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คานา
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ ๐๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดาเนินไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย เป็นระบบ
มีมาตรฐานของการด าเนิ น งาน โปร่ งใสและตรวจสอบได้ ดัง นั้ น คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทากรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี
และคณบดี ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ที่เป็นมติของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ เพื่อนาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเผยแพร่ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่ว น ให้สามารถเตรียมรับการประเมินได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน อันจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรอบการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้ง
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน อีกทั้งยังเป็นการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อไป
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เอกสารประกอบ 2 แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
แบบสรุปข้อมูลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
เอกสารประกอบ 3 รูปแบบการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณบดี
เอกสารประกอบ 4 แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร าษฎร์ธานี มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลั ย ที่จะสะท้อนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหารภายใต้
แนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัยถือเป็นข้อกาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ในมาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
บุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย องค์ประกอบ
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง ตลอดจน
วิธี การด าเนิ น งานของคณะกรรมการ ให้ เ ป็น ไปตามข้ อบั งคั บของมหาวิท ยาลั ย และมาตรา ๕๐ ให้
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจและหน้า ที่ ใ นการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการศึกษา
การวิจัย ดังนี้ ๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการ
ประเมิน ผลงาน ๒) รายงานผล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ยและของ
อธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี และหมวด ๒ มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานในตาแหน่งคณบดี ที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้นาบทบัญญัติใน
หมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ ๐๑๓/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนด
กรอบการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ โดยมีหลักการประเมิน ๓ หลักการ ดังนี้ ๑) การประเมินเพื่อพัฒนาที่มุ่งเน้นให้
นาผลการประเมินไปพัฒนามหาวิทยาลัย คณะต่างๆ และวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ๒) การ
ประเมิ น ผลงานของอธิ ก ารบดี โดยยึ ด แนวคิ ด นโยบาย และวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ อ ธิ ก ารบดี น าเสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย และผลการรับเอาแนวคิดและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ๓) การประเมินผล
งานของคณบดี โดยยึดแนวคิด นโยบาย และวิสั ยทัศน์ที่คณบดีได้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ
ผลการนานโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

๒
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี และคณบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการ
ทางานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอธิการบดี และคณบดี ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณา
๓. รอบของการประเมิน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะประเมินปีละ
หนึ่งครั้ง โดยใช้ผลการดาเนินงานตามวงรอบของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี นั้ น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะดาเนินการตรวจสอบและ
ประเมิน ผลการดาเนิ น งานในการบริ ห ารและปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลั ย เพื่อสนับสนุน การ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ของมหาวิทยาลัย โดยการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การประเมินผลงานของอธิการบดี
เกณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1) ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
2) ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่อธิการบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(รักษาราชการแทนอธิการบดี)
3) ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยปีที่ประเมิน
5) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
6) ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
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ส่วนที่ ๒ การประเมินผลงานของคณบดี
เกณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1) ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
2) ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3) ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะปีที่ประเมิน
๕) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๖) ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
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๕. ประโยชน์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1) ทาให้ได้ทราบถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี และคณบดี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2) ทาให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศจากการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอธิการบดี และ
คณบดี เพื่อพัฒนาในการดาเนินงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงาน และการวางแผนนโยบายในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6. รูปแบบและวิธีการประเมิน
ส่วนที่ ๑ การประเมินผลงานของอธิการบดี
๑. อธิการบดี เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรายงานผลการดาเนินงานที่สะท้อน
ถึงระดับความสาเร็จของการดาเนินงานใน ๖ ประเด็น พร้อมแสดงเอกสาร/หลักฐานประกอบ รายละเอียดดังนี้
(เอกสารประกอบ 1)
๑) ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
๒) ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่อธิการบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(รักษาราชการแทนอธิการบดี)

๓) ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
๔) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยปีที่ประเมิน
๕) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๖) ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
๒. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของอธิการบดี รับรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของอธิการบดี ตามข้อ ๑.
๓. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิ ทยาลั ย แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการชุดหนึ่งทาหน้าที่ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย (เอกสารประกอบ 2)
๑) รองอธิการบดี
๒) คณบดี
๓) ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี มีหน้าที่ดังนี้
๑) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินที่คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดีตามที่กาหนด
๒) วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน และจัดทาเป็นรายงานสรุป เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
๔. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี ทาการตรวจเยี่ยม
มหาวิทยาลัยเพื่อแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสนทนากลุ่ม หรือสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน กอง หัวหน้าสานักงานคณบดี ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า

๔
๕. คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของอธิ การบดี สรุ ปผลการ
ประเมินผลงานของอธิการบดี และจัดทารายงานผลการประเมินตามองค์ประกอบของการประเมิน พร้อมให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แล้วนาเสนอผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย
แบบรายงานสรุปผลคะแนนการประเมินของอธิการบดี
(สาหรับคณะกรรมการฯ)
องค์ประกอบของการประเมิน
ค่าน้าหนัก
คะแนน (เต็ม ๕)
น้าหนัก x คะแนน
๑. ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบาย
40
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
ของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการฯ
๒. ผลความส าเร็ จ ตามนโยบาย/วิ สั ย ทั ศ น์ ที่
10
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
อธิการบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการฯ

(รักษาราชการแทนอธิการบดี)
๓. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
๔. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยปีที่ประเมิน
๕. ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของ
อธิการบดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๖. ผลการด าเนิ น งานตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
รวมทุกองค์ประกอบการประเมิน

10
20
10
10
๑๐๐

คะแนนประเมินเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ
คะแนนประเมินจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ
น้าหนัก X คะแนน
๑๐๐

ระดับผลการประเมิน

ส่วนที่ ๒ การประเมินผลงานของคณบดี
๑. คณบดี เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรายงานผลการดาเนินงานที่สะท้อน
ถึงระดับความสาเร็จของการดาเนินงานใน ๖ ประเด็น พร้อมแสดงเอกสาร/หลักฐานประกอบ รายละเอียด
ดังนี้ (เอกสารประกอบ 3)
๑) ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
๒) ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ทคี่ ณบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๓) ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ
๔) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะปีที่ประเมิน
๕) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๖) ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
๒. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินฯ รับรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ของคณบดี ตามข้อ ๑.

๕
๓. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิ ทยาลั ย แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการชุดหนึ่งทาหน้าที่ประเมินผลการบริหารงานของคณบดี จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วน
ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย (เอกสารประกอบ 4)
๑) รองคณบดี
๒) ประธานหลักสูตร
๓) คณะกรรมการประจาคณะ
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี มีหน้าที่ดังนี้
๑) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินที่คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีตามทีก่ าหนด
๒) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น และจั ด ท าเป็ น รายงานสรุ ป เพื่ อ จั ด ส่ ง ให้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
๔. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทาการตรวจ
เยี่ยมคณะต่าง ๆ เพื่อแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติ มโดยการสนทนากลุ่ม หรือสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา
๕. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สรุปผลการ
ประเมินผลงานของคณบดี และจัดทารายงานผลการประเมินตามองค์ประกอบของการประเมิน พร้อมให้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะ แล้วนาเสนอผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย
แบบรายงานสรุปผลคะแนนการประเมินของคณบดี
(สาหรับคณะกรรมการฯ)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

องค์ประกอบของการประเมิน
ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่
คณบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะปีที่ประเมิน
ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงาน
ของคณบดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
รวมทุกองค์ประกอบการประเมิน

ค่าน้าหนัก
คะแนน (เต็ม ๕)
น้าหนัก x คะแนน
20
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ
30
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ
10
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ
20
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ
10
คะแนนประเมินจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม
10
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ
๑๐๐
น้าหนัก X คะแนน
คะแนนประเมินเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
๑๐๐
ระดับผลการประเมิน

๖
7. การกาหนดค่าคะแนนการประเมิน
กาหนดระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน สาหรับการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ของอธิการบดีและคณบดี และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อ การพิจารณากลั่นกรอง
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
คะแนน ๑ หมายถึง มีแผนแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ
คะแนน ๒ หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินงานแต่ไม่ปรากฏผล
คะแนน ๓ หมายถึง ผลการดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน ๔ หมายถึง ผลการดาเนินงานระดับดี
คะแนน ๕ หมายถึง ผลการดาเนินงานระดับดีมาก
การกาหนดค่าคะแนนประเมินเฉลี่ยจากทุกองค์ประกอบ และการแปลผล
การค านวณค่าคะแนนประเมินผลงานของอธิ การบดี และคณบดี ในภาพรวม ให้ นาคะแนน และ
ค่าน้าหนักจากทั้ง ๕ องค์ประกอบที่ประเมินมาคานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ย และแปลผลคะแนนประเมิน ดังนี้
คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ผลการดาเนินงาน ระดับดีมาก
คะแนน 3.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ผลการดาเนินงาน ระดับดี
คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ผลการดาเนินงาน ระดับพอใช้
คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ผลการดาเนินงาน ต้องปรับปรุง
คะแนน ต่ากว่า ๑.๕๑ หมายถึง ผลการดาเนินงาน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๘. การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีและคณบดี จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๘.1 ประเด็นที่ประเมิน ๗ มิติ
1) นโยบายและกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย
2) การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
5) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
6) แนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม
7) ผลความสาเร็จตามพันธกิจ
8.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ประเมิน
8.2.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ประเมินผลงานอธิการบดี มี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
๑) รองอธิการบดี
๒) คณบดี
๓) ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
8.2.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ประเมินผลงานคณบดี มี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
๑) รองคณบดี
๒) ประธานหลักสูตร
๓) คณะกรรมการประจาคณะ

๗
8.3 ค่าคะแนนการประเมิน
คะแนน 5 หมายถึง มีผลสาเร็จหรือความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีผลสาเร็จหรือความพึงพอใจ ระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีผลสาเร็จหรือความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีผลสาเร็จหรือความพึงพอใจ ระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีผลสาเร็จหรือความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ หมายถึง ไม่สามารถให้ข้อมูลในเรื่องนั้นได้
8.4 สัดส่วนน้าหนักของการประเมินในแต่ละมิติจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
8.4.1 สัดส่วนค่าน้าหนักของการประเมินอธิการบดี
มิติที่ประเมิน
สัดส่วนน้าหนักในแต่ละกลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
1. นโยบายและกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย
ร้อยละ 20
2. การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
ร้อยละ 10
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ร้อยละ 10
4. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
ร้อยละ 10
5. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ร้อยละ 30
6. แนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม
ร้อยละ 10
7. ผลความสาเร็จตามพันธกิจ
ร้อยละ 10
หมายเหตุ : กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 3 กลุ่ม คือ รองอธิการบดี

คณบดี และผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
8.4.2 สัดส่วนค่าน้าหนักของการประเมินคณบดี
มิติที่ประเมิน
สัดส่วนน้าหนักในแต่ละกลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
๑. นโยบายและกระบวนการพัฒนาคณะ
ร้อยละ 20
2. การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
ร้อยละ 10
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ร้อยละ 10
4. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
ร้อยละ 10
5. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ร้อยละ 30
6. แนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม
ร้อยละ 10
7. ผลความสาเร็จตามพันธกิจ
ร้อยละ 10
หมายเหตุ : กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 3 กลุ่ม คือ รองคณบดี ประธาน

