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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 นั้น คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทากรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี
และคณบดี ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ที่เป็นมติของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพื่อนาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเผยแพร่ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่ว น ให้สามารถเตรียมรับการประเมินได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน อันจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรอบการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งผู้
ประเมินและผู้รับการประเมิน อีกทั้งยังเป็นการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อไป
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เอกสารประกอบ 2 แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1) หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร าษฎร์ธานี มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลั ย ที่จะสะท้อนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหารภายใต้
แนวนโยบายของสภามหาวิ ทยาลัยและแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ 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. ๒๕60 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 และวิสัยทัศน์ที่คณบดีได้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และผล
การนานโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

๒
2) วัตถุประสงค์
1) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี และคณบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60 และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการ
ทางานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานอธิการบดีและคณบดี ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณา
๓. รอบของการประเมิน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะประเมินปีละ
หนึ่งครั้ง โดยใช้ผลการดาเนินงานตามวงรอบของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
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. 2560
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. 2560
1) ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
2) ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3) ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะปีที่ประเมิน
๕) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๖) ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
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๓
๕. ประโยชน์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๑. ทาให้ได้ทราบถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีและคณบดี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๒. ทาให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอธิการบดีและ
คณบดี เพื่อพัฒนาในการดาเนินงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและการวางแผนนโยบายในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6. รูปแบบและวิธีการประเมิน
ส่วนที่ ๑ การประเมินผลงานของอธิการบดี
๑. อธิการบดี เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรายงานผลการดาเนินงานที่สะท้อน
ถึงระดับความสาเร็จของการดาเนินงานใน 5 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) ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
๒. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของอธิการบดี รับรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของอธิการบดี ตามข้อ ๑.
๓. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิ ทยาลั ย แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการชุดหนึ่งทาหน้าที่ประเมินคุณภาพการการบริหารงานของอธิการบดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย (เอกสารประกอบ 2)
๑) รองอธิการบดี
๒) คณบดี
๓) ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี มีหน้าที่ดังนี้
๑) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินที่คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดีตามที่กาหนด
๒) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น และจั ด ท าเป็ น รายงานสรุ ป เพื่ อ จั ด ส่ ง ให้
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของอธิ ก ารบดี ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
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/นโยบายของ 20
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
สภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการฯ
๒. ผลความส าเร็ จ ตามนโยบาย/วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ 30
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
อธิการบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการฯ

(รักษาราชการแทนอธิการบดี)
๓. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
๔. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยปีที่ประเมิน
๕. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานของ
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 ๕ ประเด็น พร้อมแสดงเอกสาร/หลักฐานประกอบ รายละเอียด
ดังนี้ (เอกสารประกอบ 3)
๑) ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
๒) ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๓) ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ
๔) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะปีที่ประเมิน
๕) ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
๒. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินฯ รับรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ของคณบดี ตามข้อ ๑.

๕
๓. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการชุดหนึ่งทาหน้าที่ประเมินผลการบริหารงานของคณบดี จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วน
ต่างๆ 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 เพื่อแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสนทนากลุ่ม หรือสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา
๕. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สรุปผลการ
ประเมินผลงานของคณบดี และจัดทารายงานผลการประเมินตามองค์ประกอบของการประเมิน พร้อมให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะ แล้วนาเสนอผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย
แบบรายงานสรุปผลคะแนนการประเมินของคณบดี
(สาหรับคณะกรรมการฯ)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

องค์ประกอบของการประเมิน
ค่าน้าหนัก
คะแนน (เต็ม ๕)
น้าหนัก x คะแนน
ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบาย
20
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
ของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการฯ
ผลความส าเร็ จ ตามนโยบาย/วิ สั ย ทั ศ น์ ที่
30
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
คณบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการฯ
ผลการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล
10
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
การใช้จ่ายงบประมาณของคณะ
คณะกรรมการฯ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
20
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
คณะปีที่ประเมิน
คณะกรรมการฯ
ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของ
10
คะแนนประเมินจากผู้ตอบ
คณบดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม
ผลการด าเนิ น งานตามข้ อ เสนอแนะของ
10
คะแนนประเมินจากดุลยพินิจของ
คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการฯ
รวมทุกองค์ประกอบการประเมิน
๑๐๐
น้าหนัก X คะแนน
คะแนนประเมินเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
๑๐๐
ระดับผลการประเมิน

๖
7. การกาหนดค่าคะแนนการประเมิน
การกาหนดค่าคะแนนการประเมิน
กาหนดระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน สาหรับการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ของอธิการบดีและคณบดี และการพิจารณากลั่นกรองคะแนนการประเมินของคณะกรรมการใช้เกณฑ์ ดังนี้
คะแนน ๑ หมายถึง ยังไม่ได้ดาเนินการ
คะแนน ๒ หมายถึง กาลังดาเนินการ
คะแนน ๓ หมายถึง ผลการดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน ๔ หมายถึง ผลการดาเนินงานระดับดี
คะแนน ๕ หมายถึง ผลการดาเนินงานระดับดีมาก
การกาหนดค่าคะแนนประเมินเฉลี่ยจากทุกองค์ประกอบ และการแปลผล
การคานวณค่าคะแนนประเมินผลงานของอธิการบดีและคณบดีในภาพรวม ให้นาคะแนนและ
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
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

๘
8.5 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน:
8.5.1 ใช้แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
8.5.2 ใช้แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี
9. ปฏิทินการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0
ขั้นตอนดาเนินการ
๑. คณะกรรมการฯ ประชุ มเพื่ อทบทวนกรอบการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
2. คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อสรุปกรอบการติดตามตรวจสอบ
และประเมินฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
3. นาเสนอกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
4. นาเสนอกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ต่อสภามหาวิทยาลัย
5. อธิก ารบดี และคณบดี จั ด ทารายงานการประเมิ น
ตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมิน
6. คณะอนุ กรรมการด าเนิ นการประเมิ นคุ ณภาพการ
บริ หารงานของอธิ ก ารบดี แ ละคณบดี จากผู้ มี ส่ วน
เกี่ยวข้อง
7. จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ให้คณะกรรมการฯ
และคณะกรรมการฯ ศึ ก ษารายงานการประเมิ น
ตนเอง (SAR) และพิจารณาตัดสินผลการประเมิน
8. คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยและคณะ
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. ๒๕60 ต่อสภามหาวิทยาลัย

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการ
6 ธ.ค. ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการ
ธ.ค. ๒๕๖0 คณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการ
26 ธ.ค. ๒๕๖0 คณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการ
ม.ค. ๒๕๖1 อธิการบดี/คณบดี
ก.พ. ๒๕๖1 คณะอนุกรรมการฯ
21 ก.พ. ๒๕๖1 คณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการ
5-7 มี.ค. ๒๕๖1 คณะกรรมการฯ
มหาวิทยาลัย/คณะ
4 เม.ย. ๒๕๖1 คณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการ
เม.ย. ๒๕๖1 อธิการบดี/คณบดี
ฝ่ายเลขานุการ
เม.ย. ๒๕๖1 สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการฯ

๙

ภาคผนวก ก
แนวทางการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน

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

3) ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
การบรรลุ
ผลการ
ผลการ
องค์ประกอบ
ผลการดาเนินงาน เป้าหมาย
เป้าหมาย
ประเมิน ประเมินของ
ของการประเมิน
และวิธีการ
 บรรลุ
ตนเอง
กรรมการ
 ไม่บรรลุ
๑. ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (รักษาราชการแทนอธิการบดี)
(ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปีและประเด็นที่ดาเนินการเพิ่มเติม)
๑.๑ ...................
๑.๒ ...................
…
คะแนนเฉลี่ย ๑.
สรุปคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ๑.
๒. ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่อธิการนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๒.๑ ...................
๒.๒ ...................
…
คะแนนเฉลี่ย ๒.
สรุปคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ๒.
๓. ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
๓.๑...................
๓.๒ ...................
…
คะแนนเฉลี่ย ๓.
สรุปคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ๓.

๑๑
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 1
: ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าภาพหลัก
: สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การคานวณ
:
ที่มีความพึงพอใจบัณฑิต ตั้งแต่ร้อยละ 3.51 ขึ้นไป X 100
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต = จานวนผู้ใช้บัณฑิจตานวนผู
้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ร้อยละ 72

คะแนน 2
ร้อยละ 74

คะแนน 3
ร้อยละ 76

คะแนน 4
ร้อยละ 78

คะแนน 5
ร้อยละ 80

หมายเหตุ: คาอธิบายตัวชี้วัดจากเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดาเนินงาน :
เป้าหมาย
ร้อยละ 80

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

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน ผลประเมิน
 บรรลุ
ตนเอง ของกรรมการ
 ไม่บรรลุ

ร้อยละ 95

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

๑๒
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
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 11
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัดของทุกประเด็นยุทธศาสตร์

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
4.00 คะแนน
4.00 คะแนน
4.05 คะแนน
4.02 คะแนน

๑๓
4) ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีการดาเนินการโดย
จาแนกตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
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 จาแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

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

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

(๒) การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

งบประมาณแผ่นดิน
จานวน
ร้อยละ
(สะสม)

งบประมาณเงินรายได้
จานวน
ร้อยละ
(สะสม)

รวม
จานวน
(สะสม)

ร้อยละ

1
2
3
4

4.4) การดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
ดาเนินการ ร้อยละ
ไม่ได้
ดาเนินการ ร้อยละ
ไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ
แล้ว
ดาเนินการ

เกณฑ์การประเมิน
ให้ คิดคะแนนเป็ น ค่าร้ อยละแล้ ว นามาแปลงเป็ นคะแนน 5 ระดั บ 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 (ค่าน้าหนักร้อยละ ๒๐)
๑.๑ อธิการบดีมีการกาหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางการดาเนินงาน โดย
มี ก ารก าหนดเป้ า หมายหรื อ ผลการด าเนิ น งานที่ ชั ด เจน และ
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
๑.๒ อธิการบดีมีการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล และการรับทราบข้อมูล
อย่างเป็นระบบและทั่วถึง
๑.๓ อธิก ารบดี มีก ารสร้า งบรรยากาศที่ดี ใ นการท างาน และมี ความ
ร่ว มมื อในการท างาน เพื่ อ การท างานอย่า งมีป ระสิท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
๑.๔ อธิการบดีมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน นาไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน รวมทั้ง
การรายงานผลการดาเนินงานให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยรับทราบ
๒. การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ค่าน้าหนักร้อยละ ๑๐)
๒.๑ อธิการบดีมีการรับฟังข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และนาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
๒.๒ อธิการบดีมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กับ
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 ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
นักศึกษาอย่างเหมาะสม
๒.๔ อธิการบดีมีส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ และการดูแล
สวัสดิภาพของนักศึกษาอย่างเหมาะสม
๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ค่าน้าหนักร้อยละ ๑๐)
๓.๑ อธิการบดีมีการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการทางาน รวมทั้ง
การสรรหาคนเก่ง คนดี และธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
๓.๒ อธิการบดีมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ทั้งทางด้านคุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
๓.๓ อธิการบดีมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งทางด้านคุณวุฒิ
ความรู้ และประสบการณ์ที่เกีย่ วข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๓.๔ อธิการบดีมีสิ่งสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่าเหมาะสม เช่น
สิ่งแวดล้อมในการทางาน และเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในปฏิบัติงานของบุคลากร
๓.๕ อธิการบดีมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยอย่าง
เหมาะสม

ระดับความสาเร็จ/ความพึงพอใจ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

๑๘

มิต/ิ ข้อ

คุณลักษณะของการบริหารงานของอธิการบดี

๔. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ (ค่าน้าหนักร้อยละ ๑๐)
๔.๑ อธิ ก ารบดี มี ก ารมอบหมายงาน และการกระจายอ านาจการ
บริหารงาน ได้ตรงตามความสามารถของบุคลากร
๔.๒ อธิการบดีมีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และผลการดาเนินงานที่คาดหวัง
๔.๓ อธิการบดีมีการจัดหาแหล่งทุน แหล่งทรัพยากร และรายได้จาก
ภายนอก รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณทีม่ ีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
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 (ค่าน้าหนักร้อยละ ๒๐)
๕.๑ อธิ ก ารบดี ใ ช้ ห ลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) โดยมี ก าร
บริหารงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ มีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และนาผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๕.๒ อธิการบดีใช้หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการบริหารงาน มี
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนและระยะเวลา
๕.๓ อธิ ก ารบดี ใ ช้ ห ลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) ในการ
บริหารงาน ที่ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการที่มีตรงกับความ
ต้องการ รวดเร็ว และมีคุณภาพ
๕.๔ อธิการบดีใช้หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ในการ
บริหารงาน มีการรับฟั ง และนาข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไปดาเนินการ และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทราบ
๕.๕ อธิการบดีใช้หลักความโปร่งใส (Transparency) ในการบริหารงาน
โดยปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา และสามารถ
ตรวจสอบได้
๕.๖ อธิการบดีใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ในการบริหารงาน
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาหน่วยงาน
มี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หา การตั ด สิ น ใจ และการพั ฒ นา
หน่วยงาน
๕.๗ อธิการบดีใช้หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) ในการ
บริหารงาน โดยการกระจายความรับผิดชอบและมอบอานาจใน
การตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ระดับความสาเร็จ/ความพึงพอใจ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

