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ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 
จ ำนวน
ตัวบ่งชี้ 

น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน 
ถ่วงน้ ำหนัก 

ส่วนที่ 1 กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำร
ทั่วทั้งองค์กร (TSU09) 

1 40 3.00 1.20 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)      
(2.1) ตำมแผนยุทธึำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย  

ปก พ.ึ.2561-2580 
3 15 3.00 0.45 

(2.2) ตัวบ่งชี้จำกกำรบริหำรจัดกำรตำม
กระบวนกำร หมวด 1-6  

19 45 3.00 1.35 

- ตัวบ่งชี้ของมหำวิทยำลัย 15 
- ตัวบ่งชี้ของส่วนงำน 4 

คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 23 100 3.00 3.00 
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ส่วนที่ 1 กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรทั่วทั้ง
องค์กร (TSU09) 

  

TSU09 กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรทั่วทั้ง
องค์กร (ม.7.4ก-5) 

N/A ระดับ 3 

เฉลี่ยส่วนที่ 1  3.00 
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)   

ข.ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน   
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร   
7.1ข-7 จ ำนวนเงินกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจำกแหล่งภำยนอก รอ้ยละ 2 ร้อยละ 5  

 - จ ำนวนเงินจำกกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจำกแหล่งภำยนอก 254,925 บำท 267,671 บำท 
ประสิทธิผลของกระบวนกำรสนับสนุนอ่ืน ๆ   
7.1ข (ฉ-1)  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทึท่ี
สำมำรถเชื่อมโยงฐำนข้อมูลร่วมกัน 

N/A ร้อยละ 80 

 - ตัวตั้ง จ ำนวนระบบสำรสนเทึท่ีสำมำรถเชื่อมโยงส ำเร็จ 
คูณ 100 

N/A 4 ระบบ 

 - ตัวหำร จ ำนวน 5 ระบบสำรสนเทึ ( ระบบ e-SAR, ระบบ
บริหำรทรัพยำกรบุคคล, ระบบงำนทะเบียน, ระบบบัญชี 3 มิติ

N/A 5 ระบบ 
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และระบบ e-performance  
7.1ข (ฉ-2) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
สำรสนเทึของมหำวิทยำลัย 

  ร้อยละ 76.92 ร้อยละ 80 

     - ตัวตั้ง  จ ำนวนระบบสำรสนเทึท่ีพัฒนำแล้วเสร็จคูณ 100 N/A 4 ระบบ 
     - ตัวหำร  จ ำนวนระบบสำรสนเทึท่ีพัฒนำ จ ำนวน  5 ระบบ 
คือ ระบบทะเบียน ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ระบบเว็บไซต์
มหำลัยและหน่วยงำนเพ่ือรองรับกำรเป็นนำนำชำติ ระบบ
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Single Sign ON 

N/A 5 ระบบ 

7.1ข (ฉ-3)  จ ำนวนรำยวิชำที่ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือใช้ในกำรึกกษำ
ผ่ำนระบบ TSU MOOC (Massive Open Online Course )  

N/A 5 วิชำ 

7.1ข (ฉ-4) ร้อยละของเวลำที่ให้บริกำรระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ได้อย่ำงมีเสถียรภำพ 

N/A ร้อยละ 90 

 - จ ำนวน ชม.ที่สำมำรถให้บริกำรได้ N/A 8,688 ชม. 
 - จ ำนวน ชม.ที่สำมำรถให้บริกำรตลอดปกกำร กึกษำ          

(24 ชม. X  365 วัน) 
N/A 8,760 ชม. 

 อัตรำระยะเวลำที่สำมำรถให้บริกำร  = ระยะเวลำที่ให้บริกำร 
ทั้งหมด (24 ชม. X  365 วัน)  -  ระยะเวลำที่ให้บริกำรไม่ได้ 
(ชั่วโมง)  x 100                                                           
      ระยะเวลำที่ให้บริกำรทั้งหมด = (24 x 365)  - 72 )  x 100 
                                             8760                          
                                         = 99.18 
(ทั้งนี้ไม่นับเหตุสุดวิสัยที่เกิดจำกไฟฟ้ำดับ ระบบสื่อสำรภำยนอก
ขัดข้องและกำรปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์) 