หลักสูตร และคณะกรรมการประจาคณะ
8.5 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน:
8.5.1 ใช้แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
8.5.2 ใช้แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี

๘
9. ปฏิทินการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ปฏิทินการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ขั้นตอนดาเนินการ
๑. คณะกรรมการฯ ประชุ มเพื่ อทบทวนกรอบการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
2. นาเสนอกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมการฯ ประชุ มเพื่ อสรุ ปกรอบการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ นฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
4. นาเสนอกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภามหาวิทยาลัย
5. อธิ ก ารบดี และคณบดี จั ด ทารายงานการประเมิ น
ตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมิน
6. คณะอนุกรรมการดาเนิน การประเมินคุณภาพการ
บริหารงานของอธิการบดี และคณบดี จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
7. จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ให้คณะกรรมการฯ
และคณะกรรมการฯ ศึ ก ษารายงานการประเมิ น
ตนเอง (SAR) และพิจารณาตัดสินผลการประเมิน
8. คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย และคณะ
เพื่อเก็บข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาผลการประเมิน
9. คณะกรรมการฯ สรุ ป ผลการประเมิ น และจั ด ท า
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินฯ
10. น าเสนอรายงานผลการประเมิน ฯ ต่ออธิการบดี
และคณบดี เพื่อพิจารณาทักท้วงผลการประเมิน
๑1. คณะกรรมการฯ นาเสนอผลการประเมิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภามหาวิทยาลัย

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการ
23 ก.ค. ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการ
6 พ.ย. ๒๕๖๑ ฝ่ายเลขานุการ
27 พ.ย. ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการ
ธ.ค. ๒๕๖1 อธิการบดี/คณบดี
ม.ค. 2๕๖2 คณะอนุกรรมการฯ
13 ก.พ. ๒๕๖2 คณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการ
4-6 มี.ค. ๒๕๖2 คณะกรรมการฯ
มหาวิทยาลัย/คณะ
3 เม.ย. ๒๕๖2 คณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการ
เม.ย. ๒๕๖2 อธิการบดี/คณบดี
ฝ่ายเลขานุการ
23 เม.ย. ๒๕๖2 สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการฯ

๙

ภาคผนวก ก
แนวทางการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน

๑๐
เอกสารประกอบ 1
รูปแบบการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของอธิการบดี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
1) นาเสนอข้อมูล ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการดาเนินงาน โครงสร้าง
การบริหารงาน จานวนบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตรที่เปิดดาเนินการ เป็นต้น
2) นโยบาย/วิสัยทัศน์ที่อธิการนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานและระดับความสาเร็จ
1) ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
2) ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่อธิการนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(รักษาราชการแทนอธิการบดี)

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ข้อ ๑ และ ข้อ ๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 1
: ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก
: สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การคานวณ
:
คะแนนที่ได้

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

=

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ร้อยละ 65

คะแนน 2
ร้อยละ 70

คะแนน 3
ร้อยละ 75

คะแนน 4
ร้อยละ 80

คะแนน 5
ร้อยละ 85

หมายเหตุ: คาอธิบายตัวชี้วัดจากเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดาเนินงาน :
เป้าหมาย
ร้อยละ 85

ผลการดาเนินงานและวิธีการ
......................

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน ผลประเมิน
 บรรลุ
ตนเอง ของกรรมการ
 ไม่บรรลุ

ร้อยละ 95

๑๑
รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.1 – 1
1.1 – 2
1.1 – 3

สรุปผลการประเมินตนเองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ตัวชี้วัด
1
2
3

การประเมินตนเอง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุป้าหมาย

3 คะแนน
4 คะแนน

5 คะแนน
4 คะแนน

ร้อยละ 80
ร้อยละ 81
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

คะแนน
4.00 คะแนน
4.00 คะแนน
4.05 คะแนน
4.02 คะแนน

สรุปผลการประเมินผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย
= บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัดที่ 1
3 คะแนน
4 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2
5 คะแนน
4 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 3
ร้อยละ 80
ร้อยละ 81
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 7
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดที่ 8
ตัวชี้วัดที่ 9
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 10

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
4.00 คะแนน
4.00 คะแนน
4.05 คะแนน
4.02 คะแนน

๑๒

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย
= บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 11
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัดของทุกประเด็นยุทธศาสตร์

3) ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ข้อ ๓
ข้อที่ 1
: ........................................
ผู้กากับดูแล
: ........................................
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ........................................

ผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมิน
ของกรรมการ

......................
รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.1 – 1
1.1 – 2
1.1 – 3

สรุปผลการประเมินตนเองของผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
ข้อ 1
ข้อ 2
........
........
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกข้อเสนอแนะ

ประเมินตนเอง
คะแนน ผลการประเมิน

คณะกรรมการฯ
คะแนน ผลการประเมิน

๑๓
4) ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
การประเมิน ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลการใช้จ่ายงบประมาณ มีการดาเนินการโดย
จาแนกตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ข้อ ๔
4.1) แหล่งที่มาของงบประมาณ
แหล่งของเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณเงินรายได้
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

4.2) การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ
4.2.1) การจัดสรรงบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

๑๔
4.2.2) การบริหารงบประมาณ
(๑) วิธีการบริหารงบประมาณ
(๒) การติดตามเร่งรัดและผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
(๓) ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ
4.3) การใช้จ่ายจ่ายงบประมาณ
(๑) การจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
รวม
จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

(๒) การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
รวม
เป้าหมาย
(ร้อยละ) จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

1
2
3
4

4.4) การดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
จานวน
ดาเนิน ร้อยละ ไม่ได้ ร้อยละ ดาเนิน ร้อยละ ไม่ได้ ร้อยละ
โครงการ
การแล้ว

ดาเนินการ

การแล้ว

ดาเนินการ

เกณฑ์การประเมิน
ให้ คิดคะแนนเป็ น ค่าร้ อยละแล้ ว นามาแปลงเป็ นคะแนน 5 ระดับ เช่น มีผ ลงานร้อยละ 82
แปลงเป็น 4.10 คะแนน เป็นต้น

๑๕
๕) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปีที่ประเมิน
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
คะแนนประเมิน คะแนนกรรมการสอบทาน
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
ประวัติและผลงานของอธิการบดี

๑๖
เอกสารประกอบ 2
แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
คาชี้แจง :
๑) แบบประเมิน การบริ ห ารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุ ราษฎร์ธ านี เป็นการ
ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์
๒) ให้ท่านศึกษารายงานการประเมินตนเองของอธิการบดีก่อนตอบแบบประเมินฉบับนี้
๓) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหรือไม่มั่นใจที่จะให้ความเห็นตามแบบสอบถามนี้ ท่านอาจไม่ต้อง
ให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องก็ได้
๔) คาถามแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี จานวน ๗ มิติ ๓๖ ข้อ
ส่วนที่ ๓ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะอื่นๆ
๕) เกณฑ์การให้คะแนนประเมิน มีดังนี้
๕ คะแนน หมายถึง คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จหรือมีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
๔ คะแนน หมายถึง คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จหรือมีความพึงพอใจ ระดับมาก
๓ คะแนน หมายถึง คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จหรือมีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
๒ คะแนน หมายถึง คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จหรือมีความพึงพอใจ ระดับน้อย
๑ คะแนน หมายถึง คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จหรือมีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด
ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ หมายถึง ท่านไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินในเรื่องนั้นได้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
กลุ่มผู้ประเมิน ประกอบด้วย:
 รองอธิการบดี
 คณบดี
 ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน

๑๗
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
มิต/ิ ข้อ

คุณลักษณะของการบริหารงานของอธิการบดี

๑. นโยบายและกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย (ค่านาหนักร้อยละ ๒๐)
๑.๑ อธิการบดีมีการกาหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางการดาเนินงาน
โดยมีการกาหนดเป้าหมายหรือผลการดาเนินงานที่ ชัดเจน และ
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
๑.๒ อธิการบดี มี การสื่ อสาร การถ่ายทอดข้ อมูล และการรับ ทราบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
๑.๓ อธิการบดี มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน และมี ความ
ร่วมมือในการทางาน เพื่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๑.๔ อธิการบดีมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน นาไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน รวมทั้ง
การรายงานผลการดาเนินงานให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยรับทราบ
๒. การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ค่านาหนักร้อยละ ๑๐)
๒.๑ อธิการบดีมีการรับฟังข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และนาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
๒.๒ อธิการบดีมีการประชาสัม พันธ์ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารกับ
นั ก ศึ ก ษา ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สาธารณชน และ
สื่อมวลชนได้อย่างเหมาะสม
๒.๓ อธิ ก ารบดี มี ก ารส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
นักศึกษาอย่างเหมาะสม
๒.๔ อธิการบดีมีส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ และการดูแล
สวัสดิภาพของนักศึกษาอย่างเหมาะสม
๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ค่านาหนักร้อยละ ๑๐)
๓.๑ อธิการบดีมีการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการทางาน รวมทั้ง
การสรรหาคนเก่ง คนดี และธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
๓.๒ อธิการบดีมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ทั้งทางด้านคุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิ ชาการ ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
๓.๓ อธิการบดีมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งทางด้านคุณวุฒิ
ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๓.๔ อธิก ารบดี มีสิ่ งสนั บสนุ น ในการปฏิ บั ติงานอย่า เหมาะสม เช่ น
สิ่งแวดล้อมในการทางาน และเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในปฏิบัติงานของบุคลากร
๓.๕ อธิ ก ารบดี มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ กั บ
บุค ลากรสายวิชาการและสายสนับ สนุน ในมหาวิ ท ยาลัย อย่ า ง
เหมาะสม

ระดับความสาเร็จ/ความพึงพอใจ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

๑๘

มิต/ิ ข้อ

คุณลักษณะของการบริหารงานของอธิการบดี

๔. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ (ค่านาหนักร้อยละ ๑๐)
๔.๑ อธิ ก ารบดี มี ก ารมอบหมายงาน และการกระจายอ านาจการ
บริหารงาน ได้ตรงตามความสามารถของบุคลากร
๔.๒ อธิ ก ารบดี มี ก ารจั ด สรรงบประมาณที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และผลการดาเนินงานที่คาดหวัง
๔.๓ อธิการบดีมีการจัดหาแหล่งทุน แหล่งทรัพยากร และรายได้จาก
ภายนอก รวมทั้ งการใช้จ่ ายงบประมาณที่ มีป ระสิท ธิภาพและ
คุ้มค่า เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
๔.๔ อธิ ก ารบดี มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
๔.๕ อธิการบดีมีการนาระบบประกันคุณภาพมาเชื่อมโยงกับการบริหาร
งบประมาณ และมีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๕. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ค่านาหนักร้อยละ ๓๐)
๕.๑ อธิ ก ารบดี ใ ช้ ห ลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) โดยมี ก าร
บริหารงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ มีการติดตาม
ผลการปฏิ บั ติ งานอย่ า งเป็ น ระบบ และน าผลการประเมิ น มา
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๕.๒ อธิการบดีใช้หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการบริหารงาน
มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มี
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนและระยะเวลา
๕.๓ อธิ ก ารบดี ใ ช้ ห ลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) ในการ
บริหารงาน ทีท่ าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการที่มีตรงกับความ
ต้องการ รวดเร็ว และมีคุณภาพ
๕.๔ อธิการบดี ใช้หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ใน
การบริหารงาน มีการรับฟัง และนาข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไปดาเนินการ และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทราบ
๕.๕ อธิ ก ารบดี ใ ช้ ห ลั ก ความโปร่ ง ใส (Transparency) ในการ
บริหารงาน โดยปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบได้
๕.๖ อธิ ก ารบดี ใ ช้ ห ลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) ในการ
บริ ห ารงาน เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท า
แผนพัฒนาหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ
และการพัฒนาหน่วยงาน
๕.๗ อธิการบดี ใช้หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) ใน
การบริหารงาน โดยการกระจายความรับผิดชอบและมอบอานาจ

