน
1. ความพึงพอใจของบุคลากรตอสถานที่ทํางานในมิติตางๆ เชนความสะอาด สุขลักษณะ
2. จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน
3. รองละบุคลากรที่ไดรับการตรวจสุขภาพ
4. จํานวนขอรองเรียนเรื่องสถานที่ทํางาน
5. สิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ
(3) ดานความผูกพัน
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
2. ระดับความผูกพันของบุคลากร
3. จํานวนขอเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงการทํางานจากบุคลากร
4. จํานวนขอรองเรียนของบุคลากร
5. อัตราการคงอยูของบุคลากร
(4) ดานการพัฒนาบุคลากร
1. จํานวนชั่วโมงของบุคลกากรที่ไดรับการฝกอบรม
2. จํานวนอาจารยทีไดรับเชิญใหไปสอนในตางประเทศ
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7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล
7.4ก ผลลัพธดานการนําองคการ การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม
(1) การนําองคกร
1. รอยละความเขาใจตอการสื่อสารของผูบริหารระดับสูงในเรื่องทิศทางขององคกร
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลการที่มีตอผูบริหารระดับสูง
3. จํานวนขอรองเรียนของบุคลากรตอผูบริหารระดับสูง
(2) การกํากับดูแลองคกร
1. คาเฉลี่ยการประเมินดานธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับสูง
2. จํานวนขอทักทวงจากฝายการเงินทั้งภายในและภายนอก
(3) กฏหมายและกฏระเบียบขอบังคับ
1. จํานวนครั้งของบุคลากรที่ฝาฝนกฏหมายและกฏระเบียบ
2. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรงอจากสกอ. ตามระยะเวลา
(4) จริยธรรม
1. จํานวนขอรองเรียนดานจริยธรรม
2. จํานวนครั้งที่บุคลากรฝาฝนเรื่องจริยธรรม
(5) สังคม
1. จํานวนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสังคมและชุมชน
2. จํานวนประชาชนที่เขารวมโครงการ
3. จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ
4. ผลกระทบที่เกิดขึ้นในรูปตัวเงินหรือการสรางอาชีพใหกับชุมชนหรือสังคมจากงานวิจัยหรือ
บริการวิชาการ
7.4ข ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ
 รอยละของแผนปฏิบัติการที่ไดรับการดําเนินการ
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7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด
7.5ก ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด
(1) ผลการดําเนินการดานการเงิน
1. รายรับ คาใชจาย และรายรับสุทธิ ของแตละพันธกิจและรวมทุกพันธิจ
2. จํานวนทุนวิจัย
3. การเติบโตของกองทุน
(2) ผลการดําเนินการดานตลาด
 อัตราสวนการรับนิสิตตอจํานวนผูสมัคร
-------------------------------------------