๑๙

มิต/ิ ข้อ

คุณลักษณะของการบริหารงานของอธิการบดี

ระดับความสาเร็จ/ความพึงพอใจ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

๕.๘ อธิการบดีใช้หลักนิติธรรม (Rule of Law) ในการบริหารงาน โดย
ใช้อานาจของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ คานึ งถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่
เกี่ยวข้อง
๕.๙ อธิ ก ารบดี ใ ช้ ห ลั ก ความเสมอภาค (Equity) ในการบริ ห ารงาน
บุคลากรได้รับการปฏิบัติและบริการอย่างเท่าเทียมกัน
๕.๑๐ อธิการบดีใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus oriented) ใน
การบริหารงาน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและเสนอมติ มีการตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติ
๖. แนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม (ค่าน้าหนักร้อยละ ๑๐)
๖.๑ อธิ ก ารบดี มีก ารส่งเสริม ให้ เกิ ด แนวปฏิบั ติ ที่ ดีแ ละนวั ต กรรมใน
มหาวิทยาลัย
๖.๒ อธิการบดีมีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงาน
๖.๓ อธิการบดีมีการคิดค้นนวัตกรรมการบริหารงานอย่างมืออาชีพ
๖.๔ อธิการบดีมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๗. ผลความสาเร็จตามพันธกิจ (ค่าน้าหนักร้อยละ ๒๐)
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
นาเสนอข้อมูล ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการดาเนินงาน โครงสร้าง
การบริหารงาน จานวนบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตรที่เปิดดาเนินการ งบประมาณ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานและระดับความสาเร็จ
1) ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด /นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
2) ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3) ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในปีที่ผ่านมา
การบรรลุ
ผลการ
องค์ประกอบ
ผลการดาเนินงาน เป้าหมาย
เป้าหมาย
ประเมิน
ของการประเมิน
และวิธีการ
 บรรลุ
ตนเอง
 ไม่บรรลุ
๑. ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
(ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปีและประเด็นที่ดาเนินการเพิ่มเติม)
๑.๑ ...................
๑.๒ ...................
…
คะแนนเฉลี่ย ๑.
สรุปคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ๑.
๒. ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๒.๑ ...................
๒.๒ ...................
…
คะแนนเฉลี่ย ๒.
สรุปคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ๒.
๓. ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
๓.๑...................
๓.๒ ...................
…
คะแนนเฉลี่ย ๓.
สรุปคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ๓.

ผลการ
ประเมินของ
กรรมการ

๒๒
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 1
: ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : …………………………………………………..
เจ้าภาพหลัก
: …………………………………………………..
การคานวณ
:
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต =

จานวนผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจบัณฑิต ตั้งแต่ร้อยละ 3.51 ขึ้นไป X 100
จานวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
ร้อยละ 72
ร้อยละ 74
ร้อยละ 76
ร้อยละ 78
หมายเหตุ: ตัวชี้วัดจากเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะ

คะแนน 5
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน :
เป้าหมาย
ร้อยละ 80

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

บรรลุเป้าหมาย
ผลประเมิน ผลประเมิน
 บรรลุ
ตนเอง ของกรรมการ
 ไม่บรรลุ

ร้อยละ 95

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

๒๓
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
ตัวชีว้ ัดที่ 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
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 11
คะแนนเฉลี่ยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัดของทุกประเด็นยุทธศาสตร์

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
4.00 คะแนน
4.00 คะแนน
4.05 คะแนน
4.02 คะแนน

๒๔
4)

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีการดาเนินการโดย
จาแนกตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
4.1) แหล่งที่มาของงบประมาณ
แหล่งของเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
งบประมาณเงินรายได้
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

4.2) การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ
4.2.1) การจัดสรรงบประมาณ จาแนกตามพันธกิจของคณะ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พันธกิจของคณะ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

4.2.2) การบริหารงบประมาณ
(๑) วิธีการบริหารงบประมาณ
(๒) การติดตามเร่งรัดและผลการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ
(๓) ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ

๒๕
4.3) การใช้จ่ายจ่ายงบประมาณ
(๑) การจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
หน่วยงาน

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

(2) การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

งบประมาณแผ่นดิน
จานวน
ร้อยละ
(สะสม)

งบประมาณเงินรายได้
จานวน
ร้อยละ
(สะสม)

รวม
จานวน
(สะสม)

ร้อยละ

1
2
3
4

4.4) การดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
ดาเนินการ ร้อยละ
ไม่ได้
ดาเนินการ ร้อยละ
ไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ
แล้ว
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 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
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 (ค่าน้าหนักร้อยละ ๒๐)
๑.๑ คณบดีมีการกาหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางการดาเนินงาน โดยมี
การกาหนดเป้าหมายหรือผลการดาเนินงานที่ชัดเจน และคานึงถึง
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ
๑.๒ คณบดี มีการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล และการรับทราบข้อมูล
อย่างเป็นระบบและทั่วถึง
๑.๓ คณบดีมีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน และมีความร่วมมือใน
การทางาน เพื่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑.๔ คณบดี มี การก ากั บ ติ ดตามและประเมิ นผลการด าเนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติงาน นาไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน รวมทั้งการ
รายงานผลการดาเนินงานให้บุคลากรในคณะรับทราบ
๒. การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ค่าน้าหนักร้อยละ ๑๐)
๒.๑ คณบดีมีการรับฟังข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และนาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
๒.๒ คณบดีมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กับนักศึกษา
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สาธารณชน และสื่อมวลชนได้อย่าง
เหมาะสม
๒.๓ คณบดีมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
อย่างเหมาะสม
๒.๔ คณบดีมีส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ และการดูแล
สวัสดิภาพของนักศึกษาอย่างเหมาะสม
๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ค่าน้าหนักร้อยละ ๑๐)
๓.๑ คณบดีมีการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการทางาน รวมทั้งการ
สรรหาคนเก่ง คนดี และธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
๓.๒ คณบดี มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการ ทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ วุ ฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย
๓.๓ คณบดี มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ วุ ฒิ
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 (ค่าน้าหนักร้อยละ ๑๐)
๔.๑ คณบดีมีการมอบหมายงาน และการกระจายอานาจการบริหารงาน
ได้ตรงตามความสามารถของบุคลากร
๔.๒ คณบดี มี การจั ดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และผลการดาเนินงานที่คาดหวัง
๔.๓ คณบดี มี ก ารจั ด หาแหล่ ง ทุ น แหล่ ง ทรั พ ยากร และรายได้ จ าก
ภายนอก รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
เพื่อการพัฒนาคณะ
๔.๔ คณบดีมีการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
๔.๕ คณบดี มี การน าระบบประกั นคุ ณภาพมาเชื่ อมโยงกั บการบริ หาร
งบประมาณ และมีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงคณะอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๕. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ค่าน้าหนักร้อยละ ๒๐)
๕.๑ คณบดีใช้หลักประสิทธิผล (Effectiveness) โดยมีการบริหารงาน
ตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการ มี ก ารติ ด ตามผลการ
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น ระบบ และน าผลการประเมิ น มาพั ฒ นา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๕.๒ คณบดีใช้หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการบริหารงาน มีการ
ใช้ท รัพยากรอย่ างประหยัด ใช้งบประมาณอย่ างคุ้มค่ า มีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนและระยะเวลา
๕.๓ คณบดีใช้หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ในการบริหารงาน
ที่ ท าให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ การบริ ก ารที่ มี ต รงกั บ ความต้ อ งการ
รวดเร็ว และมีคุณภาพ
๕.๔ คณบดี ใ ช้ ห ลั ก ภาระความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) ในการ
บริหารงาน มีการรับฟัง และนาข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไป
ดาเนินการ และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
๕.๕ คณบดี ใช้ หลักความโปร่ งใส (Transparency) ในการบริห ารงาน
โดยปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา และสามารถ
ตรวจสอบได้
๕.๖ คณบดี ใ ช้หลัก การมีส่ วนร่ว ม (Participation) ในการบริห ารงาน
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาหน่วยงาน
มี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หา การตั ด สิ น ใจ และการพั ฒ นา
หน่วยงาน
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 (ค่าน้าหนักร้อยละ ๑๐)
๖.๑ คณบดีมีการส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมในคณะ
๖.๒ คณบดีมีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงาน
๖.๓ คณบดีมีการคิดค้นนวัตกรรมการบริหารงานอย่างมืออาชีพ
๖.๔ คณบดีมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
๗. ผลความสาเร็จตามพันธกิจ (ค่าน้าหนักร้อยละ ๒๐)
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
1. ผลความสาเร็จจากการนาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
1.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน 35 ตัวชี้วัด