ระดับความสาเร็จ/ความพึงพอใจ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

๑๙

มิต/ิ ข้อ

คุณลักษณะของการบริหารงานของอธิการบดี

ระดับความสาเร็จ/ความพึงพอใจ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

ในการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
๕.๘ อธิการบดีใช้หลักนิติธรรม (Rule of Law) ในการบริหารงาน
โดยใช้อานาจของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงาน
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ คานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕.๙ อธิการบดี ใช้หลั กความเสมอภาค (Equity) ในการบริหารงาน
บุคลากรได้รับการปฏิบัติและบริการอย่างเท่าเทียมกัน
๕.๑๐ อธิการบดีใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus oriented) ใน
การบริหารงาน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและเสนอมติ มีการตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติ
๖. แนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม (ค่านาหนักร้อยละ ๑๐)
๖.๑ อธิการบดี มีการส่งเสริมให้เกิ ดแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมใน
มหาวิทยาลัย
๖.๒ อธิการบดีมีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงาน
๖.๓ อธิการบดีมีการคิดค้นนวัตกรรมการบริหารงานอย่างมืออาชีพ
๖.๔ อธิการบดีมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๗. ผลความสาเร็จตามพันธกิจ (ค่านาหนักร้อยละ ๑๐)
๗.๑ อธิการบดีมีความสาเร็จด้านการผลิตบัณฑิต
๗.๒ อธิการบดีมีความสาเร็จด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๗.๓ อธิการบดีมีความสาเร็จด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ชุมชน
๗.๔ อธิการบดีมีความสาเร็จด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ส่วนที่ ๓ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะอื่นๆ
จุดเด่นของอธิการบดี
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนาของอธิการบดี
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ท่านคิดว่างานของอธิการบดีที่ยังไม่ได้ดาเนินการ หรือยังดาเนินการไม่สาเร็จ (โปรดระบุ)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

๒๐
แบบสรุปข้อมูลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
(สาหรับคณะกรรมการฯ)
ส่วนที่ ๑ คะแนนจากแบบประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็นประเมิน

คะแนนเฉลี่ยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยรวม
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕)

๑. นโยบายและกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย
๒. การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๔. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
๕. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๖. แนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม
๗. ผลความสาเร็จตามพันธกิจ
คะแนนรวม
หมายเหตุ : กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ประเมินคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 3 กลุ่ม คือ
๑) รองอธิการบดี 2) คณบดี 3) ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
ส่วนที่ ๒ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมิน
๑. ....................................................................................................................... (ความถี่ ……. )
๒. ....................................................................................................................... (ความถี่ ……. )
๓. ....................................................................................................................... (ความถี่ ……. )

๒๑
เอกสารประกอบ 3
รูปแบบการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณบดี
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของคณะ
1) นาเสนอข้อมูล ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการดาเนินงาน โครงสร้าง
การบริหารงาน จานวนบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตรที่เปิดดาเนินการ เป็นต้น
2) นโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานและระดับความสาเร็จ
1) ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด /นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
2) ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ข้อ 1 และข้อ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 1
: ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ...........................................................
เจ้าภาพหลัก
: ...........................................................
การคานวณ
:
คะแนนที่ได้

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

=

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ร้อยละ 65

คะแนน 2
ร้อยละ 70

คะแนน 3
ร้อยละ 75

คะแนน 4
ร้อยละ 80

คะแนน 5
ร้อยละ 85

หมายเหตุ: คาอธิบายตัวชี้วัดจากเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะ

ผลการดาเนินงาน :
เป้าหมาย
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงานและวิธีการ
......................

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน ผลประเมิน
 บรรลุ
ตนเอง ของกรรมการ
 ไม่บรรลุ

ร้อยละ 95

๒๒
รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.1 – 1
1.1 – 2
1.1 – 3

สรุปผลการประเมินตนเองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ตัวชี้วัด
1
2
3

การประเมินตนเอง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุป้าหมาย

3 คะแนน
4 คะแนน

5 คะแนน
4 คะแนน

ร้อยละ 80
ร้อยละ 81
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

คะแนน
4.00 คะแนน
4.00 คะแนน
4.05 คะแนน
4.02 คะแนน

สรุปผลการประเมินผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย
= บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัดที่ 1
3 คะแนน
4 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2
5 คะแนน
4 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 3
ร้อยละ 80
ร้อยละ 81
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 7
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดที่ 8
ตัวชี้วัดที่ 9
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 10

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
4.00 คะแนน
4.00 คะแนน
4.05 คะแนน
4.02 คะแนน

๒๓

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย
= บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 11
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัดของทุกประเด็นยุทธศาสตร์

3) ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในปีที่ผ่านมา
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ข้อ 3
ข้อที่ 1
: ........................................
ผู้กากับดูแล
: ........................................
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ........................................

ผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ผลประเมินตนเอง

ผลประเมิน
ของกรรมการ

......................
รายการเอกสาร/หลักฐาน :
1.1 – 1
1.1 – 2
1.1 – 3

สรุปผลการประเมินตนเองของผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
ข้อ 1
ข้อ 2
........
........
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกข้อเสนอแนะ

ประเมินตนเอง
คณะกรรมการฯ
คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน

๒๔
4) ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีการดาเนินการโดย
จาแนกตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ข้อ ๔
4.1) แหล่งที่มาของงบประมาณ
แหล่งของเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณเงินรายได้
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

4.2) การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ
4.2.1) การจัดสรรงบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

๒๕
4.2.2) การบริหารงบประมาณ
(๑) วิธีการบริหารงบประมาณ
(๒) การติดตามเร่งรัดและผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
(๓) ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ
4.3) การใช้จ่ายจ่ายงบประมาณ
(๑) การจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
รวม
จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

(๓) การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
รวม
เป้าหมาย
(ร้อยละ) จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ

1
2
3
4

4.4) การดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
จานวน
ดาเนิน ร้อยละ ไม่ได้ ร้อยละ ดาเนิน ร้อยละ ไม่ได้ ร้อยละ
โครงการ
การแล้ว

ดาเนินการ

การแล้ว

ดาเนินการ

เกณฑ์การประเมิน
ให้ คิดคะแนนเป็ น ค่าร้ อยละแล้ ว นามาแปลงเป็ นคะแนน 5 ระดับ เช่น มีผ ลงานร้อยละ 82
แปลงเป็น 4.10 คะแนน เป็นต้น

๒๖
๕) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปีที่ประเมิน
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
คะแนนประเมิน คะแนนกรรมการสอบทาน
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
ประวัติและผลงานของคณบดี

๒๗
เอกสารประกอบ 4
แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี
คาชี้แจง :
๑) แบบประเมินการบริหารงานของคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นการประเมิน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ประกอบการประเมิ น และให้ ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์
๒) ให้ท่านศึกษารายงานการประเมินตนเองของคณบดีก่อนตอบแบบประเมินฉบับนี้
๓) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหรือไม่มั่นใจที่จะให้ความเห็นตามแบบสอบถามนี้ ท่านอาจไม่ต้อง
ให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องก็ได้
๔) คาถามแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี จานวน ๗ มิติ ๓6 ข้อ
ส่วนที่ ๓ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะอื่นๆ
๕) เกณฑ์การให้คะแนนประเมิน มีดังนี้
๕ คะแนน หมายถึง คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จหรือมีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
๔ คะแนน หมายถึง คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จหรือมีความพึงพอใจ ระดับมาก
๓ คะแนน หมายถึง คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จหรือมีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
๒ คะแนน หมายถึง คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จหรือมีความพึงพอใจ ระดับน้อย
๑ คะแนน หมายถึง คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จหรือมีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด
ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ หมายถึง ท่านไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถประเมินในเรื่องนั้นได้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
กลุ่มผู้ประเมิน ประกอบด้วย:
 รองคณบดี
 ประธานหลักสูตร
 คณะกรรมการประจาคณะ

๒๘
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี
มิติ/ข้อ

คุณลักษณะของการบริหารงานของคณบดี

๑. นโยบายและกระบวนการพัฒนาคณะ (ค่านาหนักร้อยละ ๒๐)
๑.๑ คณบดีมีการกาหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางการดาเนินงาน โดยมีการ
กาหนดเป้าหมายหรือผลการดาเนินงานที่ชัดเจน และคานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ
๑.๒ คณบดีมีการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล และการรับทราบข้อมูลอย่าง
เป็นระบบและทั่วถึง
๑.๓ คณบดีมีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน และมีความร่วมมือใน
การทางาน เพื่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑.๔ คณบดีมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน นาไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน รวมทั้งการรายงานผลการ
ดาเนินงานให้บุคลากรในคณะรับทราบ
๒. การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ค่านาหนักร้อยละ ๑๐)
๒.๑ คณบดี มีการรับฟังข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และนาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
๒.๒ คณบดีมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กับนักศึกษา
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สาธารณชน และสื่อมวลชนได้อย่าง
เหมาะสม
๒.๓ คณบดี มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
อย่างเหมาะสม
๒.๔ คณบดีมีส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ และการดูแล
สวัสดิภาพของนักศึกษาอย่างเหมาะสม
๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ค่านาหนักร้อยละ ๑๐)
๓.๑ คณบดีมีการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการทางาน รวมทั้งการสรรหา
คนเก่ง คนดี และธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
๓.๒ คณบดีมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ทั้งทางด้านคุณวุฒิ ตาแหน่ง
ทางวิชาการ ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
๓.๓ คณบดีมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งทางด้านคุณวุฒิ ความรู้
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๓.๔ คณบดีมีสิ่งสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่าเหมาะสม เช่น สิ่งแวดล้อม
ในการทางาน และเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในปฏิบัติงานของบุคลากร
๓.๕ คณบดีมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม

ระดับความสาเร็จ/ความพึงพอใจ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ

๒๙

มิติ/ข้อ

คุณลักษณะของการบริหารงานของคณบดี

๔. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ (ค่านาหนักร้อยละ ๑๐)
๔.๑ คณบดีมีการมอบหมายงาน และการกระจายอานาจการบริหารงาน
ได้ตรงตามความสามารถของบุคลากร
๔.๒ คณบดี มี ก ารจั ด สรรงบประมาณที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์ และผลการดาเนินงานที่คาดหวัง
๔.๓ คณบดีมีการจัดหาแหล่งทุน แหล่งทรัพยากร และรายได้จากภายนอก
รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อการ
พัฒนาคณะ
๔.๔ คณบดีมีการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
๔.๕ คณบดี มี การน าระบบประกั น คุ ณภาพมาเชื่ อมโยงกั บการบริ หาร
งบประมาณ และมีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงคณะอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๕. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ค่านาหนักร้อยละ ๓๐)
๕.๑ คณบดีใช้หลักประสิทธิผล (Effectiveness) โดยมีการบริหารงานตาม
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
อย่ า งเป็ น ระบบ และน าผลการประเมิ น มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๕.๒ คณบดีใช้หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการบริหารงาน มีการใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งประหยั ด ใช้ ง บประมาณอย่ า งคุ้ ม ค่ า มี ก ารใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนและระยะเวลา
๕.๓ คณบดีใช้หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ในการบริหารงาน
ที่ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการที่มีตรงกับความต้องการ รวดเร็ว
และมีคุณภาพ
๕.๔ คณบดี ใ ช้ ห ลั ก ภาระความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) ในการ
บริหารงาน มีการรับฟัง และนาข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไป
ดาเนินการ และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
๕.๕ คณบดีใช้หลักความโปร่งใส (Transparency) ในการบริหารงาน โดย
ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตรงไปตรงมา และสามารถ
ตรวจสอบได้
๕.๖ คณบดีใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ในการบริหารงาน เปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาหน่วยงาน มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการพัฒนาหน่วยงาน
๕.๗ คณบดี ใ ช้ ห ลั ก การกระจายอ านาจ (Decentralization) ในการ
บริหารงาน โดยการกระจายความรับผิดชอบและมอบอานาจในการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ระดับความสาเร็จ/ความพึงพอใจ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ

๓๐

มิติ/ข้อ

คุณลักษณะของการบริหารงานของคณบดี

ระดับความสาเร็จ/ความพึงพอใจ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ

๕.๘ คณบดีใช้หลักนิติธรรม (Rule of Law) ในการบริหารงาน โดยใช้
อานาจของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ คานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕.๙ คณบดีใช้หลักความเสมอภาค (Equity) ในการบริหารงาน บุคลากร
ได้รับการปฏิบัติและบริการอย่างเท่าเทียมกัน
๕.๑๐ คณบดีใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus oriented) ในการ
บริ ห ารงาน เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ส่ ว นร่ ว มในการ
พิจารณาและเสนอมติ มีการตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติ
๖. แนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม (ค่านาหนักร้อยละ ๑๐)
๖.๑ คณบดีมีการส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมในคณะ
๖.๒ คณบดีมีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงาน
๖.๓ คณบดีมีการคิดค้นนวัตกรรมการบริหารงานอย่างมืออาชีพ
๖.๔ คณบดีมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
๗. ผลความสาเร็จตามพันธกิจ (ค่านาหนักร้อยละ ๑๐)
๗.๑ คณบดีมีความสาเร็จด้านการผลิตบัณฑิต
๗.๒ คณบดีมีความสาเร็จด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๗.๓ คณบดีมีความสาเร็จด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน
๗.๔ คณบดีมีความสาเร็จด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ส่วนที่ ๓ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนแนะอื่นๆ
จุดเด่นของคณบดี
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนาของคณบดี
................................................................................................................................................................... ....
.......................................................................................................................................................................
ท่านคิดว่างานของคณบดี ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ หรือยังดาเนินการไม่สาเร็จ (โปรดระบุ)
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..................................

๓๑
แบบสรุปข้อมูลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี
(สาหรับคณะกรรมการฯ)
ส่วนที่ ๑ คะแนนจากแบบประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็นประเมิน

คะแนนเฉลี่ยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยรวม
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕)

๑. นโยบายและกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย
๒. การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๔. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
๕. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๖. แนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม
๗. ผลความสาเร็จตามพันธกิจ
คะแนนรวม
หมายเหตุ : กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณะ 3 กลุ่ม คือ
๑) รองคณบดี ๒) ประธานหลักสูตร ๓) คณะกรรมการประจาคณะ
ส่วนที่ ๒ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมิน
๑. ....................................................................................................................... (ความถี่ ……. )
๒. ....................................................................................................................... (ความถี่ ……. )
๓. ........................................................................................................................ (ความถี่ ……. )

๓๒

ภาคผนวก ข
ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบตั ิ

๓๓
สรุป ตัวชี้วัดผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
ของอธิการบดีและคณบดี
อธิการบดี/คณบดี
อธิการบดี
ครุศาสตร์
นิติศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

จานวนตัวชี้วัดผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติของอธิการบดีและคณบดี
37
25
23
23
24
24
24
23

1. ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
1.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน ๓๗ ตัวชี้วัด

พยาบาลศาสตร์

นิติศาสตร์















ร้อยละ

70

สานักวิทยบริการฯ















หลักสูตร

7















ร้อยละ

60

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา















คน
รายวิชา
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

450
21
75
10
10

สถาบันพัฒนาครู
สานักวิทยบริการฯ
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
สานักส่งเสริมวิชาการฯ





































สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิทยาลัยนานาชาติ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักวิทยบริการฯ

วิทยาการจัดการ

7

สานักศิลปะฯ

มนุษยศาสตร์ฯ

หลักสูตร

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

เจ้าภาพหลัก

สานักงานอธิการบดี

ค่าเป้าหมาย

บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยนับ

วิทยาศาสตร์ฯ

ตัวชี้วดั

ครุศาสตร์

หน่วยงานที่ดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาและทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
๓. หลักสูตรที่ได้รับการสร้างศักยภาพความเป็นเลิศตาม
กลุ่ม Cluster
๔. นัก ศึก ษาที่ได้รับ การพัฒนาสมรรถนะด้า นสุข ภาพ
บุคลิกภาพ และด้านสังคม
๕. ครูประจาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๖. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning
๗. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
๘. หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM
๙. นักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบ
สหกิจศึกษา

๓๔



















สถาบันวิจยั และพัฒนา















สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา






















60:35:5

สถาบันวิจยั และพัฒนา















25

สานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการ)
สานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการ)
สานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการ)











































5

สานักส่งเสริมวิชาการฯ



5

สถาบันวิจยั และพัฒนา

60,000
50,000
25,000
25
35:30:
20:10:5

5
5

สถาบันวิจัยและพัฒนา



สานักวิทยบริการฯ



สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักศิลปะฯ



25:75

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

นิติศาสตร์



เจ้าภาพหลัก

สานักงานอธิการบดี

พยาบาลศาสตร์



ค่าเป้าหมาย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

๑๔. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ
๑๕. สัดส่วนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/การเรียนการ
ร้อยละ
สอน/การพัฒนานักศึกษา/การบริห ารจัดการ/การ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๖. สัดส่วนนักวิจัย รุ่นใหม่/รุ่นกลาง/ รุ่นเก่า
ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๗. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการ
โรงเรียน
อุดมศึกษาพี่เลี้ยง
๑๘. ระบบและกลไกการบริก ารวิ ชาการแก่สั งคมตาม
ระดับ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
๑๙. ระดับ ความสาเร็จ ของการจั ดท าฐานข้ อ มูล ชุมชม
ระดับ
ท้องถิ่น

วิทยาการจัดการ

๑๐. สัดส่ว นของผู้เรี ยนด้า นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ร้อยละ
สุขภาพ ต่อผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์
๑๑. การพัฒนาหลักสูตรสาขาขาดแคลน
ระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๒. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและ
ข้อ
งานสร้างสรรค์
๑๓. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวน
บาท
อาจารย์ประจา (วิทย์ / วิทย์สุขภาพ / สังคม)

มนุษยศาสตร์ฯ

หน่วยนับ

วิทยาศาสตร์ฯ

ตัวชี้วดั

ครุศาสตร์

หน่วยงานที่ดาเนินการ















๓๕

๒๘. ตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

15

๒๙. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ

เครือข่าย

14



































สานักศิลปะและวัฒนธรรม 
สานักศิลปะและวัฒนธรรม 






































สานักศิลปะและวัฒนธรรม

สานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่)
สานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่)
สานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่)
สานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่)




สถาบันวิจัยและพัฒนา



สานักวิทยบริการฯ



สานักศิลปะฯ



สานักส่งเสริมวิชาการฯ

นิติศาสตร์

สานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการ)
สานักงานอธิการบดี
(สานักส่งเสริมวิชาการฯ)
(งานบริการวิชาการ)

สานักงานอธิการบดี

พยาบาลศาสตร์



เจ้าภาพหลัก

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

๒๐. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
หลักสูตร
14
หรือส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับประชากรนอกวัยเรียน
๒๑. บุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อการ
คน
1,500
พัฒนาท้องถิ่น
๒๒. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การโครงการ
ระดับ
5
พระราชดาริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และภูมิปญ
ั ญาสากล
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๓. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ
5
๒๔. ร้อ ยละเฉลี่ ย ของนัก ศึก ษาที่เข้ า ร่ว มโครงการด้า น
ร้อยละ
55
ศิลปวัฒนธรรม
๒๕. โครงการพัฒนาตามรอยท่านพุทธทาสหรือสืบสาน
โครงการ
12
ประวัติศาสตร์ศรีวิชัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๖. ระบบและกลไกการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามเกณฑ์
ระดับ
5
มาตรฐานอุดมศึกษา
๒๗. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
25

วิทยาการจัดการ

ค่าเป้าหมาย

มนุษยศาสตร์ฯ

หน่วยนับ

วิทยาศาสตร์ฯ

ตัวชี้วดั

ครุศาสตร์

หน่วยงานที่ดาเนินการ



































































๓๖

๓๔. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
๓๕. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ในการทางาน
๓๖. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการ
ประหยัดน้า
๓๗. กลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย

ระดับ

5

สานักงานอธิการบดี

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักศิลปะฯ

สานักวิทยบริการฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักวิทยบริการฯ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

5

บัณฑิตวิทยาลัย

1
5

ระดับ

นิติศาสตร์

สานักวิทยบริการฯ

14

พยาบาลศาสตร์

5

แนวปฏิบัติ

วิทยาลัยนานาชาติ

สานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่)

85



























เจ้าภาพหลัก

80

ร้อยละ

วิทยาการจัดการ

๓๐. บุ คลากรได้รับ การพัฒนาสมรรถนะหลัก อย่า งเป็ น
ร้อยละ
ทางการและ/หรือไม่เป็นทางการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสูส่ ังคมดิจิทลั
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๓๑. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับ
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
๓๒. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระบบ
๓๓. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ข้อ

ค่าเป้าหมาย

มนุษยศาสตร์ฯ

หน่วยนับ

วิทยาศาสตร์ฯ

ตัวชี้วดั

ครุศาสตร์

หน่วยงานที่ดาเนินการ

สานักงานอธิการบดี
(กองนโยบายและแผน)
สานักงานอธิการบดี
(กองอาคารสถานที่)
สานักงานอธิการบดี






































































































































