เอกสารหมายเลข 1

แบบฟอร์ม
รายงานการดาเนินงานตามแนวทาง EdPEx ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ
รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน

คณะ .......................

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
คราวประชุม ครั้งที่ .......
วันที่ ..................................

สารบัญ
หน้า
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานหมวด 1 ถึง หมวด 7 ...................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร ...................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลหน่วยงาน
1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
 ข้อมูลเดิม  ปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ ...../....../..... (กรณีปรับปรุงใหม่ให้ระบุรายละเอียดของข้อมูล)........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. เป้าหมายสาคัญของหน่วยงาน
 ข้อมูลเดิม  ปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ ...../....../..... (กรณีปรับปรุงใหม่ให้ระบุรายละเอียดของข้อมูล)........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. เป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน (Goal –based) ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ในระยะเวลา 3 ปี เช่น การปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร ระบบงานที่สาคัญ การรับฟัง
เสียงของลูกค้า เป็นต้น
 ข้อมูลเดิม  ปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ ...../....../..... (กรณีปรับปรุงใหม่ให้ระบุรายละเอียดของข้อมูล)........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. แนวทาง/วิธีการนาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
 ข้อมูลเดิม  ปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ ...../....../..... (กรณีปรับปรุงใหม่ให้ระบุรายละเอียดของข้อมูล)........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. ผลการวิเคราะห์ ทบทวนโครงร่างองค์กร
 ข้อมูลเดิม  ปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ ...../....../..... (กรณีปรับปรุงใหม่ให้ระบุรายละเอียดของข้อมูล)........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานหมวด 1 ถึง หมวด 7
หมวด 1 การนาองค์กร
องค์กร
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง : ผูน้ าระดับสูงนาคณะอย่างไร (70 คะแนน)
ข้อ
กาหนด
ก(1)

ก(2)

ก(3)

ข(1)

ข(2)

Overall requirement

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)

ผู้นา ระดับสูงดาเนินการอย่างไรใน - …….
การกาหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม
ของคณะ
พฤติกรรมของผู้นาระดับสูงแสดงถึง
ความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมี
จริยธรรมอย่างไร
ผู้นา ระดับสูงดาเนินการอย่างไรเพื่อ
ทาให้คณะประสบความสาเร็จทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว
ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรทีจ่ ะ
สื่อสารและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากรทั่วทั้งคณะกับผูเ้ รียนและ
ลูกค้าหลักกลุ่มอื่น
ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไร
เพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติทที่ า
ให้บรรลุพันธกิจของคณะ

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)
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1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม : คณะดาเนินการอย่างไรในเรื่องการกากับดูแล และทาให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคม (50 คะแนน)
ข้อ
Overall requirement
กาหนด
ก(1) คณะทาให้มั่นใจอย่างไรว่า มีการ
- …….
กากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ
ก(2) คณะดาเนินการอย่างไรในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นา
ระดับสูง รวมทั้งผู้บริหารสูงสุด และ
ของคณะกรรมการประจาคณะ
ข(1) คณะได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความ
กังวลของสังคมที่มีต่อหลักสูตรและ
บริการ ตลอดจนการปฏิบตั ิการต่าง
ๆ ของคณะทั้งในปัจจุบันและอนาคต
อย่างไร
ข(2) คณะมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริม
และทาให้มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้าน
ของคณะเป็นไปอย่างมีจริยธรรม
ค(1) คณะคานึงถึงเรื่องความผาสุกและ
ประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่ง
ในกลยุทธ์และการปฏิบตั ิงาน
ประจาวันอย่างไร
ค(2) คณะดาเนินการอย่างไรในการ
สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนที่สาคัญอย่างจริงจัง