ร้อยละ

60

      

คน

70

โครงการจัดตั้งสถาบัน
ภาษา
งานวิเทศสัมพันธ์

5. หลักสูตรที่ได้รับการสร้างศักยภาพความเป็นเลิศตาม
กลุ่ม Cluster
6. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกายและ
สติปัญญา
7. ครูประจาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หลักสูตร

5

สานักประกันคุณภาพ

      

ร้อยละ

35

คน

400

8. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning

รายวิชา

14

ครุศาสตร์

      

กองพัฒนานักศึกษา/คณะ       
คณะครุศาสตร์/สถาบัน
พัฒนาครูฯ
สานักวิทยบริการฯ


      

สถาบันวิจัยและพัฒนา

      

สานักวิทยบริการฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักศิลปะฯ

20



สานักส่งเสริมวิชาการฯ

หลักสูตร

  

สานักงานอธิการบดี

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

วิทยาศาสตร์ฯ

5

วิทยาการจัดการ

หลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
1. หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 ทีไ่ ด้รับการ
ปรับปรุงในปี พ.ศ.2560
2. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ
การทางานจริง
3. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
4. นักศึกษาต่างชาติประจาปีการศึกษา 2559

มนุษยศาสตร์ฯ

เจ้าภาพหลัก

พยาบาลศาสตร์

ค่า
เป้าหมาย

นิติศาสตร์

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

หน่วยงานที่ดาเนินการ

๓๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
9. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั และงาน
ข้อ
สร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
10. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวน
บาท
อาจารย์ประจา
11. ชุดโครงการวิจัย
ชุดโครงการ
12. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ
13. งานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
14. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการ
โรงเรียน
อุดมศึกษาพี่เลี้ยง
15. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สงั คมตาม
ระดับ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
16. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลชุมชมท้องถิ่น
ระดับ
17. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่
หลักสูตร
ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของประชาชน
18. สัดส่วนรายได้จากการบริการวิชาการต่อเงินรายได้ที่
ร้อยละ
ได้รับจัดสรรของประชาชน
19. โครงการบริการวิชาการที่นาความรู้และประสบการณ์
ร้อยละ
จากการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจยั

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักวิทยบริการฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักงานอธิการบดี

สถาบันวิจยั และพัฒนา

      

สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา

      
      
      

20

งานบริการวิชาการ

      

5

งานบริการวิชาการ

            

5
7

งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ

      

1

งานบริการวิชาการ

            

75

งานบริการวิชาการ

      

สานักศิลปะฯ

60,000
50,000
25,000
5
25
30

บัณฑิตวิทยาลัย

      

วิทยาศาสตร์ฯ

สถาบันวิจยั และพัฒนา

วิทยาการจัดการ

5

มนุษยศาสตร์ฯ

เจ้าภาพหลัก

พยาบาลศาสตร์

ค่า
เป้าหมาย

นิติศาสตร์

หน่วยนับ

ครุศาสตร์

ตัวชี้วัด

วิทยาลัยนานาชาติ

หน่วยงานที่ดาเนินการ



๓๕

20. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการ
ระดับ
5
งานบริการวิชาการ
พระราชดาริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
21. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ
5
สานักศิลปและวัฒนธรรม
22. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้าน
ร้อยละ
50
สานักศิลปและวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
23. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ
ครั้ง
5
สานักศิลปและวัฒนธรรม
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
24. ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์
ระดับ
5
กองการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานอุดมศึกษา
25. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
25
กองการเจ้าหน้าที่
26. ตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
15
กองการเจ้าหน้าที่
27. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนา
เครือข่าย
7
กองการเจ้าหน้าที่
คณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
28. การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อ
5
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
29. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็น
ร้อยละ
80
กองการเจ้าหน้าที่
ทางการและ/หรือไม่เป็นทางการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
30. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับ
5
สานักวิทยบริการฯ
ดิจิตัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักวิทยบริการฯ

สานักศิลปะฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักงานอธิการบดี

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาศาสตร์ฯ

วิทยาการจัดการ

เจ้าภาพหลัก

มนุษยศาสตร์ฯ

ค่า
เป้าหมาย

นิติศาสตร์

หน่วยนับ

ครุศาสตร์

ตัวชี้วัด

พยาบาลศาสตร์

หน่วยงานที่ดาเนินการ



      
      




      




      
      
      
            
            



๓๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักวิทยบริการฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักงานอธิการบดี

วิทยาลัยนานาชาติ

หน่วยงานที่ดาเนินการ


            
            
            

ระดับ

5

กองอาคารสถานที่

            



หมายถึง หน่วยงานที่ดาเนินการตามตัวชี้วัด

สานักศิลปะฯ

สานักวิทยบริการฯ
สานักประกันคุณภาพ
สานักประกันคุณภาพ
กองนโยบายและแผน

บัณฑิตวิทยาลัย

1
5
80
7

วิทยาศาสตร์ฯ

ระบบ
ข้อ
ร้อยละ
แนวปฏิบัติ

วิทยาการจัดการ

31. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
32. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
33. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
34. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศใน
การทางาน
35. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการ
ประหยัดน้า