หมายเหตุ  หมายถึง หน่วยงานที่ดาเนินการตามตัวชี้วัด
คาอธิบายตัวชี้วัด จากเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

๓๗

๓๘
1.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณบดีคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน 25 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ
๓. หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การสร้ า งศั ก ยภาพความเป็ น เลิ ศ ตามกลุ่ ม
Cluster
๔. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพบุคลิกภาพ
และด้านสังคม
๕. ครูประจาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๖. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning
๗. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
๘. หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM
๙. นักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา
๑๐. สัดส่วนของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อ
ผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์
๑๑. การพัฒนาหลักสูตรสาขาขาดแคลน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๒. ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์
๑๓. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจา (วิทย์ / วิทย์สุขภาพ / สังคม)
๑๔. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๑๕. สัดส่วนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/การเรียนการสอน/การ
พัฒนานักศึกษา/การบริหารจัดการ/การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๖. สัดส่วนนักวิจัย รุ่นใหม่/รุ่นกลาง/ รุ่นเก่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๗. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
๑๘. ระบบและกลไกการบริ การวิ ชาการแก่ สั งคมตามเป้ าหมายของ
มหาวิทยาลัย
๑๙. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลชุมชมท้องถิ่น

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย คณะครุศาสตร์

หลักสูตร

1



ร้อยละ

70



หลักสูตร

7



ร้อยละ

60



คน
รายวิชา
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

450
2
75
10
10
25:75








ระดับ

5



ข้อ

5



บาท



ร้อยละ

60,000
50,000
25,000
25
35:30
:20:10:5
60:35:5

โรงเรียน
ระดับ

2
5




ระดับ

5



ร้อยละ
ร้อยละ





๓๙

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย คณะครุศาสตร์
๒๐. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพหรือส่งเสริม หลักสูตร
2

การเรียนรู้สาหรับประชากรนอกวัยเรียน
๒๑. บุค ลากรท้องถิ่นที่ไ ด้รับ โอกาสทางการศึกษาเพื่อ การพัฒนา
คน
1,500

ท้องถิ่น
๒๒. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการพระราชดาริ
ระดับ
5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๓. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ
5

๒๔. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ
55

๒๕. โครงการพัฒนาตามรอยท่านพุทธทาสหรือสืบสานประวัติศาสตร์ โครงการ
1

ศรีวิชัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๖. ระบบและกลไกการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ระดับ
5

อุดมศึกษา
๒๗. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
25

๒๘. ตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
15

๒๙. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์ เครือข่าย
2

และบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
๓๐. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/
ร้อยละ
80

หรือไม่เป็นทางการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สงั คมดิจิทัล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๓๑. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล
ระดับ
5

ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
๓๒. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระบบ
1

๓๓. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ข้อ
5

๓๔. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ร้อยละ
85

๓๕. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการ แนวปฏิบัติ
1

ทางาน
๓๖. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
ระดับ
5

๓๗. กลไกการส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรเพื่ อ
ระดับ
5

การศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย

๔๐
1.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณบดีคณะนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน 23 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ
๓. หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การสร้ า งศั ก ยภาพความเป็ น เลิ ศ ตามกลุ่ ม
Cluster
๔. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพบุคลิกภาพ
และด้านสังคม
๕. ครูประจาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๖. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning
๗. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
๘. หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM
๙. นักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา
๑๐. สัดส่วนของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อ
ผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์
๑๑. การพัฒนาหลักสูตรสาขาขาดแคลน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๒. ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์
๑๓. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจา (วิทย์ / วิทย์สุขภาพ / สังคม)
๑๔. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๑๕. สัดส่วนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/การเรียนการสอน/การ
พัฒนานักศึกษา/การบริหารจัดการ/การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๖. สัดส่วนนักวิจัย รุ่นใหม่/รุ่นกลาง/ รุ่นเก่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๗. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
๑๘. ระบบและกลไกการบริ การวิ ชาการแก่ สั งคมตามเป้ าหมายของ
มหาวิทยาลัย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย คณะนิติศาสตร์

หลักสูตร

1



ร้อยละ

70



หลักสูตร

7



ร้อยละ

60



คน
รายวิชา
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

450
2
75
10
10
25:75








ระดับ

5



ข้อ

5



บาท



ร้อยละ

60,000
50,000
25,000
25
35:30
:20:10:5
60:35:5

โรงเรียน
ระดับ

2
5




ร้อยละ
ร้อยละ





๔๑

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย คณะนิติศาสตร์
๑๙. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลชุมชมท้องถิ่น
ระดับ
5

๒๐. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพหรือส่งเสริม หลักสูตร
2

การเรียนรู้สาหรับประชากรนอกวัยเรียน
๒๑. บุค ลากรท้องถิ่นที่ไ ด้รับ โอกาสทางการศึกษาเพื่อ การพัฒนา
คน
1,500

ท้องถิ่น
๒๒. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการพระราชดาริ
ระดับ
5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๓. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ
5

๒๔. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ
55

๒๕. โครงการพัฒนาตามรอยท่านพุทธทาสหรือสืบสานประวัติศาสตร์ โครงการ
1

ศรีวิชัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๖. ระบบและกลไกการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ระดับ
5

อุดมศึกษา
๒๗. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
25

๒๘. ตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
15

๒๙. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์ เครือข่าย
2

และบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
๓๐. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/
ร้อยละ
80

หรือไม่เป็นทางการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สงั คมดิจิทัล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๓๑. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล
ระดับ
5

ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
๓๒. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระบบ
1

๓๓. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ข้อ
5

๓๔. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ร้อยละ
85

๓๕. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการ แนวปฏิบัติ
1

ทางาน
๓๖. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
ระดับ
5

๓๗. กลไกการส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรเพื่ อ
ระดับ
5

การศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย

๔๒
1.4 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน 23 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ
๓. หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การสร้ า งศั ก ยภาพความเป็ น เลิ ศ ตามกลุ่ ม
Cluster
๔. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพบุคลิกภาพ
และด้านสังคม
๕. ครูประจาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๖. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning
๗. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
๘. หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM
๙. นักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา
๑๐. สัดส่วนของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อ
ผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์
๑๑. การพัฒนาหลักสูตรสาขาขาดแคลน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๒. ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์
๑๓. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจา (วิทย์ / วิทย์สุขภาพ / สังคม)
๑๔. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๑๕. สัดส่วนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/การเรียนการสอน/การ
พัฒนานักศึกษา/การบริหารจัดการ/การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๖. สัดส่วนนักวิจัย รุ่นใหม่/รุ่นกลาง/ รุ่นเก่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๗. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
๑๘. ระบบและกลไกการบริ การวิ ชาการแก่ สั งคมตามเป้ าหมายของ
มหาวิทยาลัย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

คณะ
พยาบาลศาสตร์

หลักสูตร

1



ร้อยละ

70



หลักสูตร

7



ร้อยละ

60



คน
รายวิชา
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

450
2
75
10
10
25:75








ระดับ

5



ข้อ

5



บาท



ร้อยละ

60,000
50,000
25,000
25
35:30
:20:10:5
60:35:5

โรงเรียน
ระดับ

2
5




ร้อยละ
ร้อยละ





๔๓

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

๑๙. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลชุมชมท้องถิ่น
ระดับ
5
๒๐. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพหรือส่งเสริม หลักสูตร
2
การเรียนรู้สาหรับประชากรนอกวัยเรียน
๒๑. บุค ลากรท้องถิ่นที่ไ ด้รับ โอกาสทางการศึกษาเพื่อ การพัฒนา
คน
1,500
ท้องถิ่น
๒๒. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการพระราชดาริ
ระดับ
5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๓. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ
5
๒๔. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ
55
๒๕. โครงการพัฒนาตามรอยท่านพุทธทาสหรือสืบสานประวัติศาสตร์ โครงการ
1
ศรีวิชัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๖. ระบบและกลไกการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ระดับ
5
อุดมศึกษา
๒๗. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
25
๒๘. ตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
15
๒๙. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพั ฒนาคณาจารย์ เครือข่าย
2
และบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
๓๐. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/
ร้อยละ
80
หรือไม่เป็นทางการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สงั คมดิจิทัล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๓๑. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล
ระดับ
5
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
๓๒. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระบบ
1
๓๓. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ข้อ
5
๓๔. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ร้อยละ
85
๓๕. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการ แนวปฏิบัติ
1
ทางาน
๓๖. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
ระดับ
5
๓๗. กลไกการส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรเพื่ อ
ระดับ
5
การศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย

คณะ
พยาบาลศาสตร์






















๔๔
1.5 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน 24 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ
๓. หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การสร้ า งศั ก ยภาพความเป็ น เลิ ศ ตามกลุ่ ม
Cluster
๔. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพบุคลิกภาพ
และด้านสังคม
๕. ครูประจาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๖. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning
๗. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
๘. หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM
๙. นักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา
๑๐. สัดส่วนของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อ
ผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์
๑๑. การพัฒนาหลักสูตรสาขาขาดแคลน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๒. ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์
๑๓. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจา (วิทย์ / วิทย์สุขภาพ / สังคม)
๑๔. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๑๕. สัดส่วนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/การเรียนการสอน/การ
พัฒนานักศึกษา/การบริหารจัดการ/การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๖. สัดส่วนนักวิจัย รุ่นใหม่/รุ่นกลาง/ รุ่นเก่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๗. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
๑๘. ระบบและกลไกการบริ การวิ ชาการแก่ สั งคมตามเป้ าหมายของ

คณะ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
หลักสูตร

1



ร้อยละ

70



หลักสูตร

7



ร้อยละ

60



คน
รายวิชา
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

450
2
75
10
10
25:75








ระดับ

5



ข้อ

5



บาท



ร้อยละ

60,000
50,000
25,000
25
35:30
:20:10:5
60:35:5

โรงเรียน
ระดับ

2
5




ร้อยละ
ร้อยละ





๔๕

ตัวชี้วัด

คณะ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัย
๑๙. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลชุมชมท้องถิ่น
ระดับ
5
๒๐. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพหรือส่งเสริม หลักสูตร
2
การเรียนรู้สาหรับประชากรนอกวัยเรียน
๒๑. บุค ลากรท้องถิ่นที่ไ ด้รับ โอกาสทางการศึกษาเพื่อ การพัฒนา
คน
1,500
ท้องถิ่น
๒๒. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการพระราชดาริ
ระดับ
5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๓. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ
5
๒๔. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ
55
๒๕. โครงการพัฒนาตามรอยท่านพุทธทาสหรือสืบสานประวัติศาสตร์ โครงการ
1
ศรีวิชัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๖. ระบบและกลไกการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ระดับ
5
อุดมศึกษา
๒๗. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
25
๒๘. ตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
15
๒๙. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์ เครือข่าย
2
และบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
๓๐. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/
ร้อยละ
80
หรือไม่เป็นทางการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สงั คมดิจิทัล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๓๑. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล
ระดับ
5
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
๓๒. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระบบ
1
๓๓. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ข้อ
5
๓๔. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ร้อยละ
85
๓๕. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการ แนวปฏิบัติ
1
ทางาน
๓๖. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
ระดับ
5
๓๗. กลไกการส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรเพื่ อ
ระดับ
5
การศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย























๔๖
1.6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน ๒4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ
๓. หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การสร้ า งศั ก ยภาพความเป็ น เลิ ศ ตามกลุ่ ม
Cluster
๔. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพบุคลิกภาพ
และด้านสังคม
๕. ครูประจาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๖. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning
๗. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
๘. หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM
๙. นักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา
๑๐. สัดส่วนของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อ
ผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์
๑๑. การพัฒนาหลักสูตรสาขาขาดแคลน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๒. ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์
๑๓. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจา (วิทย์ / วิทย์สุขภาพ / สังคม)
๑๔. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๑๕. สัดส่วนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/การเรียนการสอน/การ
พัฒนานักศึกษา/การบริหารจัดการ/การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๖. สัดส่วนนักวิจัย รุ่นใหม่/รุ่นกลาง/ รุ่นเก่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๗. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
๑๘. ระบบและกลไกการบริ การวิ ชาการแก่ สั งคมตามเป้ าหมายของ
มหาวิทยาลัย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

คณะ
วิทยาการจัดการ

หลักสูตร

1



ร้อยละ

70



หลักสูตร

7



ร้อยละ

60



คน
รายวิชา
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

450
2
75
10
10
25:75








ระดับ

5



ข้อ

5



บาท



ร้อยละ

60,000
50,000
25,000
25
35:30
:20:10:5
60:35:5

โรงเรียน
ระดับ

2
5




ร้อยละ
ร้อยละ





๔๗

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

๑๙. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลชุมชมท้องถิ่น
ระดับ
5
๒๐. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพหรือส่งเสริม หลักสูตร
2
การเรียนรู้สาหรับประชากรนอกวัยเรียน
๒๑. บุค ลากรท้องถิ่นที่ไ ด้รับ โอกาสทางการศึกษาเพื่อ การพัฒนา
คน
1,500
ท้องถิ่น
๒๒. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการพระราชดาริ
ระดับ
5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๓. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ
5
๒๔. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ
55
๒๕. โครงการพัฒนาตามรอยท่านพุทธทาสหรือสืบสานประวัติศาสตร์ โครงการ
1
ศรีวิชัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๖. ระบบและกลไกการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ระดับ
5
อุดมศึกษา
๒๗. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
25
๒๘. ตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
15
๒๙. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพั ฒนาคณาจารย์ เครือข่าย
2
และบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
๓๐. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/
ร้อยละ
80
หรือไม่เป็นทางการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สงั คมดิจิทัล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๓๑. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล
ระดับ
5
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
๓๒. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระบบ
1
๓๓. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ข้อ
5
๓๔. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ร้อยละ
85
๓๕. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการ แนวปฏิบัติ
1
ทางาน
๓๖. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
ระดับ
5
๓๗. กลไกการส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรเพื่ อ
ระดับ
5
การศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย

คณะ
วิทยาการจัดการ






















๔๘
1.7 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน 24 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ
๓. หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การสร้ า งศั ก ยภาพความเป็ น เลิ ศ ตามกลุ่ ม
Cluster
๔. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพบุคลิกภาพ
และด้านสังคม
๕. ครูประจาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๖. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning
๗. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
๘. หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM
๙. นักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา
๑๐. สัดส่วนของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อ
ผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์
๑๑. การพัฒนาหลักสูตรสาขาขาดแคลน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๒. ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์
๑๓. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจา (วิทย์ / วิทย์สุขภาพ / สังคม)
๑๔. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๑๕. สัดส่วนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/การเรียนการสอน/การ
พัฒนานักศึกษา/การบริหารจัดการ/การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๖. สัดส่วนนักวิจัย รุ่นใหม่/รุ่นกลาง/ รุ่นเก่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๗. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
๑๘. ระบบและกลไกการบริ การวิ ชาการแก่ สั งคมตามเป้ าหมายของ
มหาวิทยาลัย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หลักสูตร

1



ร้อยละ

70



หลักสูตร

7



ร้อยละ

60



คน
รายวิชา
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

450
2
75
10
10
25:75








ระดับ

5



ข้อ

5



บาท



ร้อยละ

60,000
50,000
25,000
25
35:30
:20:10:5
60:35:5

โรงเรียน
ระดับ

2
5




ร้อยละ
ร้อยละ





๔๙

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

๑๙. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลชุมชมท้องถิ่น
ระดับ
5
๒๐. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพหรือส่งเสริม หลักสูตร
2
การเรียนรู้สาหรับประชากรนอกวัยเรียน
๒๑. บุค ลากรท้องถิ่นที่ไ ด้รับ โอกาสทางการศึกษาเพื่อ การพัฒนา
คน
1,500
ท้องถิ่น
๒๒. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการพระราชดาริ
ระดับ
5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๓. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ
5
๒๔. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ
55
๒๕. โครงการพัฒนาตามรอยท่านพุทธทาสหรือสืบสานประวัติศาสตร์ โครงการ
1
ศรีวิชัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๖. ระบบและกลไกการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ระดับ
5
อุดมศึกษา
๒๗. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
25
๒๘. ตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
15
๒๙. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้า นการพัฒนาคณาจารย์ เครือข่าย
2
และบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
๓๐. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/
ร้อยละ
80
หรือไม่เป็นทางการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สงั คมดิจิทัล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๓๑. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล
ระดับ
5
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
๓๒. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระบบ
1
๓๓. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ข้อ
5
๓๔. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ร้อยละ
85
๓๕. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการ แนวปฏิบัติ
1
ทางาน
๓๖. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
ระดับ
5
๓๗. กลไกการส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรเพื่ อ
ระดับ
5
การศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี






















๕๐
1.8 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน 23 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ
๓. หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การสร้ า งศั ก ยภาพความเป็ น เลิ ศ ตามกลุ่ ม
Cluster
๔. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพบุคลิกภาพ
และด้านสังคม
๕. ครูประจาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๖. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning
๗. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
๘. หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM
๙. นักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา
๑๐. สัดส่วนของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อ
ผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์
๑๑. การพัฒนาหลักสูตรสาขาขาดแคลน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๒. ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์
๑๓. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจา (วิทย์ / วิทย์สุขภาพ / สังคม)
๑๔. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๑๕. สัดส่วนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/การเรียนการสอน/การ
พัฒนานักศึกษา/การบริหารจัดการ/การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๖. สัดส่วนนักวิจัย รุ่นใหม่/รุ่นกลาง/ รุ่นเก่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๑๗. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
๑๘. ระบบและกลไกการบริ การวิ ชาการแก่ สั งคมตามเป้ าหมายของ
มหาวิทยาลัย

วิทยาลัย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย นานาชาติ
การท่องเที่ยว
หลักสูตร

1



ร้อยละ

70



หลักสูตร

7



ร้อยละ

60



คน
รายวิชา
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

450
2
75
10
10
25:75








ระดับ

5



ข้อ

5



บาท



ร้อยละ

60,000
50,000
25,000
25
35:30
:20:10:5
60:35:5

โรงเรียน
ระดับ

2
5




ร้อยละ
ร้อยละ





๕๑

ตัวชี้วัด

วิทยาลัย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย นานาชาติ
การท่องเที่ยว
ระดับ
5

หลักสูตร
2


๑๙. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลชุมชมท้องถิ่น
๒๐. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพหรือส่งเสริม
การเรียนรู้สาหรับประชากรนอกวัยเรียน
๒๑. บุค ลากรท้องถิ่นที่ไ ด้รับ โอกาสทางการศึกษาเพื่อ การพัฒนา
คน
1,500
ท้องถิ่น
๒๒. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการพระราชดาริ
ระดับ
5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๓. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ
5
๒๔. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ
55
๒๕. โครงการพัฒนาตามรอยท่านพุทธทาสหรือสืบสานประวัติศาสตร์ โครงการ
1
ศรีวิชัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๒๖. ระบบและกลไกการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ระดับ
5
อุดมศึกษา
๒๗. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
25
๒๘. ตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
15
๒๙. เครือข่ายความร่วมมือ ทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์ เครือข่าย
2
และบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
๓๐. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/
ร้อยละ
80
หรือไม่เป็นทางการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สงั คมดิจิทัล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
๓๑. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล
ระดับ
5
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
๓๒. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระบบ
1
๓๓. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ข้อ
5
๓๔. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ร้อยละ
85
๓๕. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการ แนวปฏิบัติ
1
ทางาน
๓๖. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
ระดับ
5
๓๗. กลไกการส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรเพื่ อ
ระดับ
5
การศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย





















๕๒

ภาคผนวก ค
ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่อธิการบดีและคณบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

๕๓

สรุป ตัวชี้วัดผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่อธิการบดีและคณบดีนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี/คณบดี
อธิการบดี
ครุศาสตร์
นิติศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

จานวนตัวชี้วัดผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์
ที่อธิการบดีและคณบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
11
20
19
16
28
27
11
22

๕๔

2. ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่อธิการบดีและคณบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
2.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 11 ตัวชี้วัด













10

สานักวิทยบริการฯ















สังคม : 30
วิทย์ : 20

สถาบันวิจยั และพัฒนา















2

สถาบันวิจยั และพัฒนา















55

สานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการ)



















สถาบันวิจัยและพัฒนา




สานักวิทยบริการฯ




สานักศิลปะฯ




สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ
สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักงานอธิการบดี

85
75

บัณฑิตวิทยาลัย

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยกับสังคม

พยาบาลศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
6. งานบริ ก ารวิ ช าการที่ ท าในลั ก ษณะพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์
ร้อยละ

วิทยาลัยนานาชาติ

สิทธิบัตร

เจ้าภาพหลัก

วิทยาการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละ
2. บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ไ ด้ ง านท าหรื อ ประกอบอาชี พ ร้อยละ
อิสระภายใน 1 ปี
3. ผลการวั ดสมรรถนะด้ า นภาษาอั งกฤษตามกรอบ ร้อยละ
CEFR ของนัก ศึก ษาไม่ต่ากว่า ระดับ B1 หรือ
เทียบเท่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
4. งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ร้อยละ
เผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ต่ อ อาจารย์
ประจา
5. งานวิ จั ย นวั ตกรรมหรือ งานสร้ างสรรค์ที่ไ ด้รั บการจด ชิ้นงาน

ค่าเป้าหมาย

มนุษยศาสตร์ฯ

หน่วยนับ

วิทยาศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัด

ครุศาสตร์

หน่วยงานที่ดาเนินการ











๕๔

๕๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
8. การถ่ า ยทอดหรื อ เผยแพร่ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมสู่
ครั้ง
20
สาธารณชนภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
9. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ร้อยละ
85
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
10. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย
ร้อยละ
11. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการปรั บ ระบบโครงสร้ า งการ
บริหารงาน

ระดับ

85
5

สานักงานอธิการบดี

สานักส่งเสริมวิชาการฯ





















สถาบันวิจัยและพัฒนา

บัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี
(งานบริการวิชาการ)

สานักวิทยบริการฯ

นิติศาสตร์



เจ้าภาพหลัก

สานักศิลปะฯ

พยาบาลศาสตร์

55

วิทยาลัยนานาชาติ

ร้อยละ

วิทยาการจัดการ

ผู้เข้ารับการบริการและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์และมี
ผลลัพธ์จากการดาเนินการ

ค่าเป้าหมาย

มนุษยศาสตร์ฯ

7.

