คู่มือ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบสมดุล 4 มิติ

ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/ส่วนงาน
ประจำปีงบประมำณ
งบประมำณ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สานักงานสภามหาวิทยาลัย

พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2561

ส่วนนำ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 หมวด 2 การดาเนินการ มาตรา
23 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย (12) ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัว หน้าส่วนงานต่าง ๆ ประกอบกับหมวด 3 การประกันคุณภาพและ
การประเมิน มาตรา 46 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมาตรา 48 ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สภามหาวิทยาลัย จึงดาเนินการตามข้อกาหนดดังกล่าว ดังนี้
1) ออกข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ ว ยการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
2) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานกรรมการ โดยให้คณะกรรมการดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในทุกปีงบประมาณ และเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการฯ ได้จัดทารายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561โดยสภามหาวิทยาลัยได้เสนอข้อกังวล
และให้ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์สาหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการฯ จึงยังคงกรอบวิธีการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการประเมินและ
เห็นกระบวนการพัฒนาของการดาเนินการของมหาวิทยาลัย ได้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการฯ ได้ จั ด ท าคู่ มื อ ฉบั บ นี้ ขึ้ น โดยปรั บ ค าอธิ บ ายตั ว ชี้ วั ด ให้ มี ค วามชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลทั้งหมดจะสามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและส่วนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กุมภาพันธ์ 2561

สารบัญ
หน้าที่
ส่วนนา
 ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2561
 โปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สรุปตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน: แบบสมดุล 4 มิติ
ตัวชี้วัด: แบบสมดุล 4 มิติ
มิติ 1 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1.1 ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้
1.2 ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมนิสิต และการให้บริการนิสิต
1.3 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
1.4 ความพึงพอใจของแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
1.5 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม/สัมมนาต่อการบริการวิชาการที่จัด
1.6 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.7 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด
1.9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1.10 การให้ข้อมูลการบริการแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.11 การจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่สานักงานรับผิดชอบ
1.12 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสานักงาน
มิติ 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้
2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรการเรียนรู้
2.2 สัดส่วนของจานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ และ/หรือนาไปใช้ประโยชน์ ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ที่ปฏิบัติงานจริง
2.3 จานวนโครงการที่ได้บูรณาการความรู้จากการวิจัย การบริการวิชาการ หรือ
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาใช้ในการเรียนการสอน หรือบูรณาการ
ความรู้จากการวิจัยมาใช้ในการบริการวิชาการ
2.4 จานวนการอ้างอิง (citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลต่อจานวนอาจารย์ประจา

1
13
14

19
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
36
37
39

สารบัญ (ต่อ)
2.5 สัดส่วนของจานวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จในรอบ 5 ปี ที่นาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปี
2.6 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ/นาเสนอผลงานวิชาการ ต่อจานวน
อาจารย์ทั้งหมด
2.7 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด

หน้าที่
40
41
42

2.8 ร้อยละของบุคลากรประจาสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

43

2.9 สัดส่วนจานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในรอบ 5 ปี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2.10 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2.11 ร้อยละของจานวนนวัตกรรมทางการศึกษา
2.12 ประสิทธิภาพของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.13 ร้อยละของการผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสื่อการเรียนรู้/
จากทุกกลุ่มศาสตร์
2.14 ผลประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้งานสร้างสรรค์ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
2.15 ร้อยละการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น
2.16 สัดส่วนการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจานวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิยืม
มิติ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ
3.1 ร้อยละของเงินงบประมาณประจาปีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย /ส่วนงาน
ต่องบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานในภาพรวม
3.2 ร้อยละของเงินงบประมาณประจาปีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย /ส่วนงาน
ต่องบประมาณประจาปีเฉพาะงบดาเนินการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน

44

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

56
57
58
59
60
61
63

ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ใช้เงินงบประมาณเหลื่อมปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป
ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน
รายงานการบัญชีที่จัดทามีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
ความเพียงพอของทุนการศึกษา
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา

45
47
48
50
51
52
53
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55

สารบัญ (ต่อ)
3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจา
3.11 การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

หน้าที่
64
66

มิติ 4 ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ

67

4.2 การวางแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
4.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการติดตามและประเมินผล

68

4.4 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

70

4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารจัดการและการกากับดูแลด้านคุณธรรม
จริยธรรม
4.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

72

4.7 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม (University
Social Responsibility; USR) ต่อจานวนกิจกรรม/โครงการที่กาหนดไว้ในแผน
4.8 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

75

4.9 ระดับความสุขรวมของบุคลากรในองค์กร
4.10 ภาวะผู้นาของผู้บริหารของหน่วยงาน
4.11 ระบบงานบริหารสานักงาน
ภาคผนวก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

77
79
80

69

73
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ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2561
ก. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ ของรัฐ
เป็น นิติบุคคลที่ไม่เ ป็น ส่ว นราชการและรัฐ วิส าหกิจ มหาวิท ยาลัยดาเนิน การได้โ ดยอิส ระ สามารถพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 โดยมีสภามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทาหน้าที่กาหนดและกากับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
ความเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Audit) ของมหาวิทยาลัย
อธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารและการจัดการที่ดี
(Good Governance) และอัตตาภิบาล (Autonomy) ตามอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบภายในถือเป็นเครื่องมือทางการบริหาร
ที่สาคัญยิ่ง มหาวิทยาลัยจึงต้องการจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี และการตรวจสอบ
ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาช่ ว ยสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การของมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อมุ่ งเสริ มสร้ างองค์ กร
ของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการประเมินและบริหารความเสี่ยง
ให้อ ยู ่ใ นระดับ ที ่ย อมรับ ได้ต ามหลัก ธรรมาภิบ าล อั น จะเอื ้อ ให้เ กิด ประโยชน์ส ูง สุด เพิ ่ม ประสิท ธิภ าพ
การบรรลุเ ป้า หมายและวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยการเสนอข้อตรวจพบอันประกอบด้วย
ข้อมูลที่เป็นอยู่จริง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระ
และเป็นกลางอย่างเพียงพอต่อมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานขึ้ น มาคณะหนึ่ ง (ต่ อไปนี้ จะเรี ยกว่ า “คณะกรรมการ”) เพื่ อท าหน้ าที่ ดั งกล่ าว
คณะกรรมการจะกาหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการเสนอแผน
และผลการติด ตามประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานต่ อสภามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อให้ ความเห็ นชอบเป็ นประจ าทุ กปี
และให้ คณะกรรมการจั ดท ารายงานรอบครึ่ ง ปี แ รกและประจ าปี เ สนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ปี ล ะ 2 ครั้ ง
เป็นลายลักษณ์อักษรในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
สภามหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีข้อกาหนดดังนี้
1) กาหนดให้มีคณะกรรมการ จานวน 5 คน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ: กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผู้ท รงคุณ วุฒิ หรือผู้ที่เคยดารงตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
กรรมการ: ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารกิจการของ
สถาบันอุดมศึกษา กฎหมายและระเบียบบริหารองค์กรภาครัฐ หรือการวัดและ
ประเมินผลจากกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เลขานุการ: เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการเห็นชอบอีกไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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2) กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน
ต่ า ง ๆ เป็ น ประจ าทุ ก ปี ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
(2) จัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกปี ตามระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
(3) เสนอข้ อ มู ล และข้ อ เสนอแนะจากการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและ
การประเมินส่วนงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน
และส่วนงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในช่วงกลางปีและปลายปี
(4) ให้ ข้ อ เสนอแนะในการจั ด ท าแผนการตรวจสอบภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี
งบประมาณ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน งบประมาณ การบัญชี การบริหาร
ด้านต่า ง ๆ ระบบสารสนเทศ ความเสี่ ยง รวมทั้ง การติด ตามผลการปฏิบั ติง านตามแผนยุ ทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัย
(5) แต่งตั้งอนุกรรมการให้ทาหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งอันอยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข. วัตถุประสงค์
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์ ทั่ว ไป
เพื่อช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ในการทาหน้าที่ กากับดูแล ส่งเสริม
และสนั บ สนุ นการบริ หารและการจั ดการของมหาวิ ทยาลั ยได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพและเกิด ประสิท ธิผ ล
และเพื่อ กระตุ้น ให้ม หาวิท ยาลัย มีก ารพัฒ นาอย่า งทัน กาลและต่อ เนื่อ ง เกิด นวัต กรรมในภารกิจ ต่า งๆ
และสามารถบรรลุความเป็นเลิศตามปณิธานของมหาวิทยาลัย สาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะมีดังนี้
1. เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามมติ /ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะจากการ
ติดตามและประเมินผลงานในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ ตลอดจนข้อมูลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และส่ว นงาน ข้อ มูล การปฏิบัติห น้าที่ข องอธิการบดี และหัว หน้าส่ว นงาน
การดาเนินงานจากการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง และการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
หลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปี
2. เพื่อประเมินสัมฤทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ ในสองประเด็น คือ การประเมิน สัม ฤทธิผ ลตามแผนปฏิบ ัต ิก ารประจ าปี
โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานเปรีย บเทีย บกับเป้าหมายและเกณฑ์ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุ
ในแผนปฏิบัติการประจาปี และการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามแนวทางการ
ประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) คือ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ
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ค. กรอบความคิดในการปฏิบัติงาน
1. มาตราที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้
มาตรา 23 (12) “ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ
มาตรา 46 “ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย.......”
มาตรา 48 “ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และหัวหน้า
ส่วนงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ที่กาหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย”
ดังนั้น จึงใช้คาว่า “ติดตามและประเมินผล” เพื่อให้ตรงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
2.
การติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าน เป็น การด าเนิน งานในลัก ษณะ PMA
(Performance and Management Audit) คือ การติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติง าน และ
การบริหารจัดการ ด้วยวิธีการทางานร่วมกัน ระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินอย่างสร้างสรรค์ และเชิงเป็นมิตร
มิใช่การจ้องจับผิด (Positive Mental Attitude – Friendly Audit)
3. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เน้นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนางานหรือระบบงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการประเมินแบบมีส่วนร่วม และมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้ างขวาง จาก
ผู้มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ประยุกต์วิธีการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced
Scorecard - BSC) ซึ่งพิจารณาใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและ
การเรี ยนรู้ มิ ติด้ านการเงินและงบประมาณ และมิ ติด้ านการบริหารจัด การ ซึ่ง กาหนดตั ว บ่ งชี้ ส าคัญ (Key
Performance Indicator) ที่สะท้อนวิสัยทัศน์และปณิธานของมหาวิทยาลัย และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย
5. การติ ดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งาน ได้พิ จารณาตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า
ต่อสังคม
6. การติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน เน้ น การประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance) ตามแผนกลยุทธ์และคุณภาพการบริหารของผู้บริหาร (Management Quality)
7. การติดตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน (Financial Audit) คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลงานทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับฟังข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายนอก (Public Auditor or
External Auditor) คือ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และจากผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการทาหน้าที่
เป็นกลไกให้กับสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารในลักษณะที่ใ ห้ข้อมูล ส่งสัญญาณเตือ นล่ว งหน้าหากพบกรณี
ที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุง แก้ไขเป็นการด่วน
8. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ และที่ได้เกิดขึ้นแล้ว โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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ง. ขอบเขตการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินเป็นรายได้หลัก การติดตามและ
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานจึงใช้ปีงบประมาณเป็นปีการประเมินผลงาน โดยทาการประเมินและรายงานผล
การประเมิน ปีละ 2 ครั้ง คือ ครึ่งปีแรกและสิ้นปีงบประมาณ (31 มีนาคม และ 30 กันยายนของทุกปี) โดย
คณะกรรมการทาการรวบรวมข้อมูลจากรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ รายงานการปฏิบัติงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูล การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามวิสัยทัศน์
นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย และจัดทารายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยรอบครึ่งปีและ
สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งได้กาหนดขอบเขตไว้สามด้าน คือ
1. ด้านการประเมินการพัฒนาองค์กร โดยการติดตามการปฏิบัติงานตามมติ /ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการนโยบายการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น คณะกรรมการบริ ห า รงานบุ ค คล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะจากการประเมินผลปฏิบัติงานในรอบ
ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ ตลอดจนข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทาง
การบริหารมหาวิทยาลัย ตามที่ได้แถลงไว้ต่อ สภามหาวิทยาลัย ข้อมูล การปฏิบัติงานของหัว หน้าส่ว นงาน
และข้อมูลผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
2. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดหลักตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปี
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จะเน้นพิจารณาความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปี โดยจะพิจารณาเชื่อมโยงกับการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร
ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้จัดเตรีย มข้อมูล และการปฏิบัติงานของตัว ชี้วัด หลักตามแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้
คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (เฉพาะการติดตามและประเมินผลระยะสิ้นปี) โดยการประยุกต์ใช้
การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC : Balanced Scorecard) คือ
3.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งครอบคลุมผู้รับบริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ทั้งที่เป็นบุคคลภายนอกและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3.2 มิติด้า นนวัต กรรมและการเรีย นรู้ เป็น นวัต กรรมและการเรีย นรู ้ที่เ กิด จากบุค ลากร
มหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ในภารกิจหลัก
3.3 มิติด้านการเงิน และงบประมาณ พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างแผนงบประมาณ
กับแผนกลยุทธ์ ความเพียงพอของงบประมาณ ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณในแต่ละภารกิจตามแผนกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน รวมทั้งความสามารถในการหาแหล่งทุนสนับสนุนในบางภารกิจ
3.4 การบริหารจัดการ พิจารณาจาก
(1) คุณภาพของแผนกลยุทธ์ คุณภาพของกระบวนการดาเนินงาน และคุณภาพของการบริหาร
(2) คุณภาพของกระบวนการดาเนินงานในแต่ละภารกิจว่าใช้วิธีการดาเนินงานที่เหมาะสม
เพียงใด มีการปรับเปลี่ยนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เพียงใด
(3) คุณภาพของการบริหาร พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นแบบอย่างตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Transformational Leadership) สร้างสภาพความสุขจากการทาหน้าที่
อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
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คะแนนและระดับผลประเมิน เป็นดังนี้
1) คะแนนของผลประเมินในแต่ละตัวชี้วัด เป็นดังนี้
ผลประเมิน
A - สูงมาก
B – สูง
C – ปานกลาง
D – ต่า
E – ต่ามาก