มนุษยศาสตร์ฯ

เจ้าภาพหลัก

พยาบาลศาสตร์

ค่า
เป้าหมาย

นิติศาสตร์

หน่วยนับ

ครุศาสตร์

ตัวชี้วัด

๓๗
1.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน 20 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
เจ้าภาพหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
1.หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 ที่ได้รับการปรับปรุง ในปี พ.ศ. 2560
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
คะแนน
๒.๕๐
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
1.2 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คะแนน
๔.๕๐
หลักสูตรสาขาวิชา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
วิทยาศาสตร์ฯ
1.3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
คะแนน
๓.๕๐
หลักสูตรสาขาวิชา
แห่งชาติ
วิทยาศาสตร์ฯ
1.4 การรับนักศึกษา
คะแนน
๒.๕๐
หลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตร์
1.5 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ผ่านการ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
กาหนดโดย สกอ.
ประเมิน
1.6 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
คะแนน
๕.๐๐
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา
และหลักสูตรสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
1.7 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
คะแนน
๒.๕๐
ฝ่ายวิชาการ
2. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางานจริง
2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนน
๒.๕๐
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
คะแนน
๓.๕๐
หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ฯ
2.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
คะแนน
๒.๕๐
หลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตร์
3. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
3.1 การประเมินผู้เรียน
คะแนน
๒.๕๐
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
4. นักศึกษาต่างชาติประจาปีการศึกษา 2559
ไม่มีนักศึกษาต่างชาติ
5. หลักสูตรที่ได้รับการสร้างศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุ่ม Cluster
5.1 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
คะแนน
๓.๐๐
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
6. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกายและสติปัญญา
6.1 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
คะแนน
๒.๕๐
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
6.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คะแนน
๕.๐๐
หลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตร์
7. ครูประจาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
7.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
คะแนน
๒.๕๐
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา
7.2 คุณภาพอาจารย์
คะแนน
๓.๐๐
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา
7.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
คะแนน
๒.๕๐
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา
7.4 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนน
๔.๕๐
หลักสูตรสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

๓๘
ตัวชี้วัด
7.5 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
8. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning
8.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หน่วยนับ
คะแนน

ค่าเป้าหมาย
๑.๕๐

เจ้าภาพหลัก
ฝ่ายวิชาการ

คะแนน

๒.๕๐

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

๔.๐๐

หลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปศึกษา

๕.๐๐

ฝ่ายบริการวิชาการและ
วิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
9. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน
9.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงาน
คะแนน
สร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
10. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
10.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
11. ชุดโครงการวิจยั
12. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
12.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั

คะแนน

ไม่มี
เรื่อง

13. งานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
14. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
14.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
คะแนน
15. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
16. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลชุมชมท้องถิ่น
17. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนอง
ต่อการประกอบอาชีพของประชาชน
18. สัดส่วนรายได้จากการบริการวิชาการต่อเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร
ของประชาชน
19. โครงการบริการวิชาการที่นาความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั
20. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการพระราชดาริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
21. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
21.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนน
22. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
23. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ
23.1 จานวนเครือข่ายการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เครือข่าย
24. ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
24.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
คะแนน
24.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
คะแนน
24.3 คุณภาพอาจารย์
คะแนน

๑

ฝ่ายบริการวิชาการและ
วิจัย
ไม่มี

๕.๐๐

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

๕.๐๐

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ไม่มี

๑.๐๐

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

๓.๐๐
๒.๕๐
๓.๐๐

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

๓๙
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
คะแนน

ค่าเป้าหมาย
๒.๕๐

เจ้าภาพหลัก
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

24.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์
25. คุณวุฒิปริญญาเอก
25.1 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนน
๔.๕๐
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
26. ตาแหน่งทางวิชาการ
26.1 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คะแนน
๔.๕๐
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
27. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
ไม่มี
28. การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
28.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจกลุ่ม สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
คะแนน
๔.๐๐
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
29. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/
หรือไม่เป็นทางการ
ไม่มี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
30. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
30.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
คะแนน
๔.๐๐
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
31. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ไม่มี
32. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
32.1 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คะแนน
๔.๐๐
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
33. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ไม่มี
34. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการ
ทางาน
ไม่มี
35. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
ไม่มี

๔๐
1.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน 13 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
1. จานวนหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงที่เน้นสมรรถนะของ
บัณฑิต
2. จานวนหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

หลักสูตร

1

หลักสูตร

1

3. จานวนหลักสูตรความเป็นเลิศตามกลุ่ม Cluster

หลักสูตร

1

ฝ่ายวิชาการและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

4. จานวนโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา
โครงการ
10
5. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อ
6
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อบูรณาการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
6
6. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ข้อ

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และงานด้านวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
7. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของคณะ
ระดับ

3

ศูนย์ฝึกอบรมและช่วยเหลือ
ประชาชนทางด้านกฎหมาย

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

5

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
9. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ร้อยละ
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สานักงานคณบดี

10. การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ข้อ

5

ฝ่ายวิชาการและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาสารสนเทศการจัดการเพื่อการบริหารในยุคดิจิทัล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
11. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ข้อ

5

12. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ

ระดับ

5

ข้อ

7

ฝ่ายวิชาการและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
สานักงานคณบดี และ
ฝ่ายวิชาการและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

13. จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการ
ทางาน

๔๑
1.4 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน 33 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
1. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาและทดสอบความรู้
ร้อยละ
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (1.5/6)
2. ร้อ ยละของรายวิ ชาที่มี ก ารเรี ย นการสอนโดยใช้ e-learning ร้อยละ
(1.7/11)
3. จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ (1.9/7)
คน
4. ร้อยละของนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ร้อยละ
และอัตลักษณ์ในระดับดีขึ้นไป* (2.1/-)
5. จานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาเพื่ อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ร้อยละ
ตามกรอบ TQF (2.2/9)
6. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (3.1/4)
7. จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ หลักสูตร
การทางานจริง (3.2/5)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
8. มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงาน
ข้อ
สร้างสรรค์ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (4.3/14)
9. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์เพื่อ
ร้อยละ
ชุมขน ท้องถิ่น (4.5/17)
10. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจานวน
บาท/คน
อาจารย์ประจา (4.6/15)
11. จานวนผลงานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น (5.2/18)
เรื่อง/ปี
12. จานวนชุดโครงการ (5.3/16)
ชุดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
13. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่นาความรู้และประสบการณ์จาก
ร้อยละ
การให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
(6.3/26)
14. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น
ระดับ
(6.4/23)
15. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สงั คม ตามเป้าหมายของ
ระดับ
มหาวิทยาลัย (6.5/22)
16. จานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่
หลักสูตร
ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของประชาชน (6.6/24)
17. สัดส่วนรายได้จากการบริการวิชาการต่อรายได้ที่ได้รับจัดสรร
ร้อยละ
(6.7/25) (4,541,230 บาท)
18. จานวนโรงเรียนที่คณะไปเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่
โรงเรียน
เลี้ยง (6.8/21)

ค่า
เป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

60

รองวิชาการ

10

ประธานหลักสูตร

2
90

รองวิชาการ
งานบริหารหลักสูตร

100

งานกิจการนักศึกษา

1

ประธานหลักสูตร

1

ประธานหลักสูตร

6

รองวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

25
(12/47
คน)
50,000

รองวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

2
1

รองวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
รองวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

75

งานบริการวิชาการ

4

งานบริการวิชาการ

5

งานบริการวิชาการ

1

งานบริการวิชาการ

1

งานบริการวิชาการ

2

งานบริการวิชาการ

รองวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

๔๒

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

19. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการพระราชดาริ (6.9/27)
ระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
20. มีการจัดทาแผน/ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
ระดับ
วัฒนธรรม (8.2/30)
21. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทานุบารุง
ร้อยละ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (8.3/31)
22. จานวนโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
โครงการ
นานาชาติ (8.4/29, 32)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
23. ร้อยละของอาจารย์/บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ร้อยละ
และสมรรถนะตามแผน (9.1/39)
24. ร้อยละของอาจารย์ที่วุฒิการศึกษาปริญญาเอก (9.2/35)
ร้อยละ
25. ร้อยละคุณวุฒิตาแหน่งทางวิชาการ (9.3/36)

ร้อยละ

ค่า
เป้าหมาย
5
5
50
1

งานบริการวิชาการ
ฝ่ายทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ฝ่ายทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ฝ่ายทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

80

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

14
(7/47)
4
(2/47)
1

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26. จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านพัฒนาอาจารย์
เครือข่าย
และบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ (เพิ่มขึ้น)(9.4/37)
27. การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (9.6/38)
ข้อ
5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
28. จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศใน
เรื่อง
1
การทางาน (10.3/45)
29. ระบบกากับการประกันคุณภาพ (10.4/43)
ข้อ
5
30. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร (10.5/44)
31. มีจานวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจครบ ทุกงาน
(10.6/46)

ระดับ
ฐาน

5
5

32. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลที่มี
ประสิทธิภาพ (10.7/41)
33. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
(10.8/42)

ระดับ

5

ข้อ

5

หมายเหตุ :

เจ้าภาพหลัก

* คู่มือเกณฑ์การประเมินของคณะอยู่ระหว่างดาเนินการ (ตัวชี้วัดคณะ)

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รองแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สานักงานคณบดี
รองแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา
(ภาพรวม ม. คณะไม่ต้องทา)
สานักงานคณบดี
(ภาพรวม ม. คณะไม่ต้องทา)
สานักงานคณบดี

๔๓
1.5 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน 27 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
1. หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2558 ที่ได้รับการปรับปรุงในปี พ.ศ.2560
2. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางานจริง

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

หลักสูตร

4

หลักสูตร

7

3. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
4. หลักสูตรที่ได้รับการสร้างศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุ่ม Cluster

ร้อยละ

60

หลักสูตร

1

5. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกายและสติปัญญา

ร้อยละ

35

6. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning

รายวิชา

2

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
7. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ข้อ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
8. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
บาท

5
25,000

9. งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

25

10. งานวิจยั ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

ร้อยละ

25

ชุดโครงการ

1

รายวิชา

13

11. ชุดโครงการวิจยั
12. รายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
13. ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
ระดับ
ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
14. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่
เลี้ยง
15. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อ
การประกอบอาชีพของประชาชน
16. สัดส่วนรายได้จากการบริการวิชาการต่อเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร
ของประชาชน
17. โครงการบริการวิชาการที่นาความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั

โรงเรียน
หลักสูตร
ร้อยละ
ร้อยละ

5
2

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
1
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
ร้อยละ 1
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
(148,065.70) บริการวิชาการ
75
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๔๔
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
18. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติต่อ
ร้อยละ
20
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

19. ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ระดับ

5

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

20. ร้อยละเฉลีย่ ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

50

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
21. อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
25
22. อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
15
23. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์และ
เครือข่าย
1
บุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
24. การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อ
5
25. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/
ร้อยละ
80
หรือไม่เป็นทางการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
26. ระดับความสาเร็จของระบบกากับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ
5
27. จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศใน
การทางาน

แนวปฏิบัติ

1

เจ้าภาพหลัก

หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้าสานักงานคณบดี
คณบดี/รองคณบดี
หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดี

๔๕
1.6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน 22 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
1. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางานจริง
หลักสูตร
1
2. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ร้อยละ
60
ภาษาต่างประเทศ
3. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ และ
ร้อยละ
35
ด้านสังคม
4. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning
รายวิชา
2
5. อัตราการคงอยู่
คน
4,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
6. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ระดับ
5
7. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
บาท/คน
25,000
8. ชุดโครงการวิจัย
ชุด
1
9. งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ
20
10. งานวิจยั ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
ร้อยละ
10
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
11. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
ระดับ
5
มหาวิทยาลัย
12. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อ
หลักสูตร
1
การประกอบอาชีพของประชาชน
13. โครงการบริการวิชาการที่นาความรู้และประสบการณ์จากการให้
ร้อยละ
75
บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
14. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ
5
15. ร้อยละเฉลีย่ ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ
50
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
16. คุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอก
ร้อยละ
10
17. ตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
10
18. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์และ
เครือข่าย
1
บุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
19. การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อ
5
20. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/หรือ
ร้อยละ
80
ไม่เป็นทางการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
21. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ข้อ
5
22. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการทางาน
แนวปฏิบัติ
1

เจ้าภาพหลัก

๔๖
1.7 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน 28 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
2
1. หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตร
แห่งชาติ พ.ศ.2558 ที่ได้รับการปรับปรุงในปี พ.ศ.2560
2. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางานจริง
หลักสูตร
4
3. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ร้อยละ
60
ภาษาต่างประเทศ
4. หลักสูตรที่ได้รับการสร้างศักยภาพความเป็นเลิศตามกลุ่ม Cluster
หลักสูตร
1
5. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกายและสติปัญญา
ร้อยละ
35
6. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning
รายวิชา
2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
7. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ข้อ
5
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
8. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
บาท
60,000
9. ชุดโครงการวิจัย
ชุดโครงการ
1
10. งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ
25
11. งานวิจยั ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
ร้อยละ
30
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
12. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
โรงเรียน
2
13. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
ระดับ
5
มหาวิทยาลัย
14. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อ
หลักสูตร
1
การประกอบอาชีพของประชาชน
15. สัดส่วนรายได้จากการบริการวิชาการต่อเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร
ร้อยละ
1
ของประชาชน
16. โครงการบริการวิชาการที่นาความรู้และประสบการณ์จากการ
ร้อยละ
75
ให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
17. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ
5
18. ร้อยละเฉลีย่ ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ
50
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
19. ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
ระดับ
5
20. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
25
21. ตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
15
22. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์และ
เครือข่าย
1
บุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
23.การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อ
5

เจ้าภาพหลัก

ฝ่ายวิชาการ

๔๗
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
24. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/
ร้อยละ
80
หรือไม่เป็นทางการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
25. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ข้อ
5
26. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ร้อยละ
80
27. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการทางาน
แนวปฏิบัติ
1
28. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
ระดับ
5

เจ้าภาพหลัก

๔๘
1.8 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลผลิตโครงการ จานวน 28 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
1.นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมก้านสิ่งแวดล้อม