หน่วยนับ

วิทยาศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัด

ครุศาสตร์

หน่วยงานที่ดาเนินการ







สานักศิลปะและวัฒนธรรม

สานักงานอธิการบดี
(กองการเจ้าหน้าที่)



























สานักงานอธิการบดี
(กองกลาง)
สานักงานอธิการบดี





















































หมายเหตุ  หมายถึง หน่วยงานที่ดาเนินการตามตัวชี้วัด
คาอธิบายตัวชี้วัด จากเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

๕๕

๕๖
2.2 นโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีคณะครุศาสตร์นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 20 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
๑. จานวนหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ม าตรฐานตามกรอบคุ ณ วุ ฒิ หลักสูตร
๑๒
ระดับอุดมศึกษาและได้รับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป
2. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณา หลักสูตร
๘
การภาษาที่ ส องในรายวิ ช าและมี กิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
๓. หลั ก สู ต รที่ จั ด การเรี ย นการสอนแบบ Active หลักสูตร
๘
Learning/ E-Learning/ มีการบูรณาการกั บ
งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการแก่สังคม
๔. จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียน รายวิชา
๘
เป็นฐาน
๕. โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้รับ โรงเรียน
๒
การพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน
๖. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ร้อยละ
๘๐
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบ TQF
๗. ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คน
๔๐
อาจารย์นิเทศที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและมีคุณลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
๘. งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ร้อยละ
๒๐
ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
๙. นักวิจัยที่มีสมรรถนะในการสร้างผลงานวิจัย/งาน
คน
๕
สร้ า งสรรค์ ท างการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
ชุมชน/หรือได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ
๑๐. เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการผลิ ต หรื อ เผยแพร่ เครือข่าย
๓
ผลงาน วิจัย/งานสร้างสรรค์กับหน่วยงานภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
๑๑. โครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคม โครงการ/
๘
ที่บูรณาการกับพันธกิจของคณะหรือมหาวิทยาลัย
กิจกรรม
๑๒. เครือข่ายความร่ วมมือด้านวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง กับ เครือข่าย
๒
ศิษย์เก่าหรือชุมชน
๑๓. ศิษย์เก่าที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน ๒ ปี
คน
๕๐
แรกของการประกอบอาชีพครู

เจ้าภาพหลัก
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายบริการวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายบริการวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายบริการวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สถาบันพัฒนาครูฯ

๕๗
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
เจ้าภาพหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล
๑๔. โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ โครงการ
๑
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สาธารณชนภายนอกโดยการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า ง
นักศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
๑๕. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
๕๐
ฝ่ายบริการวิชาการและ
ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือโครงการตามพระราชดาริ
วิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
๑๖. ระดับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางานของ
ร้อยละ
๘๐
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
บุคลากร
๑๗. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
อัตราส่วน
๓๐:๑ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
๑๘. ร้ อ ยละการคงอยู่ ข องอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสาย
ร้อยละ
๘๐
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิตลั
๑๙. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคณะครุ
ร้อยละ
๘๐
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ศาสตร์
๒๐. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือฐานข้อมูลเพื่อเสริม
ระบบ
๒
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
ประสิทธิภาพด้านการบริหาร

๕๘
2.3 นโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีคณะนิติศาสตร์ นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 19 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
1. นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาและทดสอบความรู้
ร้อยละ
70
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรที่มีการพัฒนาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ หลักสูตร
1
เฉพาะทาง
3. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ
ร้อยละ
60
บุคลิกภาพ และด้านสังคม
4. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
เครือข่าย
๑
5. การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อ
6
6. รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
รายวิชา
กับการทางานจริง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์
ร้อยละ
เผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ต่ อ อาจารย์
ประจา
8. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและ
ข้อ
งานสร้างสรรค์
9. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ

2

เจ้าภาพหลัก
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่า
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่า
ฝ่ายวิชาการ

20

ฝ่ายวิจัยและตาแหน่ง
ทางวิชาการ

5

ฝ่ายวิจัยและตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ฝ่ายวิจัยและตาแหน่ง
ทางวิชาการ

25

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
10. ระบบและกลไกการบริก ารวิชาการแก่สังคมตาม
ระดับ
5
ฝ่ายบริการวิชาการและ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ศูนย์ช่วยเหลือฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
11. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ
5
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
12. ระบบและกลไกการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามเกณฑ์
ระดับ
5
ฝ่ายแผนและบริหารงาน
มาตรฐานอุดมศึกษา
บุคคล
13. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
25
ฝ่ายแผนและบริหารงาน
บุคคล
14. ตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
15
ฝ่ายแผนและบริหารงาน
บุคคล
15. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนา เครือข่าย
2
ฝ่ายแผนและบริหารงาน
คณาจารย์ และบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
บุคคล

๕๙
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
เจ้าภาพหลัก
16. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็น
ร้อยละ
80
ฝ่ายแผนและบริหารงาน
ทางการและ/หรือไม่เป็นทางการ
บุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล
17. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ข้อ
5
ฝ่ายประกันคุณภาพ
ภายใน
18. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ร้อยละ
85
ฝ่ายประกันคุณภาพ
ภายใน
19. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็น แนวปฏิบัติ
1
ฝ่ายประกันคุณภาพ
เลิศในการทางาน
ภายใน

๖๐
2.4 นโยบาย/วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ค ณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร์ น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 16 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
เจ้าภาพหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
๑. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละ
85
รองวิชาการ
๒. บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ไ ด้ ง านท าหรื อ ประกอบอาชี พ ร้อยละ
๗5
รองวิชาการ
อิสระภายใน ๑ ปี
๓. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาสอบเพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าต ร้อยละ
93
รองวิชาการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่าน
ในรอบปีการศึกษา
๔. ร้อยละของจานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ ร้อยละ
35
รองวิชาการ
สอนแบบ Active learning
๕. การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อ
6
รองกิจการนักศึกษา
๖. จ านวนผลงานทางวิ ช าการ/วิ จั ย /นวั ต กรรมของ
ผลงาน
4
รองวิชาการ
นักศึกษาที่นาเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๗. งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ร้อยละ
๒๐
ผู้ช่วยวิจัย
เผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ต่ อ อาจารย์
ประจา
๘. จานวนนักวิจัย มีสมรรถนะในการสร้างผลงาน วิจัย
คน
6
ผู้ช่วยวิจัย
และผลงานวิ ช าการทางสุ ข ภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ
บริ บ ทของชุ ม ชน/สั ง คม ได้ รั บ รางวั ล หรื อ เป็ น ที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
๙. มีเ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อในการผลิ ต และเผยแพร่ เครือข่าย
3
ผู้ช่วยวิจัย
ผลงานวิจัย และ ผลงานวิชาการในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติในภูมิภาคและอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
๑๐. งานบริการวิชาการที่ทาในลักษณะพันธะกิจสัมพันธ์ ร้อยละ
๕5
หัวหน้างานบริการ
มหาวิทยาลัยกับสังคม
วิชาการ
๑๑. ผู้เข้ ารับ การบริ การและนาความรู้ ไปใช้ป ระโยชน์ ร้อยละ
๕๕
หัวหน้างานบริการ
และมีผลลัพธ์จากการดาเนินการ
วิชาการ
๑๒. ผลงานที่เกิดจากการบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผลงาน
2
ศูนย์สร้างเสริมฯ
(วิจัย นวัตกรรม บทความวิชาการ)
๑๓. จานวนเครื อ ข่ายความร่วมมือด้า นการสร้างเสริ ม เครือข่าย
2
ศูนย์สร้างเสริมฯ
สุขภาพผู้สูงอายุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
๑๔. คณะ/ อาจารย์/ นักศึกษาได้รับการยกย่อง ประกาศ
คน
2
งานทานุบารุง
เกียรติคุณหรือรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือ
ศิลปวัฒนธรรม

๖๑
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
เจ้าภาพหลัก
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
๑๕. การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อ
5
งานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สงั คมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๑๖. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ฐาน
๕
หัวหน้างานสื่อสาร
องค์กร

๖๒
2.5 นโยบาย/วิสัยทัศน์ที่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 28 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
เจ้าภาพหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
1. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละ
80
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. บั ณฑิ ต ปริ ญญาตรี ไ ด้งานท าหรือ ประกอบอาชี พ ร้อยละ
75
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อิสระภายใน 1 ปี
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ ร้อยละ
5
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ B1 หรือ
และการประกันคุณภาพ
เทียบเท่า
การศึกษา
4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทางวิชาการในระดับชาติ
คน
5
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
และนานาชาติ
ศักยภาพนักศึกษา
5. หลั ก สู ต รที่ มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หลักสูตร
13
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ภายในระดับ หลัก สู ต ร ปี การศึ กษา 2560 ที่ ไ ด้
และการประกันคุณภาพ
คะแนนการประเมิน 3.01 ขึ้นไป
การศึกษา
6. หลักสูตรที่มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและ หลักสูตร
13
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
การให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ศักยภาพนักศึกษา
7. จานวนหลักสูตรความร่วมมือ 2 ปริญญา
หลักสูตร
1
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
8. หลักสูตรที่มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตร
13
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
และการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
ศักยภาพนักศึกษา
นักศึกษา
9. การปรั บปรุงหลั กสู ตรและสร้ างหลั กสู ตรใหม่ใ ห้ หลักสูตร
4
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
10. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและ
ระดับ
5
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สอดคล้องกับสภาพจริงทางสังคม
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
10. การพั ฒ นาความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองสั ง คม มี
ระดับ
5
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คุณธรรมพึ่งตนเองได้ และเข้าใจการปกครองระบบ
และการประกันคุณภาพ
ประชาธิปไตย
การศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
11. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ
10
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
บริการวิชาการ

๖๓
ตัวชี้วัด
12. จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์กับหน่วยงานภายนอก
13. การพั ฒ นาโจทย์ วิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
ท้องถิ่น
14. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
เจ้าภาพหลัก
เครือข่าย
3
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
เรื่อง
5
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
ระดับ
5
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
15. งานบริการวิชาการที่ทาในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์ ร้อยละ
50
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
มหาวิทยาลัยกับสังคม
บริการวิชาการ
16. ผู้ เ ข้ า รั บ การบริ ก ารทางวิ ช าการเกิ ด การเรี ย นรู้ ร้อยละ
50
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์มีผลลัพธ์จากการ
บริการวิชาการ
ดาเนินการและสามารถพึ่งตนเองได้
17. เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับ เครือข่าย
3
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
หน่วยงานภายนอกและชุมชนท้องถิ่น
บริการวิชาการ
18. ผู้เข้ารับการบริการวิชาการเกิดการเรียนรู้สามารถ ร้อยละ
50
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
น าความรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ มี ผ ลลั พ ธ์ จ ากการ
บริการวิชาการ
ดาเนินการและสามารถพึ่งตนเองได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
19. การถ่ า ยทอดหรื อ เผยแพร่ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมสู่
ครั้ง
2
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สาธารณชนภายนอก
แผนงานและ
ศิลปวัฒนธรรม
20. เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ เครือข่าย
1
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วัฒนธรรม
แผนงานและ
ศิลปวัฒนธรรม
21. พั ฒ นาการค้ น คว้ า วิ จั ย ทางศิ ล ป วั ฒ นธรรมที่
เรื่อง
2
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
แผนงานและ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
22. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางานเกิดความ ร้อยละ
80
หัวหน้าสานักงานคณบดี
รั บ ผิ ด ชอบ เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม ท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิก
ขององค์กร
23. ระบบและกลไกการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามเกณฑ์
ระดับ
5
หัวหน้าสานักงานคณบดี
มาตรฐานอุดมศึกษา
24. การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและมี ร้อยละ
15
หัวหน้าสานักงานคณบดี
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก
25. การบริหารบุคลาการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับ
5
หัวหน้าสานักงานคณบดี