  

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ   
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน   
(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ำ
กลุ่มอ่ืน 

  

7.2ก-1 ระดับควำมพกงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำรของ
มหำวิทยำลัย (C.11)  

N/A ค่ำเฉลี่ย 3.51 

7.2ก-4 ระดับควำมพกงพอใจของผู้ใช้บริกำรวิชำกำร (KPIs, C.11) N/A ค่ำเฉลี่ย 3.51 
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร   
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร     
(1) ผลลัพธ์ด้ำนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถ   
7.3ก-3 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ด ำรงต ำแหน่งในระดับ
ที่สูงขก้น (KPIs) 

ร้อยละ 2.70 
 

ร้อยละ 5.41 

 - จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขก้น 1 คน 2 คน 
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ทั้งหมด 
 - จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนทั้งหมด 37 คน 37 คน 

(2) ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน   
7.3ก-6 ระดับควำมพกงพอใจของบุคลำกรด้ำนบรรยำกำึกำร
ท ำงำน (KPIs, C.11) 

N/A ค่ำเฉลี่ย 3.25 

(3) ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน   
7.3ก-7 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร (KPIs) N/A ค่ำเฉลี่ย 3.70 
7.3ก-8 ค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมสุขของบุคลำกรในทุกระดับของ
มหำวิทยำลัย (TSU11) 

ร้อยละ 63.80 ร้อยละ 65 
(ค่ำเฉลี่ย 3.25) 

(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ   
7.3ก-9 ร้อยละของผู้บริหำรระดับส่วนงำน/หน่วยงำนที่ได้รับกำร
พัฒนำ (KPIs, C.10) 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

 - จ ำนวนผู้บริหำรทั้งหมด 3 คน 3 คน 
7.3ก-10 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมจ ำเป็น
ของส่วนงำน/หน่วยงำนอย่ำงน้อยปกละ 1 ครั้ง (KPIs, C.10) 

ร้อยละ 92.31 ร้อยละ 100 

 - จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตนเอง 36 คน 39 คน 
 - จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 39 คน 39 คน 

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

 
 

 

(2) ผลลัพธ์ด้ำนภำระรับผิดชอบของกำรก ำกับดูแล   
7.4ก-3 กำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย (KPIs, 
C.8.1) 

ระดับ 2 ระดับ 3 
 

7.4ก-4 กำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้น ำสูงสุดและผู้น ำ
ระดับสูงของมหำวิทยำลัย (KPIs, C.8.2) 

ระดับ 2 ระดับ 3 

ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ    
(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร   
7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปก (KPIs, C.9) 

ร้อยละ 70.59 
 

ร้อยละ 80.77 

 - จ ำนวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้ำหมำย 48 ตัวบ่งชี ้ 42 ตัวบ่งชี ้
 - จ ำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 68 ตัวบ่งชี ้ 52 ตัวบ่งชี้ 

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด   
ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด   
(1) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณและกำรเงิน   
7.5-1 กำรเพ่ิมขก้นของรำยได้ทั้งค่ำธรรมเนียมกำร กึกษำและรำยได้
อ่ืน (TSU12) 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 5 
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 - จ ำนวนรำยได้ทั้งค่ำธรรมเนียมกำรึกกษำและรำยได้อ่ืนที่
เพ่ิมขก้น (ค่ำลงทะเบียนบริกำรวิชำกำรและึกกษำต่อเนื่อง) 

254,925 บำท 267,671 บำท 

7.5-2 ควำมสำมำรถในกำรท ำเงินเหลือจ่ำย (TSU13) ร้อยละ 3.22  ร้อยละ 3 
 - จ ำนวนเงินเหลือจ่ำย 462,526.03 บำท 20,617.80 บำท 
- จ ำนวนงบประมำณที่ได้รับจัดสรร  14,368,720 บำท 687,260.00 บำท 

เฉลี่ยส่วนที่ 2  3.00 
เฉลี่ยภำพรวมทั้งหมด  3.00 

 
หมำยเหตุ ฉ หมำยถกง ตัวบ่งชี้ตำมพันธกิจ/อัตลักษณ์/กระบวนกำร หรือ ตัวบ่งชี้ส่วนที่ 3 เดิม 