คะแนนที่ได้รับ
5
4
3
2
1

2) เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะมีการประเมินในภาพรวมเป็นเป็นรายมิติ โดยพิจารณาจากคะแนนของ
ตัวชี้วัด น้าหนักและเกณฑ์การประเมิน ทาการคานวณหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนัก
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูง
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพต่า
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพต่ามาก
จ. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกระบวนการ 7 ขั้นตอน ตามแผนภาพที่ 1
ซึ่งประกอบด้วย
ขัน้ ตอนที่ 1 คณะกรรมการปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารเพื่อกาหนดเป้าหมายของการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การประเมินผล ตลอดจนโปรแกรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ในระยะครึ่งปีแรกของปีงบประมาณและสิ้นปีงบประมาณ
ขัน้ ตอนที่ 2 คณะกรรมการจัดทาสรุปข้อหารือเกี่ยวกับโปรแกรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและแจ้งให้คณะผู้บริหารทราบ
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการจัดทาโปรแกรมการตรวจสอบ (Audit Program) และปรึกษาหารือ
กับคณะผู้บริหาร และส่งให้คณะผู้บริหารจัดเตรียมข้อมูลตามโปรแกรม โดยส่งให้คณะกรรมการภายในเวลา
ที่คณะกรรมการกาหนด โดยคณะกรรมการจะประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งยกร่างรายงานผลการประเมิน
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการพิจารณาร่างรายงานผลการประเมิน
ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการหารือและรับฟังความเห็นจากคณะผู้บริหารเกี่ยวกับร่างรายงาน
ผลการประเมิน เพื่อปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์และความถูกต้องมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 7 คณะกรรมการจัดทารายงานขั้นสุดท้ายเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย
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ขั้นที่ 7

จัดทขัารายงานเพื
่อ
้นที่ 7
เสนอสภา
มหาวิทยาลัย

ขั้นที่ 6

คณะกรรมการกับ
คณะผู้บริหาร
ร่วมสอบทาน (ร่าง)
รายงาน

ขั้นที่ 5

กาหนดแผน
เป้าหมาย หัวข้อ
ประเมินร่วมกับคณะ
ผู้บริหาร

คณะกรรมการฯ
พิจารณา
(ร่าง) รายงาน

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 1

เสนอ
สภามหาวิทยาลัย
เพื่อให้ความเห็นชอบ
หารือกับคณะ
ผู้บริหาร และ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับ
หน่วยงานเพื่อ
จัดเตรียมข้อมูล

วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล และยกร่าง
รายงาน

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

แผนภาพที่ 1: ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ฉ. ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดให้คณะกรรมการ
1. รายงานการปฏิบัติงานตามมติ /ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานจากการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ
2. ข้อมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน
3. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
4. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดหลักของแต่ละแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปี
5. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
6. การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติ คือ มิติด้านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้าน
การบริหารจัดการ พร้อมหลักฐานประกอบ (เฉพาะการติดตามและประเมินผลระยะสิ้นปี )

6

ช. สิ่งที่คาดหวัง
1. สภามหาวิทยาลัยสามารถกากับดูแลให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. สร้างวัฒนธรรมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส
3. มหาวิทยาลัยมีแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
4. มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติงานและปรับปรุงหรือพัฒนางานอย่างทันกาลและต่อเนื่อง
ซ. ข้อจากัดในการปฏิบัติงาน
ด้วยวัตถุประสงค์หลักของการจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานรอบครึ่งปีแรก
และประจาปีที่ต้องการนาผลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างทันกาลและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
จึงควรได้รับทราบผลการประเมินโดยเร็วที่สุดหลังสิ้นสุดการประเมินแต่ละครั้ง และผลการประเมินจะแม่นตรง
ต้องอาศัยข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด แต่ด้วยข้อจากัดในเรื่องของเวลาทาให้ข้อมูลที่ได้รับยังมีความไม่สมบูรณ์
อยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่งย่อมทาให้ผลการประเมินอาจไม่สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงทั้งหมด
ฌ. การรายงานผล
การรายงานผลการติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติ ง านของมหาวิท ยาลัย อธิก ารบดี แ ละ
หัว หน้า ส่ว นงาน เพื่อ มุ่ง ให้เ กิด การพัฒ นาและปรับ ปรุง อย่า งต่อ เนื่อ ง ดัง นั้น คณะกรรมการ จะแจ้งผล
การประเมินในรูปบทวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ประกอบผลประเมินเชิงปริมาณ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อ เสนอแนะ
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ทุกหกเดือน (ภายในวันที่ 15
พฤษภาคม) และทุ ก ปี (ภายในวั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน) การรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานในครึ่ งปี แรก เน้น การติดตามการปฏิบัติงานตามปณิธ านของมหาวิทยาลั ยและแผนกลยุทธ์
โดยเสนอรายงานในลักษณะการประเมินความก้าวหน้า (Progress Report) ส่วนในรายงานประจาปี เน้นการกากับ
ติดตามและประเมินความสาเร็จตามปณิธานของมหาวิทยาลัยและเป้าหมายของแผนกลยุ ทธ์ โดยเสนอรายงาน
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation Report) ทั้งปี
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานงาน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
(1) ระดับมหาวิทยาลัย และอธิการบดี
(2) ระดับส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อนาสารสนเทศจากการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา กลยุทธ์และกลไกการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยมุ่งเน้นให้นาคู่มือการประเมินผลเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและ
นาสารสนเทศจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
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ญ. โปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ
1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร
1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร
1.1 พิจารณาจากผลการดาเนินงานตามมติ/
1.1 พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานตามมติ/
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
1.1.1 โครงการระยะยาว
1.1.1 โครงการระยะยาว
1.1.2 เรื่องเชิงนโยบาย
1.1.2 เรื่องเชิงนโยบาย
1.1.3 มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1.2.3 มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1.2 พิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 1.2 พิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร
อธิการบดี ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทาง
มหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัย
การบริหารมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่
ให้ความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ของหัวหน้าส่วนงาน
หัวหน้าส่วนงาน
1.3 พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ปฏิบัติการ โดยการประเมินตัวชี้วัดหลัก
ปฏิบัติการ โดยการประเมินตัวชี้วัดหลัก
ตามแผนงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ตามแผนงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปี
ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปี
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมิน
แบบสมดุล 4 มิติ (BSC: Balanced Scorecard)
หรือเครื่องมือที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
ฎ. การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการได้กาหนดให้มีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อร่วมสอบทาน
ร่างรายงานฯ ทุกหกเดือนและทุกปี โดยรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทา
รายงานให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ตามกรอบเวลาการประเมิน
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ฏ. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และหัวหน้า
ส่วนงาน เน้นการกากับติดตามและประเมินความสาเร็จตามปณิธานของมหาวิทยาลัยและตามเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ โดยเสนอรายงานสรุปผลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกหกเดือน (ภายในวันที่
15 พฤษภาคม) และทุกปี (ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน) ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงานสรุปดังแผนภาพ
Input

Process

Output

จัดทา “ร่าง” โปรแกรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี

คณะกรรมการประชุมหารือ
กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ปรับ/แก้ไข (ถ้ามี)
- ประเด็นการดาเนินงาน
โครงการระยะยาวเรื่อง
เชิงนโยบาย และมติ
คณะกรรมการชุดต่างๆ
- ประเด็นการดาเนินงาน
ของอธิการบดี/ส่วนงาน
- ประเด็นการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
- ข้อมูลการตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสี่ยง *
- ข้อมูลการดาเนินงานตามการ
ประเมินแบบสมดุล 4 มิติ *
(* เฉพาะการติดตามและ
ประเมินผลระยะสิ้นปี )

นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

กรอบการติดตามและ
ประเมินผลประจาปี

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับ
คณะผู้บริหารเพื่อการจัดเตรียมข้อมูล
จัดทาหนังสือขอข้อมูล
การดาเนินงานประจาปีและ
เอกสารประกอบ
B
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อธิการบดี/รองอธิการบดี

Input

Process

Output

B

ข้อมูลจากหน่วยงาน
- การดาเนินงานตามมติ/
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
- การดาเนินงานของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
- การดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติการ
- การตรวจสอบภายในและ
การบริหารความเสี่ยง *
- การดาเนินงานตาม
การประเมินแบบสมดุล
4 มิติ *
(* เฉพาะการติดตามและ
ประเมินผลระยะสิ้นปี )

ฝ่ายเลขานุการฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการกับส่วนงาน

ชี้แจงทาความเข้าใจ
กับส่วนงาน
(คู่มือระบบการติดตามฯ)

รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
และจัดทา “ร่าง” รายงานฯ
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา/
ให้ความเห็นชอบ/ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(ร่าง) รายงาน
การติดตามและ
ประเมินผลงาน
(ทุกหกเดือนและทุกปี)

ปรับ/แก้ไข (ถ้ามี)
คณะกรรมการฯ ประชุมหารือ
ร่วมกับคณะผู้บริหาร
เพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างรายงาน

(ร่าง) รายงาน
การติดตามและ
ประเมินผลงาน
(ทุกหกเดือนและทุกปี)

ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ
ตามมติคณะกรรมการฯ (ถ้ามี)
นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ

รายงานการติดตาม
และประเมินผลงาน
ประจาปี

ปรับ/แก้ไข/ตรวจสอบ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
และจัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์
นาเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และเผยแพร่สาธารณะ

รายงานการติดตาม
และประเมินผลงาน
ประจาปีฉบับสมบูรณ์

สาหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ดัชนีชวี้ ัดผลการปฏิบัติงาน วิธีการติดตามและประเมินผล
ข้อมูลที่ต้องการ และการรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้
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ฐ. รายละเอียดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วัตถุประสงค์

ดัชนีชี้วัดผลงาน

วิธีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ข้อมูลประกอบ

1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร
1.1 เพื่อติดตามผลการ
1) ผลการปฏิบัติงาน 1) ประเมินผลการ
1) รายงานวิธีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามมติ/
ของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานจริง
และผลการ
ข้อสังเกต/
และส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ
ปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะของ
ที่เป็นไปตามมติ/
ของมหาวิทยาลัยและ
มติ/ข้อสังเกต/
สภามหาวิทยาลัย
ข้อสังเกต/
ส่วนงานเทียบกับมติ/
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการนโยบาย ข้อเสนอแนะของ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
สภามหาวิทยาลัย
การเงินและทรัพย์สิน
คณะกรรมการ
ของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ
ชุดต่างๆ
ชุดต่างๆ
บริหารงานบุคคล
(ทุกหกเดือนและทุกปี)
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
1.1.1 โครงการระยะยาว
1.1.2 เรื่องเชิงนโยบาย
1.1.3 มติ/ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1.2 เพื่อติดตามผลการ
2) ผลการปฏิบัติงาน 2) ประเมินผลการ
2) รายงานวิธีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานของ
ของอธิการบดี
ปฏิบัติงานจริงประจาปี
และผลการ
อธิการบดี และหัวหน้า
และหัวหน้าส่วน
งบประมาณของ
ปฏิบัติงานตาม
ส่วนงานตามวิสัยทัศน์
งานที่สะท้อนถึง
อธิการบดี และหัวหน้า
วิสัยทัศน์
นโยบาย และแนวทาง
ประสิทธิภาพการ
ส่วนงาน เทียบกับ
นโยบายและ
การบริหาร ตามผล
ปฏิบัติตาม
แนวทางการบริหารที่
แนวทางบริหาร
อันเป็นรูปธรรมที่
วิสัยทัศน์
คาดหวังจะให้เกิดขึ้น
ของอธิการบดี
คาดหวังว่าจะเกิดขึน้ กับ
นโยบายและแนว
(ทุกหกเดือนและทุกปี)
และหัวหน้า
มหาวิทยาลัย และ
ทางการบริหาร
ส่วนงาน
ส่วนงาน
3) ผลการปฏิบัติงาน 3) ประเมินผลการ
1.3 เพื่อนาผลการ
3) รายงานวิธีปฏิบัติ
การตรวจสอบ
ปฏิบัติงานผลการตรวจ
ปฏิบัตงิ านจริง เทียบกับ
และผลการปฏิบัตงิ าน
ภายใน และการ
สอบายในและผลการ
แผนและกฎ ระเบียบ
การตรวจสอบภายใน
บริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย
และการบริหาร
ที่สะท้อนถึง
ประมวลร่วมกับการ
และส่วนงาน
ความเสี่ยง
ประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานของ
(เฉพาะการติดตามและ
ประสิทธิผลการ
มหาวิทยาลัย/
ประเมินผลระยะสิ้นปี )
ปฏิบัติงานของ
ส่วนงาน
มหาวิทยาลัย
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ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร
สัมภาษณ์และ
สอบถาม
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติ
ภารกิจแต่ละด้าน

วิธีการติดตามและ
ข้อมูลประกอบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
 เพื่อติดตามความก้าวหน้า  ผลการปฏิบัติงาน  ประเมินผลการ
 รายงานผลตาม
ของการปฏิบัติงานตาม
แต่ละแผนงาน
ปฏิบัติงานแต่ละ
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจาปี
บรรลุเกณฑ์ตาม
แผนงานประจาปี
แต่ละแผนงาน
งบประมาณ โดยติดตาม
ตัวชี้วัดหลัก
งบประมาณ เทียบกับ
ประจาปีงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัด
ที่ระบุใน
เกณฑ์ตามตัวชี้วัดหลัก
ตามตัวชี้วดั หลักที่
หลักตามแผนงานที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการ
ที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ระบุในแผนปฏิบตั ิ
แผนปฏิบัติการประจาปี
ประจาปีงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ
การประจาปี
งบประมาณ
(ทุกหกเดือนและทุกปี)
งบประมาณ
3. การประเมินผลงานโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
(เฉพาะการติดตามและประเมินผลระยะสิ้นปี)
3.1 มิติด้านความ
 ตัวชี้วัดในมิติดา
้ น  ประเมินผลการ
 รายงานผลตาม
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดประจาปี
เพื่อประเมินประสิทธิผล
ของผู้รับบริการ
เทียบกับเกณฑ์
งบประมาณ
การปฏิบัติงานด้านความ
ตามตัวชี้วดั
พึงพอใจของผู้รับบริการ
3.2 มิติด้านนวัตกรรม
 ตัวชี้วัดในมิติดา
้ น  ประเมินผลการ
 รายงานผลตาม
และการเรียนรู้
นวัตกรรม
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดประจาปี
เพื่อประเมินประสิทธิผล
และการเรียนรู้
เทียบกับเกณฑ์ตาม
งบประมาณ
การปฏิบัติงาน ด้าน
ตัวชี้วัด
นวัตกรรมและการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัย
3.3 มิติด้านการเงินและ  ตัวชี้วัดในมิติดา้ น  ประเมินผลการ
 รายงานผลตาม
งบประมาณ
การเงินและ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดประจาปี
เพื่อประเมินประสิทธิผล
งบประมาณ
เทียบกับเกณฑ์
งบประมาณ
การปฏิบัติงานด้านการเงิน
ตามตัวชี้วดั
และงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
3.4 มิติด้านการบริหาร
 ตัวชี้วัดในมิติดา
้ น  ประเมินผลการ
 รายงานผลตาม
จัดการ
การบริหารจัดการ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดประจาปี
เพื่อประเมินประสิทธิผล
เทียบกับเกณฑ์ตาม
งบประมาณ
การปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
ด้านการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ดัชนีชี้วัดผลงาน
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ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร
สัมภาษณ์/สอบถาม
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วดั หลัก
ในแต่ละแผนงาน
ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร
สัมภาษณ์/
สอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร
สัมภาษณ์/
สอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร
สัมภาษณ์/
สอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร
สัมภาษณ์/
สอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง

ฑ. กรอบเวลาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. 2560 –
31 มี.ค. 2561)

(1 ต.ค. 2560 –
30 ก.ย. 2561)
-

1 คณะกรรมการฯ จัดทาร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน 9 ม.ค. 2561
2 คณะกรรมการฯ ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร
15 ม.ค. 2561
พิจารณาร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน
3 คณะกรรมการฯ นาเสนอโปรแกรมการติดตามและประเมิน
13
ก.พ.
2561
ผลงานฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
4 ทาหนังสือขอข้อมูลผลการดาเนินงานและเอกสารประกอบ
ก.พ. 2561
มิ.ย. 2561
5 ฝ่ายเลขานุการประชุมเชิงปฏิบตั ิการกับส่วนงาน
ก.พ. 2561
ก.ค.– ส.ค. 2561
6 มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน จัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการฯ
มี.ค.- เม.ย. 2561 ก.ย.- ต.ค. 2561
1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร
1.1 การปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
/
/
ทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน
/
/
1.3 การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
/
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปีตามแผนปฏิบัติการของ
/
/
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี แบบสมดุล 4 มิติ
/
7 คณะกรรมการฯ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์/สังเคราะห์และ
มี.ค. 2561
ต.ค. 2561
จัดทาร่างรายงานผล
8 คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหารเพือ่ รับฟัง
เม.ย. 2561
ต.ค. 2561
ความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ (ร่าง) รายงาน
9 คณะกรรมการฯ จัดทารายงานฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย
ภายใน 15 พ.ค. ภายใน 15 พ.ย.
2561
2561
กาหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย
8 พ.ค. 2561
13 พ.ย. 2561
10 จัดทาเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ
หลังได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
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1. ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
1.1 ควำมพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภำพกำรสอน
และกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้
1.2 ควำมพึงพอใจของนิสิตที่เข้ำร่วมกิจกรรมนิสิต
และกำรให้บริกำรนิสิต
1.3 ควำมพึงพอใจของผู้จ้ำงงำน/ผู้ประกอบกำร/
ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
1.4 ควำมพึงพอใจของแหล่งทุนสนับสนุนจำก
หน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน
1.5 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม/สัมมนำ
ต่อกำรบริกำรวิชำกำรทีจ่ ัด
1.6 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ด้ำนกำรทะนุบ้ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.7 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อระบบ
กำรบริหำรงำนในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย/ส่วนงำน
1.8 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด
1.9 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
1.10 กำรให้ข้อมูลกำรบริกำรแก่บุคลำกรและ
หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
1.11 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ
ที่ส้ำนักงำนรับผิดชอบ
1.12 ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำร
ของส้ำนักงำน

ตัวชี้วัด

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

เน้นบริกำร

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

✓

25
✓

เน้นบริกำรวิจยั

✓

✓

✓

✓

สถำบันวิจยั
ส้ำนักงำน
ส้ำนัก
ส้ำนักสื่อและ สถำบัน
พัฒนำ และ สถำบันยุทธศำสตร์ ส้ำนัก
ส้ำนัก โรงพยำบำล ส้ำนักงำน สภำมหำวิทยำลัย
นวัตกรรม
เทคโนโลยี วัฒนธรรม
สำธิต ทำงปัญญำและวิจยั คอมพิวเตอร์
หอสมุดกลำง ชลประทำน อธิกำรบดี
กำรเรียนรู้
กำรศึกษำ และศิลปะ
กำรศึกษำ
18
10
7
10
10
10
15
11
25
19
✓