๖๔
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
เจ้าภาพหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สงั คมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
26. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคณะ
ร้อยละ
80
หัวหน้าสานักงานคณบดี
27. การพั ฒ นาทั ก ษะของบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ระดับ
5
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สังคมดิจิทัล
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
28. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบออนไลน์และ
ระดับ
5
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การใช้ฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อการดาเนินงาน
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา

๖๕
2.6 นโยบาย/วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ค ณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การน าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 27 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
เจ้าภาพหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
1. ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
คน
ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า
๒. บัณ ฑิ ตปริ ญ ญาตรี ที่ไ ด้ งานท าหรื อ ประกอบอาชี พ
คน
ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
อิสระใน 1 ปี
นักศึกษาและศิษย์เก่า
๓. จ านวนโครงการที่ จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ มุ่ ง สร้ า ง โครงการ
1
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประสบการณ์และคุณค่า (ต่อปีการศึกษา)
โครงการ
๔. แผนพัฒนาหลักสูตร
จานวน
1
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หลักสูตร หลักสูตร
๕. จานวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จานวน
1 แผน รองคณบดีฝ่ายกิจการ
คณะวิทยาการจัดการ
แผน
นักศึกษาและศิษย์เก่า
๖. จานวนนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนา 3 Q : IQ
คน
ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
EQ SQ โดยการเรี ย นในรายวิ ช า กิ จ กรรมใน
หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๗. จานวนโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ โครงการ 1 โครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
วั ฒ นธรรมหรื อแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ น
นักศึกษาและศิษย์เก่า
ต่างประเทศ (Inbound - Outbound)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๘. จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
คน
ร้อยละ 10 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
บริการวิชาการ
๙. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
บาท
25,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
จานวนอาจารย์ประจา
บาท
บริการวิชาการ
๑๐. จานวนแผนสนับ สนุ นการวิ จัย ของคณะวิ ทยาการ
แผน
1 แผน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
จัดการ
บริการวิชาการ
๑๑. จานวนเรื่องที่เป็นวิจัยเฉพาะทาง วิจัยข้ามสาขา และ
เรื่อง
2 เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
การบูรณาการสาขาวิชา
บริการวิชาการ
๑๒. จานวนวารสารวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
ฉบับ
2 ฉบับ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
๑๓. จ านวนโครงการที่ มี ก ารเชิ ญ ผู้ มี ชื่ อ เสี ย งในระดั บ โครงการ 1 โครงการ คณบดี
นานาชาติ เข้ามามีส่วนร่วม
๑๔. บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีส่วนร่วมในเวที
คน
1 คน
คณบดี
ระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
๑๕. งานบริการวิชาการทาทาในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์ โครงการ ร้อยละ 50 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
กับมหาวิทยาลัย
บริการวิชาการ

๖๖
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
เจ้าภาพหลัก
๑๖. จานวนโครงการบริการวิชาการที่ตอบปัญหาสังคม/ โครงการ 5 โครงการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์ประเทศ
บริการวิชาการ
๑๗. หลักสูตรระยะสั้นด้านการจัดการ
หลักสูตร
1
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
หลักสูตร บริการวิชาการ
๑๘. จ านวนแผนการความร่ ว มมื อ ความร่ ว มมื อ ทาง
แผน
1
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ
แผน
บริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
๑๙. การถ่ า ยทอดหรื อ เผยแพร่ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมสู่ จานวน
1 ครั้ง รองคณบดีฝ่ายกิจการ
สาธารณชนภายนอก
ครั้ง
นักศึกษาและศิษย์เก่า
๒๐. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ คะแนน ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ความพึง
นักศึกษาและศิษย์เก่า
พอใจ
๒๑. จานวนโครงการที่เป็นแหล่งอ้างอิงความเป็นไทยและ โครงการ
5
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย
โครงการ นักศึกษาและศิษย์เก่า
๒๒. จานวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมการให้บริการสังคมและ
คน
ร้อยละ 20 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
จิตอาสา ทาหน้าที่อนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม
นักศึกษาและศิษย์เก่า
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
๒๓. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
คะแนน ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่ายแผนและ
ความพึง
ประกันคุณภาพ
พอใจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สงั คมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๒๔. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คะแนน ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ความพึง
นักศึกษาและศิษย์เก่า
พอใจ
๒๕. จานวนแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน
แผน
1
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
วิชาการและเทคนิคการสอน
แผน
ประกันคุณภาพ
๒๖. จานวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
แผน
1
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
แผน
ประกันคุณภาพ
๒๗. จานวนบุค ลากรที่ศึ กษาต่อระดับปริญญาเอกหรื อ
คน
1 คน
คณบดี
Post-Doctoral หรือการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ต่อปี

๖๗
2.7 นโยบาย/วิ สัย ทั ศ น์ที่ ค ณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี น าเสนอต่ อสภามหาวิ ทยาลั ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 11 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
เจ้าภาพหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
1. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละ
80
ฝ่ายวิชาการ
2. บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ
75
ฝ่ายวิชาการ
ภายใน 1 ปี
3. ผลการวัด สมรรถนะด้า นภาษาอั งกฤษตามกรอบ ร้อยละ
5
ฝ่ายวิชาการ
CEFR ของนั กศึ กษาไม่ต่ ากว่ าระดับ B1 หรื อ
เทียบเท่า
4. จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
จานวน
7
ฝ่ายวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ
ด้านวิทย์ ฝ่ายวิจัย
ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
20
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
6. งานบริการวิชาการที่ทาในลั กษณะพันธกิจสัมพันธ์ ร้อยละ
55
ฝ่ายบริการฯ
มหาวิทยาลัยกับสังคม
7. ผู้เข้ารับการบริการและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์และ ร้อยละ
55
ฝ่ายบริการฯ
มีผลลัพธ์จากการดาเนินการ
8. จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
จานวน
5
ฝ่ายบริการฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
9. การถ่ า ยทอดหรื อ เผยแพร่ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมสู่
ครั้ง
7
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
สาธารณชนภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
10. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ร้อยละ
80
ฝ่ายแผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สงั คมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย
ร้อยละ
80
ฝ่ายประกัน

๖๘
2.8 นโยบาย/วิ สั ย ทัศ น์ ที่ ค ณบดี วิ ท ยาลั ย นานาชาติก ารท่ องเที่ ย วน าเสนอต่ อ สภามหาวิท ยาลั ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 22 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ ย นแปลงโดยการปรั บ โครงสร้ า งหลั ก สู ต รทั้ ง
ระบบ แยกหลักสูตรให้มีความชัดเจน
2. จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศที่เป็น
ภาษาสากลและภาษาทางเลื อ กและทั ก ษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโดยการลงนาม
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

หลักสูตร

1

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
หลักสูตร

ครั้ง

2

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
หลักสูตร

5

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
หลักสูตร

1

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
หลักสูตร

3

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
หลักสูตร

4.50

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
หลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
หลักสูตร

จานวน
สถาน
ประกอบก
าร
4. ส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาชีพโดยการเข้าร่วม
ครั้ง
การแข่งขันในสาขาวิชาที่เรียน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้
เป็นที่ยอมรับของบัณฑิต
5. จัดโครงการ Corporate Socail Responsibility
ครั้ง
ส่ ง เสริ ม ต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมี ค วามรู้ คู่
คุณธรรมและมีจิตสาธารณะ
6. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
คะแนน

7. บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ
75
ภายใน 1 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
8. จานวนงานวิจัยที่ได้ไปนาเสนอในเวทีระดับชาติและ
เรื่อง
5
นานาชาติ
9. จ านวนงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นวารสาร
เรื่อง
2
ฐานข้อมูล TCI
10. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย ระบบพี่ เ ลี้ ย ง โครงการ
2
นักวิจัยและแรงจูงใจให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
11. จานวนโครงการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ฝึ กอบรมแก่ โครงการ
5
ชุมชนตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา
12. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ เครือข่าย
2
หน่ ว ยงานรั ฐ ชุ ม ชนและภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นการ
บริ ก ารวิ ชาการผ่ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร งานวิ จั ย
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสหวิทยาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๖๙
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
เจ้าภาพหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
13. กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความเป็ น ไทย ด้ า นประเพณี กิจกรรม
2
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
วัฒนธรรม ศาสนา โดยการมีส่วนร่วมในเทศกาลงาน
กิจการนักศึกษา
ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
14. โครงการกิ จกรรมที่ถ่ ายทอดศิล ปวั ฒนธรรมให้กั บ โครงการ
1
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
นักศึกษาต่างชาติ
กิจการนักศึกษา
15. นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มสื บ สานประเพณี ท านุ บ ารุ ง และ ร้อยละ
80
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจการนักศึกษา
16. การรณรงค์ ส ร้ า งความตระหนั ก ในศิ ล ปะและ
วัน/
1
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
วัฒนธรรมโดยการแสงดออกทางเครื่องแต่งกายสวม สัปดาห์
กิจการนักศึกษา
ใส่ผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
17. ส่ ง เสริ ม งานด้ า นการจั ด การความรู้ โดยการน า
ครั้ง
1
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
สหวิทยาการเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิด
กิจการนักศึกษา
การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสูส่ ังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
18. การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การ ช่องทาง
1
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ด าเนิ น งาน โดยการสื่ อ สารฐานข้ อ มู ล ในหลาย
กิจการนักศึกษา
รูปแบบ เช่น สื่อออนไลน์ เวปไซต์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 เครือข่ายความร่วมมือ
19. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาน
10
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ทางด้านอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ประกอบการ
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการลงนามความร่วมมือ
ในการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ในโครงการสหกิ จ
ศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การจัดการพื้นที่
20. การรวมศู น ย์ วิ ท ยาลั ย ฯไว้ จุ ด หลั ก เพี ย งพื้ น ที่ เ ดี ย ว ระดับ
4
คณบดี
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กร
21. การสร้างห้องปฏิบัติการครบวงจร เช่น ทัวร์จาลอง ระดับ
3
คณบดี
ห้องปฏิบัติการงานครัว แม่บ้าน เป็นต้น
22. การสร้างห้องฝึกงาน IST Restaurant และ IST ระดับ
3
คณบดี
Café’ ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการ
เรียนรู้ทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติงานจริง