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)
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หมวด 2 กลยุทธ์
วดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์ : คณะจัดทากลยุทธ์อย่างไร (45 คะแนน)
ข้อ
Overall requirement
กาหนด
ก(1) คณะมีวิธีการอย่างไรในการวางแผน
กลยุทธ์
ก(2) กระบวนการจัดทากลยุทธ์ได้กระตุ้น
และพิจารณาการสร้างนวัตกรรม
อย่างไร
ก(3) คณะมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งพัฒนา
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มาใช้ใน
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ก(4) ระบบงานที่สาคัญมีอะไรบ้าง
ข(1)

ข(2)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญของ
คณะมีอะไรบ้าง และตารางเวลาทีจ่ ะ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้สร้างความ
สมดุลระหว่างความต้องการที่
หลากหลายในคณะ ซึ่งอาจแย่งชิง
ทรัพยากรกันเองได้อย่างไร

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)
- …….

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)
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2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : คณะนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร (40 คะแนน)
ข้อ
กาหนด
ก(1)
ก(2)

ก(3)

ก(4)

ก(5)

ก(6)

Overall requirement

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)

แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะ - …….
ยาวที่สาคัญของคณะมีอะไรบ้าง
คณะมีวิธีการในการที่จะนา
แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบตั ิ
อย่างไร
คณะทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่า
ทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ
มีพร้อมใช้ในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการจนประสบ
ความสาเร็จและยังบรรลุภาระผูกพัน
ในปัจจุบัน
แผนด้านบุคลากรทีส่ าคัญที่จะ
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวมีอะไรบ้าง
ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่ใช้ติดตาม
ผลสาเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง
ค่าคาดการณ์ผลการดาเนินการของ
ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่สาคัญตามกรอบ
เวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ
คณะคืออะไร

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)
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ข้อ
กาหนด

Overall requirement

ข

ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มีการ
ปรับเปลีย่ นแผนปฏิบัติการ คณะมี
วิธีการอย่างไรในการจัดทา ปรับแผน
และนาแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่าง
รวดเร็ว

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)

หมวดที่

หมวด 3 ลูกค้า
3 การมุ่งเน้นลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า : คณะมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้ากลุม่ อื่น (40 คะแนน)
ข้อ
กาหนด
ก(1)

ก(2)

ข(1)

Overall requirement

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)

คณะมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง
- …….
ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผูเ้ รียนและ
ลูกค้ากลุม่ อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ได้
คณะมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง
ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่นาไปใช้ได้
คณะมีวิธีการอย่างไรในการประเมิน
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)
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ข้อ
กาหนด

Overall requirement

ข(2)

คณะมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวม
สารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)

3.2 ความผูกพันของลูกค้า : คณะมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น โดยตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเหล่านั้น และสร้างความสัมพันธ์
(45 คะแนน)
ข้อ
Overall requirement
กาหนด
ก(1) คณะมีวิธีการอย่างไรในการค้นหา
ความต้องการเกีย่ วกับหลักสูตรและ
บริการ
ก(2) คณะมีวิธีการอย่างไรในการช่วยให้
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นสามารถ
สืบค้นสารสนเทศและขอรับการ
สนับสนุนจากคณะ
ก(3) คณะมีวิธีการอย่างไรในการกาหนด
กลุ่มผูเ้ รียน ลูกค้า และส่วนตลาด
ข(1) คณะมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง
และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน
และลูกค้ากลุม่ อื่น
ข(2) คณะมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ
ข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)
- …….

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)
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หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรูู้
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ และเพื่อนามาปรับปรุงผลการดาเนินงานขององค์กร (45 คะแนน)
ข้อ
Overall requirement
กาหนด
ก(1) คณะมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูล
และสารสนเทศ เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงานประจาวัน และผลการ
ดาเนินการโดยรวมของคณะ
ก(2) คณะมีวิธีการเลือกและใช้ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิผล
อย่างไร
ก(3) คณะมีวิธีการใช้เสียงของลูกค้า และ
ข้อมูล และสารสนเทศ ด้านตลาด
อย่างไร
ก(4) คณะมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ
วัดผลการดาเนินการของคณะ
สามารถตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอก
คณะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่
ไม่ได้คาดคิด
ข
คณะมีวิธีการอย่างไรในการทบทวน
ผลการดาเนินการและขีด
ความสามารถของคณะ

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)
- …….