เน้นบริกำรกำรสอน

5
5
5

✓

✓

3

3

✓

4

✓

✓

4

3

25
✓

25
4

ระดับ
น้้ำหนัก
ระดับคณะ
มหำวิทยำลัย

ระดับส่วนงำนสนับสนุนวิชำกำร

สรุปตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน: แบบสมดุล 4 มิติ
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2. ด้ำนนวัตกรรมและกำรเรียนรู้
2.1 มีกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสูอ่ งค์กรกำรเรียนรู้
2.2 สัดส่วนของจ้ำนวนงำนวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและ
ระดับนำนำชำติ และ/หรือน้ำไปใช้ประโยชน์
ต่อจ้ำนวนอำจำรย์ประจ้ำที่ปฏิบัติงำนจริง
2.3 จ้ำนวนโครงกำรที่ได้บูรณำกำรควำมรู้
จำกกำรวิจยั กำรบริกำรวิชำกำร หรือ
กำรทะนุบ้ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มำใช้
ในกำรเรียนกำรสอน หรือบูรณำกำรควำมรู้
จำกกำรวิจยั มำใช้ในกำรบริกำรวิชำกำร
2.4 จ้ำนวนกำรอ้ำงอิง (citation) ที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูลสำกลต่อจ้ำนวนอำจำรย์ประจ้ำ
2.5 สัดส่วนของจ้ำนวนผลงำนวิจัยสถำบัน
ที่แล้วเสร็จในรอบ 5 ปีที่น้ำไปใช้ประโยชน์
ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในรอบปีต่อจ้ำนวน
บุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยปฏิบัติกำร
2.6 ร้อยละของอำจำรย์ประจ้ำที่ได้ไปศึกษำ/
อบรม/สัมมนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน หรือเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร/
น้ำเสนอผลงำนวิชำกำร ต่อจ้ำนวนอำจำรย์
ทั้งหมด
2.7 ร้อยละของอำจำรย์ที่มีตำ้ แหน่งทำงวิชำกำร
สูงขึ้นต่อจ้ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด

ตัวชี้วัด

✓
✓

✓

✓

2.5

2.5

2.5

✓

2.5

2.5

25
✓
✓

25
2.5
2.5

✓

✓

✓

✓

✓

25
✓
✓

ระดับ
น้้ำหนัก
ระดับคณะ
มหำวิทยำลัย

เน้นบริกำรวิจยั

เน้นบริกำร

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

สถำบันวิจยั
ส้ำนักงำน
ส้ำนัก
ส้ำนักสื่อและ สถำบัน
พัฒนำ และ สถำบันยุทธศำสตร์ ส้ำนัก
ส้ำนัก โรงพยำบำล ส้ำนักงำน สภำมหำวิทยำลัย
นวัตกรรม
เทคโนโลยี วัฒนธรรม
สำธิต ทำงปัญญำและวิจยั คอมพิวเตอร์
หอสมุดกลำง ชลประทำน อธิกำรบดี
กำรเรียนรู้
กำรศึกษำ และศิลปะ
กำรศึกษำ
20
22.5
12.5
17.5
22.5
10
12.5
12.5
12.5
7.5
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

เน้นบริกำรกำรสอน

ระดับส่วนงำนสนับสนุนวิชำกำร
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2.8 ร้อยละของบุคลำกรประจ้ำสำยปฏิบัติกำร
ที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะเฉพำะ
ในงำนที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่ำงประเทศ
2.9 สัดส่วนจ้ำนวนระบบงำนที่ได้รับกำรพัฒนำ
เพิ่มขึ้นในรอบ 5 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ต่อจ้ำนวนบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและ
สำยปฏิบัติกำร
2.10 ระดับควำมส้ำเร็จของกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
2.11 ร้อยละของจ้ำนวนนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
2.12 ประสิทธิภำพของกำรพัฒนำปรับปรุง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2.13 ร้อยละของกำรผลิตสื่อสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน/สื่อกำรเรียนรู้จำกทุกกลุม่ ศำสตร์
2.14 ผลประเมินคุณภำพสื่อกำรเรียนรู้
งำนสร้ำงสรรค์ที่ถูกน้ำไปใช้ประโยชน์
2.15 ร้อยละกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่เพิ่มขึ้น
2.16 สัดส่วนกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ
ต่อจ้ำนวนผู้ใช้บริกำรที่มีสิทธิยืม

ตัวชี้วัด

✓

✓

2.5

2.5
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

เน้นบริกำร

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

✓

เน้นบริกำรวิจยั

✓

✓

✓

✓

✓

สถำบันวิจยั
ส้ำนักงำน
ส้ำนัก
ส้ำนักสื่อและ สถำบัน
พัฒนำ และ สถำบันยุทธศำสตร์ ส้ำนัก
ส้ำนัก โรงพยำบำล ส้ำนักงำน สภำมหำวิทยำลัย
นวัตกรรม
เทคโนโลยี วัฒนธรรม
สำธิต ทำงปัญญำและวิจยั คอมพิวเตอร์
หอสมุดกลำง ชลประทำน อธิกำรบดี
กำรเรียนรู้
กำรศึกษำ และศิลปะ
กำรศึกษำ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

เน้นบริกำรกำรสอน

5

5
5

✓

2.5

ระดับ
น้้ำหนัก
ระดับคณะ
มหำวิทยำลัย

ระดับส่วนงำนสนับสนุนวิชำกำร
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3. ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
3.1 ร้อยละของเงินงบประมำณประจ้ำปี
จำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย/ส่วนงำน
ต่องบประมำณทั้งหมดของมหำวิทยำลัย/
ส่วนงำน
3.2 ร้อยละของเงินงบประมำณประจ้ำปี
จำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยส่วนงำน
ต่องบประมำณประจ้ำปีเฉพำะงบด้ำเนินกำร
ของมหำวิทยำลัย/ส่วนงำน
3.3 ประสิทธิภำพในกำรใช้จำ่ ยเงินงบประมำณ
3.4 ใช้เงินงบประมำณเหลื่อมปีทั้งหมดไม่เกิน
ไตรมำสสองของปีงบประมำณถัดไป
3.5 ปริมำณควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัตงิ ำน
ทำงกำรเงิน
3.6 รำยงำนกำรบัญชีทจี่ ัดท้ำมีควำมถูกต้อง
รวดเร็ว ทันเวลำ
3.7 ควำมเพียงพอของทุนกำรศึกษำ
3.8 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ
3.9 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ของสถำบันต่อจ้ำนวนอำจำรย์ประจ้ำ
3.10 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
จำกภำยนอกสถำบันต่อจ้ำนวนอำจำรย์ประจ้ำ
3.11 กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย

ตัวชี้วัด

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2.5

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3

25
✓

25
2.5

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

25
✓

ระดับ
น้้ำหนัก
ระดับคณะ
มหำวิทยำลัย

เน้นบริกำรวิจยั

เน้นบริกำร

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

สถำบันวิจยั
ส้ำนักงำน
ส้ำนัก
ส้ำนักสื่อและ สถำบัน
พัฒนำ และ สถำบันยุทธศำสตร์ ส้ำนัก
ส้ำนัก โรงพยำบำล ส้ำนักงำน สภำมหำวิทยำลัย
นวัตกรรม
เทคโนโลยี วัฒนธรรม
สำธิต ทำงปัญญำและวิจยั คอมพิวเตอร์
หอสมุดกลำง ชลประทำน อธิกำรบดี
กำรเรียนรู้
กำรศึกษำ และศิลปะ
กำรศึกษำ
20
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
20.5
5
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

เน้นบริกำรกำรสอน

ระดับส่วนงำนสนับสนุนวิชำกำร

18
35
97

✓
✓
✓
✓

✓
✓

36
100

3
2.5
2.5
2.5

3
2.5
3
3
100

✓

✓

3

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

3

22

25
✓

25
3

เน้นบริกำรวิจยั

เน้นบริกำร

30
80

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

27
72

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

22
59

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

24
67

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

25
72

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

23
59.5

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

26
67

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

25
66

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
16
48

✓
28
83

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

สถำบันวิจยั
ส้ำนักงำน
ส้ำนัก
ส้ำนักสื่อและ สถำบัน
พัฒนำ และ สถำบันยุทธศำสตร์ ส้ำนัก
ส้ำนัก โรงพยำบำล ส้ำนักงำน สภำมหำวิทยำลัย
นวัตกรรม
เทคโนโลยี วัฒนธรรม
สำธิต ทำงปัญญำและวิจยั คอมพิวเตอร์
หอสมุดกลำง ชลประทำน อธิกำรบดี
กำรเรียนรู้
กำรศึกษำ และศิลปะ
กำรศึกษำ
22
22
22
22
22
22
22
25
25
16.5

เน้นบริกำรกำรสอน

หมายเหตุ: ค่าน้าหนักใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์ มิติละ 25 (รวมทั้ง 4 มิติ เท่ากับ 100)

4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
4.1 กำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำของ
กำรปรับเปลี่ยนเป็นมหำวิทยำลัยในก้ำกับ
4.2 กำรวำงแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปีที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์และกำรปฏิบัติตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี
4.3 ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
ระบบกำรติดตำมและประเมินผล
4.4 ประสิทธิผลของกำรประกันคุณภำพภำยใน
4.5 ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหำร
จัดกำรและกำรก้ำกับดูแลด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม
4.6 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจ
4.7 ร้อยละของกิจกรรม/โครงกำรที่มีส่วนร่วม
ต่อกำรรับผิดชอบต่อสังคม (University
Social Responsibility; USR) ต่อจ้ำนวน
กิจกรรม/โครงกำรที่ก้ำหนดไว้ในแผน
4.8 ประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4.9 ระดับควำมสุขรวมของบุคลำกรในองค์กร
4.10 ภำวะผู้นำ้ ของผู้บริหำรของหน่วยงำน
4.11 ระบบงำนบริหำรส้ำนักงำน
รวมจานวนตัวชีว้ ัด 4 มิติ
รวมค่าน้าหนัก 4 มิติ

ตัวชี้วัด

ระดับ
น้้ำหนัก
ระดับคณะ
มหำวิทยำลัย

ระดับส่วนงำนสนับสนุนวิชำกำร

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้
ชนิดของตัวชี้วัด:

ผลผลิต

คาอธิบาย :
ระดับความพึงพอใจของนิ สิตเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์ในแต่ละรายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และความรู้ความสามารถของ
คณาจารย์ ผู้ส อน รวมถึงความพร้อมของการสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนิสิต ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย
ข้อมูลที่ต้องการ :
1) คะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอน (ปค 003) ในแต่ละรายวิชา
จาแนกภาคการศึกษา
2) คะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค 004) ในแต่ละรายวิชา
จาแนกภาคการศึกษา
3) จานวนรายวิชาที่มีการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา แยกเป็นรายส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย)
และระดับการศึกษา (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
4) รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการสอนและการสนับสนุน
การเรีย นรู้ โดยใช้แบบ ปค 003 และ ปค 004 ที่สารวจผ่านระบบสารสนเทศของหา
วิทยาลัย หรือรายงานสรุปผลการประเมินตามรูปแบบของแต่ละส่วนงานที่ดาเนินการเอง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ระดับปริญญาตรี = ผลรวมค่าเฉลี่ ย ความพึง พอใจของนิสิตในแต่ละรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา
จานวนรายวิชาที่มีการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา = ผลรวมค่าเฉลี่ ย ความพึง พอใจของนิสิตในแต่ละรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา
จานวนรายวิชาที่มีการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา
หมายเหตุ: แยกการรายงานผลระหว่างคุณภาพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับปริญญาตรี คือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา คือ บัณฑิตวิทยาลัย
โดยใช้ข้อมูลจากส่วนกลางทุกระดับ สานักคอมพิวเตอร์ (ระบบ SUPREME)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีการศึกษา
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เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
 ระดับปริญญาตรี (น้ำหนัก 2)
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
 ระดับบัณฑิตศึกษา (น้ำหนัก 2)
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
หมายเหตุ :

คะแนน
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

1. ใช้เฉพาะกับ “ส่วนงานที่มีการเรียนการสอน”
2. ส่วนงานใดที่จัดการเรียนการสอนเพียงหนึ่งระดับ ให้ค่าน้าหนักคะแนนเท่ากับ 4
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความพึงพอใจของนิสติ ที่เข้าร่วมกิจกรรมนิสติ และการให้บริการนิสิต
ชนิดของตัวชี้วัด:

ผลผลิต

คาอธิบาย:
การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตอย่างเหมาะสมและครบถ้วน ได้แก่ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนิ สิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา
สั ง คม อารมณ์ ร่ า งกาย และคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม โดยสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ที่
ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนาหลัก PDSA / PDCA ไปใช้ในชีวิตประจาวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
อย่างยั่งยืน
รวมถึงการจัดบริการด้านต่างๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อการดารงชีวิต
อย่ างมีความสุ ขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิต ตั้งแต่ก ารให้ คาปรึกษา ทั้ง ด้านวิช าการและการใช้ชีวิ ต
จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้
ความสาคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจของนิ สิ ตที่ มีต่อกิจกรรมที่นิสิ ตเข้าร่วมและการให้ บ ริการนิสิ ต ด้า นต่างๆ
โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็ นของนิสิต ด้ว ยการพัฒ นาแบบสอบถามกลางที่ใช้ร่ว มกันได้ทุก
ส่วนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศในการรวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลในภาพรวมได้
ข้อมูลที่ต้องการ :
1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจากแบบสอบถาม
2) จานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
3) จานวนกิจกรรมที่มีการสอบถามความพึงพอใจ
4) รายงานสรุปผลสารวจความพึงพอใจที่มีต่อเข้าร่วมกิจกรรมและการให้บริการนิสิตในด้านต่างๆ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ผลรวมค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมและการให้บริการนิสิตแต่ละกิจกรรม
จานวนกิจกรรมที่มีการสอบถามความพึงพอใจ
หมายเหตุ: แยกการรายงานผลระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมและการให้บริการนิสิต
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการนิสิต
ระดับคณะ/ส่วนงานเทียบเท่า คือ สานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีการศึกษา
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เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ชนิดของตัวชี้วัด:

ผลผลิต

คาอธิบาย:
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2
ซึ่งครอบคลุม ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ มหาวิทยาลัย
กาหนด ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต จากการประเมินบัณฑิตที่ทางาน
ด้วย โดยเก็บข้อมูลจากการสารวจความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต (เฉพาะบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี) ซึ่งใช้ข้อมูลจากระบบสารเทศของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) คะแนนความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตแต่ละคน
2) จานวนผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่ประเมินบัณฑิต
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
จานวนผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่ประเมินบัณฑิต
ผู้ให้ข้อมูล: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
โดยใช้ผลการประเมินของ สกอ. ระดับหลักสูตร ตัวชี้วัดที่ 2.1
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ความพึงพอใจของแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
ชนิดของตัวชี้วัด:

ผลผลิต

คาอธิบาย:
ค่าเฉลี่ ย ความพึ งพอใจของแหล่ ง ทุนสนับ สนุน จากหน่ ว ยงานภายนอกทั้ง ภาครัฐ และเอกชน
ซึ่งแสดงถึงความสามารถและคุณภาพของคณาจารย์ ที่ดาเนินการทาผลงานวิจัยเป็นที่ พึงพอใจของเจ้าของทุน
หรือผู้ว่าจ้างเหล่านั้น โดยพิจารณาจากผลประเมินความพึงพอใจของแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ที่สนับสนุนโครงการวิจัยซึ่งมีการปิดโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ข้อมูลที่ต้องการ :
1) ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจของแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่ทาการประเมิน
จากคะแนนเต็ม 5
2) แหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่ทาการประเมินให้กับมหาวิทยาลัย
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจของแหล่งทุนสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกที่ทาการประเมิน จากคะแนนเต็ม 5
ผู้ให้ข้อมูล: สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนาต่อการบริการวิชาการที่จัด
ชนิดของตัวชี้วัด:

ผลผลิต

คาอธิบาย:
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนา ที่มีต่อกิจกรรมบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัด
โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามแต่ละโครงการที่จัด แล้วนาข้อมูลที่ได้แต่ละโครงการมาเฉลี่ยเป็นภาพรวม
ทั้งมหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนา ที่ตอบแบบสอบถามในแต่ละโครงการ
2) จานวนผู้เข้าอบรม สัมมนา ในแต่ละโครงการที่ตอบแบบสอบถาม
3) จานวนโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้น
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนา ในแต่ละโครงการ
จานวนโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้น
หมายเหตุ: จานวนผู้ตอบในแต่ละกิจกรรม ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการเพื่อสังคม และศูนย์บริการวิชาการ
ระดับคณะ/ส่วนงานเทียบเท่า คือ สานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวชี้วัด:

ผลผลิต

คาอธิบาย:
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการทะนุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แต่ละกิจกรรม
2) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3) จานวนกิจกรรมที่มีการสอบถามความพึงพอใจ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการทะนุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จานวนกิจกรรมที่มีการสอบถามความพึงพอใจ
หมายเหตุ : จานวนผู้ตอบในแต่ละกิจกรรม ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ให้ข้อมูล: สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 1.7 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ชนิดของตัวชี้วัด:

ผลผลิต

คาอธิบาย:
ระบบการบริหารจัดการจะพิจารณาในลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ
1) ลดขั้นตอนการทางานหรือลดระยะเวลาในการทางาน (ประสิทธิภาพ)
2) ความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด)
3) เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิผล)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถของระบบบริหารจัดการ พิจารณาจากสัดส่วนของผลงาน
ต่อเวลา หรือผลงานต่อจานวนพนักงาน หรือผลงานต่อเงินที่ใช้ เช่น ประสิทธิภาพสูง หมายถึง ผลงานเท่ากัน
แต่ใช้คนที่น้อยกว่า หรือใช้เวลาที่น้อยกว่า หรือใช้งบประมาณที่น้อยกว่า โดยสามารถวัดได้จากการที่บุคลากร
ในหน่วยงานให้บริการมีความเต็มใจและกระตือรือร้นให้บริการ สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คาแนะนา
ช่ว ยแก้ ปั ญหาได้ อ ย่ า งถู กต้ อง น่ าเชื่อถื อ รวมทั้ งการสื่ อสารระหว่ างผู้ ให้ บริ การกั บผู้ รั บบริ การเป็นไปอย่ าง
มีประสิทธิภาพ ทาให้การให้บริการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขั้นตอนและกระบวนการเพื่อขอรับบริการสั้น
ไม่สลับซับซ้อนก่อให้เกิดการใช้ งบประมาณ/ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมใช้ทรัพยากรระหว่าง
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ ไม่ซ้าซ้อน มีการพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เช่น การจัดทาระบบฐานข้อมูลต่างๆ เป็นต้น
ประหยัด (Economy) ความสามารถของระบบบริหารจัดการ ในการใช้ทรัพยากรทางการบริหารได้
อย่างคุ้มค่าทั้งด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านการเงินและอื่นๆ โดยวัดได้จาก
ผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการดาเนินงานมีผู้รับผิดชอบชัดเจน โปร่งใส
และตรวจสอบได้ ทุ ก ขั้ น ตอน ก่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ง บประมาณ/ทรั พ ยากร อย่ า งโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้
รวมทั้งหน่วยงานให้บริการมีการปรับปรุงระบบการทางานในองค์กรอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์
และมีการวางแผนการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อการประหยัด
ประสิทธิผล (Effectiveness) ความสามารถของระบบบริหารจัดการในการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ให้บริการโดยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้อย่างครบถ้วน เสมอภาคและเป็นธรรม วัดได้จากผู้ให้บริการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
ของผู้ รั บ บริ การ ตลอดจนความเชื่อมโยงในภาพรวมทั้งระบบของมหาวิทยาลั ย กระบวนการภายในของ
หน่วยงานสามารถให้บริการโดยมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะรวมทั้งมีการปรั บปรุงการทางานอย่างสม่าเสมอ ทาให้ส ามารถปฏิบัติภ ารกิจตอบสนอ ง
จุดมุ่งหมายที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี มีความเสมอภาคในการให้บริการ และหน่วยงาน
ให้บริการมีบุคลากรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
มีความสุขในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลที่ต้องการ:
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่รับบริการ ต่อการบริหารงานในภาพรวม
ของส่วนงาน
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่รับบริการ ต่อการบริหารงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย
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วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ระดับส่วนงาน

=

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่รับบริการ
จานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม

ระดับมหาวิทยาลัย = ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่รับบริการ
จานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม
หมายเหตุ: ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อยร้อยละ 50
ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการที่กาหนด หรือเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สานักงานอธิการบดี
ระดับคณะ/ส่วนงานเทียบเท่า คือ สานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ (เฉพาะที่มีการสารวจ)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด
ชนิดของตัวชี้วัด: ผลผลิต
คาอธิบาย:
ความพึงพอใจคือ ความเห็นของผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีต่อกระบวนการให้บริการของห้องสมุด
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุด ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความพึงพอใจด้านสถานที/่ สิ่งอานวยความสะดวก และความพึงพอใจ
ภาพรวม
ข้อมูลที่ต้องการ: ผลสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากแบบสอบถามและการประเมินทางออนไลน์
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดจากคะแนนเต็ม 5
ผู้ให้ข้อมูล: สานักหอสมุดกลาง
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.50)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.50)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลลัพธ์
คาอธิบาย :
การให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมีบริการที่แตกต่างกันตามพันธกิจของ
แต่ละหน่วยงาน รวมทั้งมีกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการที่แตกต่างกันนั้น ส่งผลให้หน่วยงานต้องกาหนด
บริการหลักของหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการให้ครอบคลุมในทุกพันธกิจของหน่วยงาน โดยผลการสารวจความพึงพอใจสามารถสะท้อนถึง
คุณภาพของการบริการ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ
การสารวจความพึงพอใจของผู้บริการ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า 5 ระดับ
จะพิจารณาใน 4 ประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) หลักฐานที่แสดงถึงจานวนผู้รับบริการ (โดยมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการ)
2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแยกตามด้าน
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
คานวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากคะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ: ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อยร้อยละ 50
ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการที่กาหนด หรือเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย
ผู้ให้ข้อมูล: โรงพยาบาลชลประทาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล :ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.50)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.50)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 1.10 การให้ข้อมูลการบริการแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชนิดของตัวชี้วัด: กระบวนการ
คาอธิบาย:
สานักงานสภามหาวิทยาลัยและสานักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานสาคัญในข้อมูลการบริการ
กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงควรมีเอกสาร/สารสนเทศในการให้บริการด้านต่างๆ
ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) โครงสร้างการบริหารสานักงาน
2) ข้อมูลระบบงานบริหารและคู่มือการปฏิบัติงานของสานักงาน
3) รายงานผลที่แสดงถึงการการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: สานักงานสภามหาวิทยาลัย และสานักงานอธิการบดี (ทุกส่วน/ฝ่าย)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
1. มีระบบการให้บริการข้อมูล
2. มีคู่มือการให้บริการข้อมูล
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานทุกปี
5. นาผลการประเมินประจาปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