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

ร้อยละ

80

2.จานวนหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่เน้นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ
3.มีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
4.นักศึกษาผ่านการประเมินตามกรอบ TQF

หลักสูตร
ร้อยละ
ร้อยละ

5
80
80

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการนักศึกษา/หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

5.นักศึกษาได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
6.จานวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

80

หลักสูตร

คน

20

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
หลักสูตร

10

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
7.จานวนโครงการที่พัฒนาคุณลักษณะให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
โครงการ
วิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัย
8.ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั และงานสร้างสรรค์
คะแนน

5

9.จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจา
10.จานวนงานวิจัยเพิ่มขึ้น

บาท

25,000

ร้อยละ

10

11.จานวนโครงการวิจัยที่รว่ มมือกับเครือข่าย

โครงการ

1

12.จานวนเครือข่ายงานวิจัยกลุ่มวิจยั ทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
13.งานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

โครงการ

1

ร้อยละ

10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
14.ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
คะแนน
มหาวิทยาลัย
15.หลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมการ
หลักสูตร
ท่องเที่ยวและบริการ
16.สัดส่วนรายได้จากการบริการวิชาการต่อเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร
ร้อยละ
17.โครงการบริการวิชาการที่นาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการ
ร้อยละ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
18.ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนน

5
2
20
20

4

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการนักศึกษา

๔๙
ตัวชี้วัด
19.นักศึกษาที่เข้าร่วมสืบสานประเพณีและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
80

20.โครงการที่ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการ
ร้อยละ
สอน
21.จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
คน
สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
22.ผลการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
คะแนน

20

23.คุณวุฒิอาจารย์ปริญญาเอก

ร้อยละ

10

24.ตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

5

25.บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการ
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
26.การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ร้อยละ

80

คะแนน

5

เรื่อง

1

27.ผลงานที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

10

5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
28.คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงานของผู้บริหาร
คะแนน
4.25

เจ้าภาพหลัก
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการนักศึกษา

๕๐

ภาคผนวก ค
ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่อธิการบดีและคณบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

๕๑

2. ผลความสาเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่อธิการบดีและคณบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
2.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 11 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละ
80
2. บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ร้อยละ
75
ภายใน 1 ปี
3. ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ร้อยละ
5
ของนักศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
4. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ร้อยละ ด้านสังคม 30
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ด้านวิทย์ 20
5. นักวิจยั ที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัย
คน
35
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
6. งานบริการวิชาการที่ทาในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
ร้อยละ
50
มหาวิทยาลัยกับสังคม
7. ผู้เข้ารับการบริการและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์และมี
ร้อยละ
50
ผลลัพธ์จากการดาเนินการ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ
สานักวิทยบริการฯ

      
      

โครงการจัดตั้งสถาบัน
ภาษา

      

สถาบันวิจยั และพัฒนา

      

สถาบันวิจยั และพัฒนา

      

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักวิทยบริการฯ

สานักศิลปะฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักงานอธิการบดี

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาศาสตร์ฯ

วิทยาการจัดการ

เจ้าภาพหลัก

มนุษยศาสตร์ฯ

ค่า
เป้าหมาย

นิติศาสตร์

หน่วย
นับ

ครุศาสตร์

ตัวชี้วัด

พยาบาลศาสตร์

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งานบริการวิชาการ

            

งานบริการวิชาการ

            

๕๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
8. การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่
ครั้ง
15
สานักศิลปและ
สาธารณชนภายนอก
วัฒนธรรม
9. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือ
ร้อยละ
20
สานักศิลปและ
นานาชาติต่อโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
10. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ร้อยละ
80
กองการเจ้าหน้าที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย
ร้อยละ
80
สานักงานอธิการบดี


หมายถึง หน่วยงานที่ดาเนินการตามตัวชี้วัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักวิทยบริการฯ

สานักศิลปะฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักงานอธิการบดี

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาศาสตร์ฯ

วิทยาการจัดการ

เจ้าภาพหลัก

มนุษยศาสตร์ฯ

ค่า
เป้าหมาย

นิติศาสตร์

หน่วย
นับ

ครุศาสตร์

ตัวชี้วัด

พยาบาลศาสตร์

หน่วยงานที่ดาเนินการ

            
            

            
            

2.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 26 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละ
๘๐
๒. บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ
๗๕
๓. หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตร
๑
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้รับการปรับปรุงในปี พ.ศ.๒๕๖๐
๔. หลักสูตรมีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางานจริง
หลักสูตร
๔
๕. นักศึกษาได้รับการพัฒนาและการสอบความรู้ความสามารถด้าน
ร้อยละ
๖๐
ภาษาต่างประเทศ
๖. หลักสูตรที่ได้รับการสร้างศักยภาพเป็นเลิศตามกลุ่ม Cluster
หลักสูตร
๑
๗. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกายและสติปัญญา
ร้อยละ
๓๕
๘. รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning
รายวิชา
๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
9. เงินสนับสนุนและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
บาท
๒๕,๐๐๐
10. งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ
๒๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
11. การบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ทาในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
ร้อยละ
๕๐
มหาวิทยาลัยกับสังคม
12. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
โรงเรียน
๘
13. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
ระดับ
๕
มหาวิทยาลัย
14. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ส่งเสริมองค์กรวิชาชีพและตอบสนอง
หลักสูตร
๑
ต่อการประกอบอาชีพของประชาชน
15. ครูประจาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
คน
๔๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
16. การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชนภายนอก
ครั้ง
๑
17. รายละเอียดนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ
๕๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
18. ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
ระดับ
๕
19. คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
๒๕
20. ตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
๑๕
21. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์และ
เครือข่าย
๑
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
22. การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระดับ
๕
23. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/
ร้อยละ
๘๐
หรือไม่เป็นทางการ

เจ้าภาพหลัก

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันพัฒนาครู
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายยุทธศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์

๕๔
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
24.. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ
๘๐
25. ระบบการกากับการประกันคุณภาพ
ข้อ
๕
26. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการทางาน แนวปฏิบัติ
๑

เจ้าภาพหลัก

ฝ่ายยุทธศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์

๕๕
2.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1.จานวนหลักสูตรความเป็นเลิศตามกลุม่ Cluster

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

หลักสูตร

-

ฝ่ายวิชาการ

70

สานักงานคณบดี และฝ่าย
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
2.ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ร้อยละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