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)
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ข้อ
Overall requirement
กาหนด
ค(1) คณะมีวิธีการอย่างไร ในการแบ่งปัน
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในคณะ
ค(2) คณะคาดการณ์ผลการดาเนินการใน
อนาคตอย่างไร
ค(3) คณะมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการ
ทบทวนผลการดาเนินการ (หัวข้อ
4.1ข) ไปใช้จัดลาดับความสาคัญของ
เรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ : คณะมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของคณะ รวมทั้งสารสนเทศ และโครงสร้างของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (45 คะแนน)
ข้อ
Overall requirement
กาหนด
ก(1) คณะมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ - …….
ความรู้ของคณะ
ก(2) คณะใช้ความรู้และทรัพยากรอย่างไร
เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถี
การปฏิบัติงานของคณะ
ข(1) คณะมีวิธีการจัดการอย่างไรในการ
ทวนสอบและทาให้มั่นใจว่าข้อมูล
และสารสนเทศที่ใช้ในคณะมี
คุณภาพ

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)
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ข้อ
Overall requirement
กาหนด
ข(2) คณะทาให้มั่นใจได้อย่างไร ถึงความ
ปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่
อ่อนไหวและเป็นสิทธิพิเศษ
(privilege)
ค(3) คณะทาให้มั่นใจได้อย่างไร ถึงความ
พร้อมของข้อมูลและสารสนเทศของ
คณะ
ค(4) คณะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้
ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความ
น่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย และใช้
งานง่าย
ค(5) ในภาวะฉุกเฉิน คณะมีวิธีการอย่างไร
ในการทา ให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์รวมทั้งข้อมูลและ
สารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย
และพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพือ่
ตอบสนองต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุม่
อื่นรวมทั้งต่อความต้องการของคณะ
อย่างมีประสิทธิผล

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)

หมวด 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) : คณะมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เกื้อหนุนและมีประสิทธิผล (40 คะแนน)
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ข้อ
Overall requirement
กาหนด
ก(1) คณะมีวิธีการอย่างไรในการประเมิน - …….
ความต้องการ ด้านขีดความสามารถ
ของบุคลากร และอัตรากาลัง
ก(2) คณะมีวิธีการอย่างไร ในการสรรหา
ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่
ไว้
ก(3) คณะมีวิธีการอย่างไรในการจัดระบบ
และบริหารบุคลากร
ก(4) คณะมีวิธีการอย่างไรในการเตรียม
บุคลากรให้พร้อมรับต่อความ
ต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตรากาลังที่กาลังเปลี่ยนไป
ข(1) คณะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจ
ว่าสถานที่ทางานมีสุขภาวะ ความ
ปลอดภัย และมีความสะดวกในการ
เข้าทางานของบุคลากร
ข(2) คณะสนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ
สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) : คณะมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้เกิดสภาพในการทางานที่ก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น (45
คะแนน)
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ข้อ Overall requirement
กาหนด
ก(1)

ก(2)

ก(3)
ก(4)

ข(1)

ข(2)

ข(3)

คณะมีวิธีการอย่างไรในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่ ี
ลักษณะการสื่อสารทีเ่ ปิดกว้าง มีผล
การดาเนินการที่โดดเด่นและ
บุคลากรมีความผูกพันต่อคณะ
คณะมีวิธีการอย่างไรในการกาหนด
ปัจจัยผลักดันสาคัญทีส่ ่งผลต่อความ
ผูกพันของบุคลากร
คณะประเมินความผูกพันของ
บุคลากรอย่างไร
สนับสนุนให้เกิดผลการดาเนินการที่
โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากรได้อย่างไร
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของ
คณะสนับสนุนความต้องการของ
คณะ และการพัฒนาตามความ
ต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และ
ผู้นาแต่ละคนอย่างไร
คณะมีการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้
และการพัฒนาของคณะอย่างไร
คณะมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานใน
คณะ

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)
- …….

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)

13
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการ : คณะมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและบริการและกระบวนการทางานทีส่ าคัญอย่างไร (45 คะแนน)
ข้อ
Overall requirement
กาหนด
ก(1) คณะมีวิธีการอย่างไร ในการระบุ
- …….
ข้อกาหนดของหลักสูตร บริการ และ
กระบวนการทางานที่สาคัญ
ก(2) คณะมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ
หลักสูตร บริการ และกระบวนการ
ทางานที่สาคัญ เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนด
ข(1) คณะมั่นใจได้อย่างไรว่าการ
ปฏิบัติงานประจาวันของ
กระบวนการทางานต่างๆ เป็นไป
ตามข้อกาหนดทีส่ าคัญ
ข(2) คณะมีวิธีการอย่างไร ในการกาหนด
กระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญ
ข(3) คณะมีวิธีการอย่างไร ในการปรับปรุง
กระบวนการทางานเพื่อเพิม่ การ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน ปรับปรุงหลักสูตร
และการบริการ และผลการ
ดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะหลัก
ของคณะและลดความแปรปรวน
ค
คณะมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัตกิ าร : คณะทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติการต่างๆ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
(40 คะแนน)
ข้อ Overall requirement
กาหนด
ก
ข
ค(1)
ค(2)

คณะควบคุมต้นทุนโดยรวมของ
ระบบปฏิบตั ิการอย่างไร
คณะมีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างไร
คณะดูแลให้มสี ภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติการที่ปลอดภัยได้อย่างไร
คณะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า
มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน

วิธีดาเนินการ (Process)
รอบ 6 เดือน (ก.ค. 63-ธ.ค. 63)

รอบ 9 เดือน (ก.ค. 63 – มี.ค. 64)

- …….

หมวด 7 ผลลัพธ์
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์์
หัวข้อ/ตัวชี้วัด

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผูเ้ รียน และด้าน
กระบวนการ
(ก) ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผูเ้ รียนและด้านบริการที่
มุ่งเน้นลูกค้า
ผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการศึกษา
7.1.1

ข้อมูลย้อนหลัง
(ปีการศึกษา)
60
61
62

เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา
2563
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน

การดาเนินการที่ตอบสนองต่อผลลัพธ์ตัวชี้วัด
ที่เกิดขึ้น

15
หัวข้อ/ตัวชี้วัด

7.1.2
ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริการวิชาการ

ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริการวิชาชีพ

(ข)ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
กระบวนการด้านการจัดการศึกษา

กระบวนการด้านการวิจยั

กระบวนการด้านการบริการวิชาการ

กระบวนการด้านการบริการวิชาชีพ

ข้อมูลย้อนหลัง
(ปีการศึกษา)
60
61
62

เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา
2563
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน

การดาเนินการที่ตอบสนองต่อผลลัพธ์ตัวชี้วัด
ที่เกิดขึ้น
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หัวข้อ/ตัวชี้วัด

กระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ

(2) ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉิน

(ค) ผลลัพธ์ดา้ นการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
(ก) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
(1) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุม่ อื่น
7.2.1
7.2.2
(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
(ก) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

ข้อมูลย้อนหลัง
(ปีการศึกษา)
60
61
62

เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา
2563
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน

การดาเนินการที่ตอบสนองต่อผลลัพธ์ตัวชี้วัด
ที่เกิดขึ้น
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หัวข้อ/ตัวชี้วัด

(1) ผลลัพธ์ด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถ
7.3.1
7.3.2
(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทางาน

(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน

(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นา

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและธรรมาภิบาล
(ก) ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร การกากับดูแล และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอืน่
7.4.1
7.4.2
(2) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการกากับดูแล

ข้อมูลย้อนหลัง
(ปีการศึกษา)
60
61
62

เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา
2563
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน

การดาเนินการที่ตอบสนองต่อผลลัพธ์ตัวชี้วัด
ที่เกิดขึ้น

18
หัวข้อ/ตัวชี้วัด

(3) ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรอง
มาตรฐาน

(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบตั ิอย่างมีจริยธรรม

(5) ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
สนับสนุนชุมชน

(ข) ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
(1) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบ ประมาณ การเงิน และตลาด
(ก) ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
(1) ผลลัพธ์ของการดาเนินงานด้านงบประมาณและ
การเงิน
7.5.1
7.5.2
(2) ผลลัพธ์ของการดาเนินการด้านตลาด

ข้อมูลย้อนหลัง
(ปีการศึกษา)
60
61
62

เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา
2563
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน

การดาเนินการที่ตอบสนองต่อผลลัพธ์ตัวชี้วัด
ที่เกิดขึ้น

19
หัวข้อ/ตัวชี้วัด

ข้อมูลย้อนหลัง
(ปีการศึกษา)
60
61
62

เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา
2563
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน

การดาเนินการที่ตอบสนองต่อผลลัพธ์ตัวชี้วัด
ที่เกิดขึ้น
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร
คณะ................................... ได้จัดทาแผนพัฒนาองค์การในระยะ 3 ปี ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติการที่ได้กาหนดโครงการ/กิจกรรมและเรียงลาดับความสาคัญแล้ว
จานวน .... โครงการ/กิจกรรม สาหรับในปีการศึกษา 2562 มีแผนที่ต้องดาเนินงานจานวน .... โครงการ/กิจกรรม โดยมีการโครงการ/กิจกรรมที่ได้ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนา
องค์กรใหม่ ในปีการศึกษา 2563 จานวน ..........โครงการ/กิจกรรม และในปีการศึกษา 2563 ในรอบ  6  9 เดือน มีการดาเนินงานไปแล้ว จานวน ........ โครงการ/
กิจกรรม ซึ่งได้นาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ ....../......... วันที่ ...................................... โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินการ ดังนี้
1. แผนพัฒนาคุณภาพองค์กร ปีการศึกษา 2563
โครงการ/กิจกรรม

ประภทโครงการ

เป้าหมาย/ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. …..

[ ] โครงการเดิม
[ ] โครงการใหม่
[ ] โครงการต่อเนือ่ ง

1.1
1.2

2. …..

[ ] โครงการเดิม
[ ] โครงการใหม่
[ ] โครงการต่อเนือ่ ง

2.1
2.2

3. …..

[ ] โครงการเดิม
[ ] โครงการใหม่
[ ] โครงการต่อเนือ่ ง

3.1
3.2

ความเชื่อมโยงของโครงการ/กิจกรรม
ต่อข้อกาหนดหรือวิสัยทัศน์ของคณะ
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2. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร ในปีการศึกษา 2563
โครงการกิจกรรม/

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. …..

1.1
1.2

2. …..

2.1
2.2

3. …..

3.1
3.2

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
ความสาเร็จของโครงกิจกรรม

แผน/แนวทางการพัฒนาต่อยอด

โดยสรุป ปีการศึกษา 2563 คณะ....................................... กาหนดแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมและเรียงลาดับความสาคัญไว้ จานวน .... โครงการ/กิจกรรม
สาหรับในปีการศึกษา 2563 คณะมีแผนทีต่ ้องดาเนินงานจานวน .... โครงการ/กิจกรรม และมีการดาเนินงานไปแล้ว จานวน ........ โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ ......)
สาหรับโครงการ/กิจกรรมที่คณะไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน มีจานวน ................ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
1. ............................
2. ............................
ทั้งนี้ สาหรับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานของคณะปีต่อไป มีดังนี้
1. ............................
2. ............................
3. ............................