๕๖
2.4 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 23 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. ร้อยละของนักศึกษาสอบเพือ่ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ร้อยละ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในรอบปีการศึกษา*(1.1/-)
2. ร้อยละของบัณฑิตได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ร้อยละ
ปี (1.2/2)
3. ร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพตามกรอบ
ร้อยละ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาโดยผู้ใช้บัณฑิตไม่
ต่ากว่า 3.51 (1.3/1)
4. ร้อยละของนักศึกษามีผลการสอบวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ร้อยละ
เกินเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย (1.4/3)
5. ร้อยละของจานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร้อยละ
Active learning*(1.6/-)
6. จานวนผลงานทางวิชาการ/วิจยั /นวัตกรรมของนักศึกษาที่
ผลงาน
นาเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ*(1.8/-)
7. จานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ร้อยละ
ตามกรอบTQF* (2.2/9)
8. การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี*(2.3/-)
ข้อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
9. จานวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทีไ่ ด้ตีพิมพ์ในวารสาร
ผลงาน
ระดับชาติTCIกลุ่ม1 หรือฐานข้อมูลนานาชาติ (4.1/12)
10. จานวนนักวิจยั มีสมรรถนะในการสร้างผลงาน วิจัยและผลงาน
คน
วิชาการทางสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน/สังคม
ได้รับรางวัลหรือเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
(4.2/13)
11. ร้อยละของอาจารย์มีความรู้ความสามารถในการเผยแพร่
ร้อยละ
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ*
(4.4/-)
12. มีเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั และ
เครือข่าย
ผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติในภูมิภาค
และอาเซียน*(5.1/-)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
13. ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ตอบสนองตามบริบทของชุมชน
ร้อยละ
(6.1/19)
14. ร้อยละของผู้เข้ารับการบริการ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ
(6.2/20)
15. ผลงานที่เกิดจากการบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วิจยั
ผลงาน
นวัตกรรม บทความวิชาการ)*(7.1/-)
16. จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
เครือข่าย
ผู้สูงอายุ*(7.2/-)

ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

90

รองวิชาการ

90

รองวิชาการ

80

ประธานหลักสูตร

5

รองวิชาการ

30

ประธานหลักสูตร

2

รองวิชาการ

100

งานกิจการนักศึกษา

6

งานกิจการนักศึกษา

14
รองวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
(29%=14/47)
5
รองวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
(10%=5/47)
10
(5/47 คน)

รองวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

2
(ในประเทศ 1
ต่างประเทศ 1)

รองวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

30

งานบริการวิชาการ

50

งานบริการวิชาการ

1

งานบริการวิชาการ

1

งานบริการวิชาการ

๕๗
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
17. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่/
โครงการ
2
แลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับชาติและนานาชาติ
(8.1/28)
18. จานวนโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
โครงการ
1
นานาชาติ (8.4/29, 32)
19. คณะ/ อาจารย์/ นักศึกษาได้รับการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ
คน
1
หรือรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ*(8.5/-)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
20. ร้อยละของความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมในการทางานที่ส่งเสริม
>3.51
คุณภาพชีวิต และแรงจูงใจในการทางาน (9.5/33)
21. มีระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์อุดมศึกษา
ข้อ
5
(9.7/34)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
22. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคณะพยาบาล
ร้อยละ
80
(10.1/40)
23. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิต และผลสัมฤทธ์ของ
ร้อยละ
80
องค์กร*(10.2/-)

หมายเหตุ :

* คู่มือเกณฑ์การประเมินของคณะอยู่ระหว่างดาเนินการ (ตัวชี้วัดคณะ)

เจ้าภาพหลัก

ฝ่ายทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ฝ่ายทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ฝ่ายทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ภาพรวม ม. คณะไม่ต้องทา)
รองแผนและประกันคุณภาพ
รองแผนและประกันคุณภาพ

๕๘
2.5 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 20 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

ร้อยละ

80

2. บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

75

3. ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษา
ไม่ต่ากว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า
4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

ร้อยละ

5

คน

5

5. หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2559 ที่ได้คะแนนการประเมิน 3.01 ขึ้นไป
6. จานวนหลักสูตรความร่วมมือ 2 ปริญญา

หลักสูตร

13

หลักสูตร

1

7. หลักสูตรที่มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและการให้
หลักสูตร
คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
8. งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
ร้อยละ
หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
9. นักวิจยั ที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือ
คน
นานาชาติ
10. จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
เครือข่าย
กับหน่วยงานภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
11. งานบริการวิชาการที่ทาในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
ร้อยละ
สังคม

13

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาฯ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

50

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

12. ผู้เข้ารับการบริการและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีผลลัพธ์จาก
การดาเนินการ

ร้อยละ

50

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

13. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการพระราชดาริ

ระดับ

5

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

3

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

2

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

14. เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงาน
เครือข่าย
ภายนอกและชุมชนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
15. การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชน
ครั้ง
ภายนอก

20
1
3

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๕๙
ตัวชี้วัด
16. เครือข่ายความร่วมมือด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วยนับ
เครือข่าย

ค่าเป้าหมาย
1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
17. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ร้อยละ
80
18. ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
ระดับ
5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
19. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอ่ คณะ
ร้อยละ
80
20. ระดับความสาเร็จของการบริหารของคณะเพื่อกากับติดตามผลลัพธ์
ระดับ
5
ตามพันธกิจ

เจ้าภาพหลัก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้าสานักงานคณบดี
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา

๖๐
2.6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 8 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละ
80
2. บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ
80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
3. จานวนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ร้อยละ
10
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
4. งานบริการวิชาการที่ทาในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ร้อยละ
50
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
5. การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชนภายนอก
ครั้ง
1
6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุง
ร้อยละ
80
ศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
7. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ร้อยละ
80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
8. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย
ร้อยละ
80

เจ้าภาพหลัก

๖๑
2.7 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 11 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละ
80
2. บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ
75
3. ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษา
ร้อยละ
5
ไม่ต่ากว่าระดับ B1 หรือเทียบเท่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
4. งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
ร้อยละ
ด้านวิทย์ 30
หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
5. นักวิจยั ที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือ
คน
5
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
6. งานบริการวิชาการที่ทาในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ร้อยละ
50
7. ผู้เข้ารับการบริการและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีผลลัพธ์จาก
ร้อยละ
50
การดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
8. การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชนภายนอก
ครั้ง
1
9. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติตอ่
ร้อยละ
20
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
10. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ร้อยละ
80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย
ร้อยละ
80

เจ้าภาพหลัก

๖๒
2.8 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อวัดผลการดาเนินงานระดับผลลัพธ์ จานวน 11 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1.ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

คะแนน

4.50

2.บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

80

3.ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา

คะแนน

500

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
หลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
หลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
หลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
4.จานวนงานวิจัยที่ได้ไปนาเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
เรื่อง

5

5.จานวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารฐานข้อมูล TCI

เรื่อง

2

ร้อยละ

25

เรื่อง

2

คน

1

6.งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา
7.จานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฐานข้อมูล TCI
8.จานวนนักวิจยั ที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวจิ ัยระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
9.โครงการกิจกรรมที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
โครงการ
10.นักศึกษาเข้าร่วมสืบสานประเพณีทานุบารุงและถ่ายทอด
ร้อยละ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

1
80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
11.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
คะแนน
4.50
ของวิทยาลัยฯ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
กิจการนักศึกษา