31

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1.11 การจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่สานักงานรับผิดชอบ
ชนิดของตัวชี้วัด: กระบวนการ
คาอธิบาย:
ส านั ก งานสภามหาวิทยาลั ย และส านักงานอธิ การบดี มีการดาเนินการจัดประชุ ม
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย จึงควรมีระบบการดาเนินงานที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมสานักงานอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการ
ประจาสานักงาน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นต้น สาหรับการประชุม
สานักงานสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยทา
การแต่งตั้ง เป็นต้น
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและวิธีการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
2) กระบวนการ/วิธีการดาเนินการจัดการประชุม
3) รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดประชุมแต่ละครั้ง
4) รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: สานักงานสภามหาวิทยาลัย และสานักงานอธิการบดี (ทุกส่วน/ฝ่าย)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
1. มีหนังสือเชิญประชุม แจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า
2. มีการเตรียมวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมไว้ครบถ้วนเพียงพอ
4. จัดทารายงานการประชุม แจ้งให้กรรมการพิจารณาหลังการประชุมไม่เกิน 15 วัน
5. รายงานการประชุมมีการพิจารณารับรองโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1.12 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสานักงาน
ชนิดของตัวชี้วัด: ผลผลิต
คาอธิบาย:
ความพึงพอใจ คือ ความเห็นของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อกระบวนการให้บริการของ
สานักงานอธิการบดี/สานักงานสภามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ
ภาพรวม
ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานผลสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากแบบสอบถาม
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
คานวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากคะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ: ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อยร้อยละ 50
ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการที่กาหนด หรือเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย
ผู้ให้ข้อมูล: สานักงานสภามหาวิทยาลัย และสานักงานอธิการบดี (ทุกส่วน/ฝ่าย)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.50)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.50)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรการเรียนรู้
ชนิดของตัวชี้วัด:

กระบวนการ

คาอธิบาย:
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสั งคมแห่งการเรีย นรู้ ซึ่งต้องมีการจั ดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ส ถาบันแห่ งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวม
องค์ ค วามรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง กระจั ด กระจายอยู่ ใ นตั ว บุ ค คลหรื อ เอกสารมาพั ฒ นาให้ เ ป็ น ระบบ
เพื่ อ ให้ ทุ ก คนในมหาวิ ท ยาลั ย สามารถเข้ า ถึ ง ความรู้ และพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ รู้ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร
จัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้
การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) แผนการจัดการความรู้
2) ผลการดาเนินงาน/ความสาเร็จจากการจัดการความรู้
3) หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ฝ่ายวิชาการ และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คือ สานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลผลการดาเนินงานจากการประเมินของ สกอ. ตัวชี้วัดที่ 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 5
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องหรือครอบคลุมพันธกิจที่สาคัญ
2. มีแผนการจัดการความรู้ โดยกาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดไว้
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนด
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ
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4. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5. มี ก ารประเมิ น การจั ด การความรู้ และน าผลการประเมิ น ไปพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
การจัดการความรู้ในปีต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 1 ข้อ
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนของจานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ และ/หรือนาไปใช้ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
ชนิดของตัวชี้วัด:

ผลผลิต

คาอธิบาย:
สัดส่วนของจานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนาไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา ทั้งนี้ จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงให้นับ
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึก ษาต่อ ในปีก ารศึก ษานั้น ๆ และงานสร้า งสรรค์ หมายถึง
ผลงานวิชาการ (ไม่จาเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษาค้นคว้าหรือแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรี อันเป็นที่
ยอมรับ
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติและ/หรือ
นาไปใช้ประโยชน์ในรอบ 1 ปีปฏิทินที่ผ่านมา
2) จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในปีการศึกษานั้นๆ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติและ/หรือ
นาไปใช้ประโยชน์ในรอบ 1 ปีปฏิทินที่ผ่านมา
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในปีการศึกษานั้นๆ

: 1

หมายเหตุ:
1) ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และใช้ประโยชน์รวบรวมจากผลงานในรอบ 1 ปีปฏิทินที่ผ่านมา
2) การเผยแพร่ผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเพียง 1 ครั้ง
โดยนาเสนอผลการเผยแพร่ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
3) การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ หรือ
เมื่อมีการเผยแพร่บทความแล้วเท่านั้น
ผู้ให้ข้อมูล: สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน (ในรอบ 1 ปีปฏิทินที่ผ่านมา)
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
มากกว่า 1.00
ตั้งแต่ 0.76 - 1.00
ตั้งแต่ 0.51 - 0.75
ตั้งแต่ 0.26 - 050
ไม่เกิน 0.25 ชิ้น/คน
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 2.3 จานวนโครงการที่ได้บูรณาการความรู้จากการวิจัย การบริการวิชาการหรือการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มาใช้ในการเรียนการสอนหรือบูรณาการความรู้จากการวิจัย
มาใช้ในการบริการวิชาการ
ชนิดของตัวชี้วัด:

ผลผลิต

คาอธิบาย:
จ านวนโครงการที่ ได้ บู ร ณาการความรู้ จากการวิ จัย การบริ การวิ ช าการ หรื อการทานุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่ไม่ถูกนามาใช้เป็นองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ แล้วนาไปใช้ในการเรียนการสอน
สาหรับนิสิตรวมทั้งโครงการบูรณาการความรู้จากการวิจัยที่ได้รับการยอมรับแล้ว (มีความถูกต้องและ
เกิดประโยชน์กับมนุษย์และสังคม) ได้ถูกนาไปใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการ
ข้อมูลที่ต้องการ
1)
2)
3)
4)

:
จานวนโครงการวิจัยที่ได้นาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอน (R2T)
จานวนโครงการบริการวิชาการที่นาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน (SE2T)
จานวนโครงการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน (C2T)
จานวนโครงการวิจัยที่ได้นาผลการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับแล้วไปใช้ในการเรียน
การบริการวิชาการ (R2SE)

วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ผลการพัฒนา = (R2T) + (SE2T) + (C2T) + (R2SE)
ผู้ให้ข้อมูล : ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คือ สานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีการศึกษา

37

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับมหาวิทยาลัย
เกณฑ์

คะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์

คะแนน
5
4
3
2
1

จานวน 20 โครงการขึ้นไป
จานวน 16 - 19 โครงการ
จานวน 13 - 15 โครงการ
จานวน 10 - 12 โครงการ
จานวนน้อยกว่า 10 โครงการ
ระดับส่วนงาน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5
4
3
2
1

โครงการขึ้นไป
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 สัดส่วนของจานวนการอ้างอิง (citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลต่อจานวน
อาจารย์ประจา
ชนิดของตัวชี้วัด:

ผลผลิต

คาอธิบาย:
การมีผลงานวิชาการได้รับการอ้างอิงแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในวงการวิชาชีพเดียวกัน โดยการนับจานวนการอ้างอิง (citation) ให้นับจานวนครั้งที่บทความวิจัยที่ตีพิมพ์
ในรอบ 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล) ได้รับการอ้างอิง โดยใช้ตัวเลขจานวนการอ้างอิง
ถึงปีท้ายสุด ทั้งนี้ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากลตามที่กาหนด ให้นับเฉพาะบทความวิจัย research
article และบทความวิชาการ (review article) ที่ได้รับการอ้างอิง (citation) โดยปรากฏข้อมูลค่าอ้างอิง
อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, ISI, Web of Science Google Scholar, TCI หรือข้อมูลอื่นที่มีการวิเคราะห์
การอ้างอิงไว้ตามหลักสากลและสามารถสืบค้นได้จริง
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จานวนการอ้างอิง (citation) ของบทความที่ปรากฏในฐานข้อมูล สากล ในรอบ 5 ปีปฏิทิน
ที่ผ่านมา
2) จานวนอาจารย์ประจานับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในปีการศึกษานั้นๆ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนการอ้างอิง (citation) ของบทความที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ในรอบ 5 ปีปฏิทินทีผ่ ่านมา
จานวนอาจารย์ประจานับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในปีการศึกษานั้นๆ
ผู้ให้ข้อมูล: สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน (จากบทความในรอบ 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา)
เกณฑ์การให้คะแนน: ระดับมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน

ระดับมหาวิทยาลัย

5

มากกว่าหรือเท่ากับ
2.50
ระหว่าง
2.00 – 2.49
ระหว่าง
1.50 – 1.99
ระหว่าง
1.00 – 1.49
น้อยกว่า 1.00

4
3
2
1

ระดับคณะ/ส่วนงานเทียบเท่า
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์และ
สุขภาพ
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์
มากกว่าหรือเท่ากับ มากกว่าหรือเท่ากับ มากกว่าหรือเท่ากับ
2.00
1.50
1.00
ระหว่าง
ระหว่าง
ระหว่าง
1.50 – 1.99
1.25 – 1.49
0.75 - 0.99
ระหว่าง
ระหว่าง
ระหว่าง
1.00 – 1.49
1.00 – 1.24
0.50 – 0.74
ระหว่าง
ระหว่าง
ระหว่าง
0.50 – 0.99
0.75 - 0.99
0.25 – 0.49
น้อยกว่า 0.50
น้อยกว่า 0.75
น้อยกว่า 0.25
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 สัดส่วนของผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จในรอบ 5 ปี ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในรอบปีต่อจานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
ชนิดของตัวชี้วัด:

ผลผลิต

คาอธิบาย:
การวิ จั ย สถาบั น โดยการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน สภาพแวดล้ อ มและ
กระบวนการของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลสาหรับสนับสนุน การวางแผน การกาหนด
นโยบายการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรีย นรู้จ ากงานวิจัย สถาบันอย่างเหมาะสมกับผู้ใ ช้แ ต่ล ะกลุ่ม โดยสิ่งที่เ ผยแพร่
ต้องเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) รายการและจานวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จในรอบ 5 ปีงบประมาณที่ผ่านมา
ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปี
2) จานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จในรอบ 5 ปีงบประมาณที่ผ่านมา
ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปี
จานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
ผู้ให้ข้อมูล: สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ (ในรอบ 5 ปีงบประมาณที่ผ่านมา)
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05
5
0.040 – 0.049
4
0.030 – 0.039
3
0.020 – 0.029
2
น้อยกว่า 0.020
1
หมายเหตุ : ถ้าไม่มีผลงานวิจัย ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 0 คะแนน
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ/นาเสนอผลงานวิชาการ ต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต
คาอธิบาย :
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้ลาไปศึกษาต่อ อบรม หรือไปร่วมสัมมนาวิชาการตามสาขาเฉพาะทาง
ที่อาจารย์ เหล่ านั้ น ได้รั บ ผิ ดชอบในการสอนสาขาวิช าเหล่ านั้น รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการสอน
หรื อการพัฒ นาหลั กสู ตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือที่มหาวิทยาลั ย และนับรวมอาจารย์ประจา
ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ ในแต่ละปีงบประมาณ จะไม่นับซ้าถึงแม้ว่าอาจารย์ผู้นั้น
จะเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานหลายครั้ง โดยผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา ได้แก่
1) ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กับสาขาวิชา
2) การแสดงออกทางศิลปะอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ
3) งานที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ
4) การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์
ต่อสาขาวิชา หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือ
แสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น
5) สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม และจิตรกรรม
ข้อมูลทีต่ ้องการ :
1) จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ/ อบรม/ สัมมนา ในปีนั้น
2) จานวนอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ/นาเสนอผลงานวิชาการ
3) จานวนอาจารย์ทั้งหมด
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์ :
จานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ/อบรม/ สัมมนา /เข้าร่วมประชุมวิชาการ/นาเสนอผลงานวิชาการ
X 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนทรัพยากรบุคคล (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
- ร้อยละ 100
- ร้อยละ 90 - 99.99
- ร้อยละ 80 - 89.99
- ร้อยละ 70 - 79.99
- น้อยกว่าร้อยละ 70
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 2.7 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต
คาอธิบาย :
จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น นับทั้งจากอาจารย์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์ หรือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์ หรือ
จากรองศาสตราจารย์ เป็น ศาสตราจารย์ หรือจากศาสตราจารย์ 10 เป็น ศาสตราจารย์ 11
ข้อมูลที่ต้องการ :
1) จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นในปีงบประมาณ
2) จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์ :
จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นในปีงบประมาณ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100

ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนทรัพยากรบุคคล (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5.00
ร้อยละ 4.00 – 4.99
ร้อยละ 3.00 – 3.99
ร้อยละ 2.00 – 2.99
น้อยกว่าร้อยละ 2.00
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของบุคลากรประจาสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะ
ในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
ชนิดของตัวชี้วัด: ผลผลิต
คาอธิบาย:
ร้อยละของบุคลากรประจาสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงาน
ที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อบุคลากรประจาสายปฏิบัติการทั้งหมด โดยจะไม่นับซ้า
แม้ว่าบุคลากรสายปฏิบัติการท่านนั้นจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบหลายครั้ง
ในปีงบประมาณนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบ ได้แก่
1) การส่งบุคลากรสายปฏิบัติการไปอบรม สัมมนาในการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะ
ในงานที่รับผิดชอบ
2) การฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบของบุคลากรสายปฏิบัติการ
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จานวนบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีงบประมาณนั้น
2) จานวนบุคลากรสายปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์ :
จานวนบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะ
ในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ
X 100
จานวนบุคลากรสายปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น
ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนทรัพยากรบุคคล (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
- ร้อยละ 100
- ร้อยละ 90 – 99.99
- ร้อยละ 80 – 89.99
- ร้อยละ 70 – 79.99
- น้อยกว่าร้อยละ 70
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 2.9 สัดส่วนของระบบงานที่ได้รบั การพัฒนาเพิ่มขึ้นในรอบ 5 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ต่อจานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต
คาอธิบาย : การพัฒนา หมายรวมถึง การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับขั้นตอน กระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวดเร็ว และประหยัด
ข้อมูลที่ต้องการ :
1) จานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาในรอบ 5 ปี ที่แสดงว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผล/รวดเร็วและประหยัดทรัพยากร
2) จานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์ :
จานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาในรอบ 5 ปี
จานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
ผู้ให้ข้อมูล : ระดับมหาวิทยาลัย คือ สานักงานอธิการบดี
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คือ สานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05
0.040 – 0.049
0.030 – 0.039
0.020 – 0.029
น้อยกว่า 0.020

44

คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 2.10 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวชี้วัด : กระบวนการ
คาอธิบาย :
ศิล ปะและวัฒ นธรรม เป็ น ตัว บ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสั งคม
เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ ค วามสาคัญ ในการส่ง เสริม สนับ สนุน
เพื่อ ให้สัง คมในมหาวิท ยาลัย อยู่ร่ว มกัน อย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา
และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับ สนุนต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภ าพที่จริงใจได้ต่อเนื่อง
มั่นคงและยั่งยืน โดยการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถประเมินผลได้
ข้อมูลทีต่ ้องการ :
1) นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2) โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
พร้อมรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสาเร็จ
3) รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)
4) หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสาเร็จ
เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสารวจหรือแบบสอบถาม
หรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น
5) รายงานรางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ
จากสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์ :
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล
ผู้ให้ขอ้ มูล : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
โดยใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
ความถี่ในการเก็บข้อมูล :

ทุกปีการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์ ม าตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
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เกณฑ์
- มีการดาเนินการ 6 - 7 ข้อ
- มีการดาเนินการ 5 ข้อ
- มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ
- มีการดาเนินการ 2 ข้อ
- มีการดาเนินการ 1 ข้อ
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 2.11 ร้อยละของจานวนนวัตกรรมทางการศึกษา
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลลัพธ์
คาอธิบาย :
สิ่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนา
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษา
ข้อมูลที่ต้องการ : ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาในรอบ 1 ปีปฏิทินที่ผ่านมา
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์ :
จานวนนวัตกรรมทางการศึกษา
ในรอบ 1 ปีงบประมาณที่มีการประเมินผลงาน
จานวนวัตกรรมทางการศึกษาที่ระบุเป็นเป้าหมาย
ในปีที่ประเมินผลงาน
ผู้ให้ข้อมูล :

X 100

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ (ที่มีการประเมินผลงาน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
สถาบันมีจานวนนวัตกรรมทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน
สถาบันมีจานวนนวัตกรรมทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน
สถาบันมีจานวนนวัตกรรมทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน
สถาบันมีจานวนนวัตกรรมทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน
สถาบันมีจานวนนวัตกรรมทางการศึกษาน้อยกว่าร้อยละ 60
ของเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 2.12 ประสิทธิภาพของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ชนิดของตัวชี้วัด : กระบวนการ
คาอธิบาย :
เป็นตัวชี้วัดระดับสานัก มุ่งเน้นเรื่องการจัดการและพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และประโยชน์ของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ทั้งระบบ
สารสนเทศ (System) ระบบฐานข้อมูล (Database) ระบบเครือข่าย(Network) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของสานักคอมพิวเตอร์
ข้อมูลที่ต้องการ :
1) แผน ระบบและกลไก การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) รายงานการติดตามแผนการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต่อคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีที
3) เอกสารแสดงช่องทางการให้ข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน/ข้อเสนอแนะ
4) รายงานผลการประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในปีถัดไป และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์ และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีที
5) เอกสารหรือคู่มือ กาหนดหรือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์ :
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล : สานักคอมพิวเตอร์
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
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เกณฑ์การให้คะแนน : รายข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. มีการติดตามแผนการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรายงานผล
การดาเนินการต่อคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
ไอซีที
3. มีช่องทางการให้ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ของผู้ใช้งานหลายช่องทาง และรายงานต่อผู้บริหาร
ส่วนงาน
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงในปีถัดไป และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีที
5. กาหนดหรือสร้างหรือปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ดี
โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ระดับ ซึ่งพิจารณาจากความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามรายข้อ
-

เกณฑ์
มีการดาเนินการ ข้อ 1-5
มีการดาเนินการ ข้อ 1-4
มีการดาเนินการ ข้อ 1-3
มีการดาเนินการ ข้อ 1-2
มีการดาเนินการ ข้อ 1

คะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวชี้วัดที่ 2.13 ร้อยละของการผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน/สื่อการเรียนรู้จากทุกกลุ่มศาสตร์
ชนิดของตัวชี้วัด: ผลผลิต
คาอธิบาย:
ร้อยละของจานวนสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่สานักสื่อฯ
ผลิตเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน หรือกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมการผลิตสื่อ
จากกลุ่มศาสตร์ 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
(1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) รายงานสรุปจานวนสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหรือสื่อที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง
2) สรุปสื่อที่ดาเนินการกับโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่ผลิต
จานวนส่วนงาน
ผู้ให้ข้อมูล: สานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน
-

เกณฑ์
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 71 - 80
ร้อยละ 61 - 70
ร้อยละ 50 - 60
น้อยกว่าร้อยละ 50

คะแนน
5
4
3
2
1

50

X 100

ตัวชี้วัดที่ 2.14 ผลประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้งานสร้างสรรค์ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต
คาอธิบาย:
ค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ โดยเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามจากผู้ที่นาสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
ข้อมูลที่ต้องการ:
1. ผลประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
2. จานวนสื่อการเรียนรู้ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ผลรวมของผลประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
จานวนสื่อการเรียนรู้ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
ผู้ให้ข้อมูล : สานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.50)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.50)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50)

คะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวชี้วัดที่ 2.15 ร้อยละการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น
ชนิดของตัวชี้วัด: ผลผลิต
คาอธิบาย:
เกณฑ์การประเมินเชิงปริมาณที่ได้จากผลการสารวจสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดซื้อ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดซื้อ
ข้อมูลที่ต้องการ:
สถิติเข้าใช้จากการเข้าถึง (access) การสืบค้น (search) การเลือกดู (view)
และการดาวน์โหลด (download)
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น = จานวนครั้งของการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในปีที่ประเมิน – ปีที่ผ่านมา x 100
จานวนครั้งของการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้ในปีที่ผ่านมา
ผู้ให้ข้อมูล: สานักหอสมุดกลาง
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
น้อยกว่า ร้อยละ 1 ร้อยละ 2.99-1.00 ร้อยละ 4.99-3.00 ร้อยละ 6.99-5.00
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คะแนน 5
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 7

ตัวชี้วัดที่ 2.16 สัดส่วนการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจานวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิยืม
ชนิดของตัวชี้วัด: ผลผลิต
คาอธิบาย: เป็นเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการเก็บสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์
ข้อมูลที่ต้องการ: 1) สถิติการยืมหนังสือ ปริญญานิพนธ์ วารสาร รวมถึงสื่อ/สารสนเทศ/ดิจิตอลอื่นๆ
2) จานวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิยืม
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
จานวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิยืม
ผู้ให้ข้อมูล: สานักหอสมุดกลาง
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
ปริมาณการใช้ต่อคน
ปริมาณการใช้มากกว่าหรือเท่ากับ 41 เล่ม
ปริมาณการใช้ 31 - 40 เล่ม
ปริมาณการใช้ 21 - 30 เล่ม
ปริมาณการใช้ 11 - 20 เล่ม
ปริมาณการใช้ 1 - 10 เล่ม

คะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของงบประมาณประจาปีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ต่องบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานในภาพรวม
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต
คาอธิบาย :
งบประมาณประจาปีของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ที่มาจากรายได้ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ในรูป ร้อยละของงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลั ย /ส่ วนงาน ในภาพรวม เป็นการบ่งบอกเสถียรภาพ
ทางการเงินและศักยภาพด้านทรัพยากรการเงินของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ในระยะยาว
ข้อมูลที่ต้องการ :
1) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
- จาแนกรายละเอียดตามประเภทรายได้
- ระบุแหล่งที่มาหรือลักษณะการได้มาของรายได้แต่ละประเภท
2) งบประมาณรายจ่ายประจาปีทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์ :
ระดับมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน =

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีทั้งหมด

X 100

หมายเหตุ: งบประมาณรายจ่ายประจาปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ
อุดหนุนจากภาครัฐ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ร้อยละ 35 - 39
ร้อยละ 30 – 34
ร้อยละ 25 – 29
น้อยกว่าร้อยละ 25

คะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของงบประมาณประจาปีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ต่องบประมาณประจาปีเฉพาะงบดาเนินการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต
คาอธิบาย :
งบประมาณประจาปีจากรายได้เฉพาะงบดาเนินการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน แสดงในรูป
ร้อยละของงบประมาณประจาปีเฉพาะงบดาเนินการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ข้อมูลที่ต้องการ :
1) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เฉพาะงบดาเนินการของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
- จาแนกรายละเอียดตามประเภทรายได้
- ระบุแหล่งที่มาหรือลักษณะการได้มาของรายได้แต่ละประเภท
2) งบประมาณรายจ่ายประจาปีทั้งหมดเฉพาะงบดาเนินการของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์ :
ระดับมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน =
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เฉพาะงบดาเนินการ (ไม่รวมงบลงทุน) X 100
งบประมาณรายจ่ายประจาปีทั้งหมดเฉพาะงบดาเนินการ (ไม่รวมงบลงทุน)
หมายเหตุ: งบประมาณรายจ่ายประจาปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอุดหนุนจากภาครัฐ
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ผู้ให้ข้อมูล : ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 – 64
ร้อยละ 45 – 54
ร้อยละ 35 – 44
น้อยกว่าร้อยละ 35

คะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ชนิดของตัวชี้วัด:

ผลผลิต

คาอธิบาย:
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาจากการใช้จ่าย โดยมีการทาโครงการ/ งาน/
กิจกรรมที่แล้วเสร็จสมบูรณ์และมีเงินเหลือจ่าย
ข้อมูลที่ต้องการ
1)
2)
3)

:
จานวนโครงการ/ งาน/ กิจกรรม ที่แล้วเสร็จ
ปริมาณเงินงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละโครงการที่แล้วเสร็จ
ปริมาณเงินงบประมาณที่ได้รับ รวมถึงงบประมาณทุกประเภทที่ได้รับ

วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
1) วิเคราะห์เอกสาร
2) คานวณงบประมาณเหลือจ่าย =
ผลรวมปริมาณเงินงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละโครงการที่แล้วเสร็จ
x 100
ผลรวมปริมาณเงินงบประมาณที่ได้รับ รวมถึงงบประมาณทุกประเภทที่ได้รับ (ไม่รวมงบลงทุน)

ผู้ให้ข้อมูล: ส่วนการคลัง ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
โครงการ/งาน/กิจกรรมแล้วเสร็จ
และเงินงบประมาณเหลืออยู่ มากกว่าร้อยละ 5
โครงการ/งาน/กิจกรรมแล้วเสร็จ และเงินงบประมาณเหลืออยู่ ไม่เกินร้อยละ 5
โครงการ/งาน/กิจกรรมแล้วเสร็จ และเงินงบประมาณหมด
โครงการ/งาน/กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ และเงินงบประมาณเหลืออยู่
โครงการ/งาน/กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ และเงินงบประมาณหมด
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ใช้เงินงบประมาณเหลื่อมปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต
คาอธิบาย:
งบประมาณไม่รวมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/สัญญาเสร็จสิ้น
ภายในปีงบประมาณปัจจุบัน แต่ให้ผูกพันเบิกจ่ายเหลื่อมปีตามใบส่งของหรือสัญญาไม่เกินไตรมาส 2
ของปีงบประมาณถัดไป
ข้อมูลที่ต้องการ :
1) รายละเอียดเงินเหลื่อมปีของปีงบประมาณที่ผ่านมา และก่อนหน้านั้น (ถ้ามี)
2) รายการจ่ายเงินเหลื่อมปีในปีงบประมาณปัจจุบัน และแสดงวันที่ซึ่งดาเนินการ
แล้วเสร็จ และวันที่มีการเบิกจ่ายจริง (ต้องไม่เกินไตรมาสสองของปีถัดไป)
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร ประเมินผล การสอบถามสัมภาษณ์ และการคานวณ
ผู้ให้ข้อมูล: ส่วนการคลัง (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน : (ร้อยละที่ใช้ภายในไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป)
เกณฑ์

คะแนน
5
4
3
2
1

ใช้ได้หมด
ใช้ได้ร้อยละ 90 - 99.99
ใช้ได้ร้อยละ 80 - 89.99
ใช้ได้ร้อยละ 70 - 79.99
ใช้ได้น้อยกว่าร้อยละ 70
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ตัวชี้วัดที่ 3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต
คาอธิบาย:
ระบบงานทางการเงินเช่น การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน เป็นต้น มีการดาเนินงาน
ตามระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและมีความถูกต้อง
ข้อมูลทีต่ ้องการ:
1) รายงานทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านจัดทา โดยแต่ละรายงานแสดงข้อมูล
วัตถุประสงค์ของรายงาน ผู้รับรายงาน วันที่จัดทารายงานและวันที่จัดส่งรายงานให้ผู้รับ
พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคหรือข้อผิดพลาด (ถ้ามี)
2) รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
3) รายงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ข้อสังเกต)
4) ผลการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
5) ผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร การประเมินผล การสอบถามสัมภาษณ์ และการสังเกต
ผู้ให้ข้อมูล: ส่วนการคลัง หน่วยตรวจสอบภายใน (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
ไม่มีความผิดพลาด
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยครั้งแต่แก้ไขได้หมด
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยครั้งแต่แก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่แก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสามารถแก้ไขได้บ้าง

58

คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 3.6 รายงานการบัญชีที่จัดทามีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต
คาอธิบาย:
คุณภาพความถูกต้อง ความรวดเร็วและทันเวลาในการจัดทารายงานทางการบัญชี
สาหรับให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ
ข้อมูลที่ต้องการ:

รายงานทางการเงินและการบัญชีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน
จัดทาโดยแต่ละรายงานแสดงข้อมูล วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
ผู้รับรายงาน วันที่จัดทารายงานและวันที่จัดส่งรายงานให้ผู้รับ

วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ส่วนการคลัง หน่วยตรวจสอบภายใน (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
รายงานการบัญชีถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
รายงานการบัญชีถูกต้อง เพียงพอ เป็นส่วนใหญ่ และทันเวลา
รายงานการบัญชีถูกต้องเพียงพอ เป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ค่อยทันเวลา
รายงานการบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอ เป็นส่วนใหญ่ แต่ทันเวลา
รายงานการบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอ เป็นส่วนใหญ่ และไม่ทันเวลา
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ตัวชี้วัดที่ 3.7 ความเพียงพอของทุนการศึกษา
ชนิดของตัวชี้วัด : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบาย:
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษาจากองค์กร
หรือหน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือนิ สิตที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี แต่ขาดทุนทรัพย์
ที่ไม่ได้รับการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ของรัฐบาล (กยศ.) ให้สามารถศึกษาเล่าเรียน
ในมหาวิทยาลัยโดยไม่มีอุปสรรคด้านค่าใช้จ่าย ไม่นับรวมกองทุนจาก กยศ. และกองทุนเงินให้กู้ยืม
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ข้อมูลที่ต้องการ:

รายงานการสรุปผลจัดสรรทุนการศึกษาทุกประเภท ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
และประจาปีงบประมาณที่ประเมิน พร้อมทั้งจานวนนิสิตที่ได้รับทุนและจานวนนิสติ
ที่แจ้งขอรับทุน ตามที่มีการประกาศให้ทุน

วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาในปีงบประมาณนั้น
จานวนนิสิตทั้งหมดตามคุณสมบัติที่แจ้งขอรับทุนการศึกษา
ในปีงบประมาณนั้น

X 100

ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการนิสิต
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คือ สานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนิสิตได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป
มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนิสิตได้ร้อยละ 80-89
มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนิสิตได้ร้อยละ 70-79
มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนิสิตได้ร้อยละ 60-69
มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนิสิตได้น้อยกว่าร้อยละ 60
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ตัวชี้วัดที่ 3.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวชี้วัด : กระบวนการ
คาอธิบาย:
มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้ า นการเงิ น ซึ่ ง เป็ น แผนจั ด หาเงิ น ทุ น จากแหล่ ง เงิ น ทุ น ต่ า งๆ ที ่ส ามารถผลัก ดัน แผนกลยุท ธ์ข อง
มหาวิท ยาลัย ให้ส ามารถด าเนิน การได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ร ายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ยของการด าเนิ น งาน ทั้ ง จาก
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงาน
ทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยได้
ข้อมูลที่ต้องการ :
1) เอกสารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2) เอกสารงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
3) รายงานทางการเงินที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนการคลัง ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ หน่วยตรวจสอบภายใน
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คือ สานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มี งบประมาณประจ าปี ที่ สอดคล้ องกั บแผนปฏิ บั ติ การในแต่ ล ะพั นธกิ จและการพั ฒนา
มหาวิทยาลัยและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนาข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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เกณฑ์
- มีการดาเนินการ 7 ข้อ
- มีการดาเนินการ 6 ข้อ
- มีการดาเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ
- มีการดาเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
- มีการดาเนินการ 1 ข้อ
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ตัวชี้วัดที่ 3.9 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวชี้วัด : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบาย:
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อการสนับสนุนการทาวิจัย
และงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด โดยให้นับอาจารย์ประจาเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวม
อาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ เงินที่จัดสรรให้เพื่อการวิจัยครอบคลุมถึงงบประมาณแผ่นดินและรายได้ของ
มหาวิทยาลั ย ที่จัดสรรให้ อาจารย์เพื่อทาวิจัยและงานสร้างสรรค์ การนับจานวนเงินให้ นับเงินตามตัว เลข
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเฉพาะในปีงบประมาณนั้น งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ
(ไม่จาเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้า หรือแสดงออกทางศิลปะอันเป็นที่ยอมรับ
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
รวมถึงงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณนั้น
2) จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ในปีงบประมาณนั้น
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
ผู้ให้ข้อมูล:

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)

ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคณะ/ส่วนงานเทียบเท่า
คะแนน ระดับมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ มนุษยศาสตร์และ
สุขภาพ
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์
ตั้งแต่ 180,000 บาท ตั้งแต่ 180,000
ตั้งแต่ 220,000
ตั้งแต่ 100,000
5
ขึ้นไป
บาทขึ้นไป
บาทขึ้นไป
บาทขึ้นไป
144,001 - 180,000
144,001 176,001 - 220,000
80,001 4
บาท
180,000 บาท
บาท
100,000 บาท
108,001 - 144,000
108,001 132,001 - 176,000 60,001 - 80,000
3
บาท
144,000 บาท
บาท
บาท
72,000 - 108,000 72,000 - 108,000 88,000 - 132,000 40,000 - 60,000
2
บาท
บาท
บาท
บาท
น้อยกว่า 72,000
น้อยกว่า 88,000
น้อยกว่า 40,000
1
น้อยกว่า 72,000 บาท
บาท
บาท
บาท
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ตัวชี้วัดที่ 3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวชี้วัด : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบาย:
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์ประจา
ทั้งนี้ ให้นับอำจำรย์ประจ้ำเฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริง ไม่นับรวมอำจำรย์ประจ้ำที่ลำศึกษำต่อ
เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ หมายถึ ง จ านวนเงิ น รวมถึ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่องมือต่างๆ ที่อาจารย์ประจาได้รับการสนับสนุนจากภายนอกสาหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในกรณีที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้คานวณเป็นจานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ การนับจานวนเงิน
ให้นับตามจานวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเฉพาะในปีงบประมาณนั้น โดยเงินสนับสนุนที่ได้
จากแหล่งทุนภายนอกรวมถึง
1) แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เป็นต้น
ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณแผ่นดิน
2) แหล่งทุนต่างประเทศ
3) แหล่งทุนจากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่แหล่งทุนวิจัย
4) แหล่งทุนจากภาคเอกชน
5) แหล่งทุนจากแหล่งอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณนั้น
2) จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัตงิ านจริง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายนอกมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณนั้น
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
ผู้ให้ข้อมูล: สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
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เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน ระดับมหาวิทยาลัย
5
4
3
2
1

ตั้งแต่ 60,000 บาท
ขึ้นไป
50,001 – 60,000
บาท
40,001 - 50,000
บาท
30,000 - 40,000
บาท
น้อยกว่า 30,000
บาท

ระดับคณะ/ส่วนงานเทียบเท่า
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์และ
สุขภาพ
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์
ตั้งแต่ 60,000 บาท ตั้งแต่ 100,000 บาท ตั้งแต่ 30,000 บาท
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
50,001 – 60,000 80,001 - 100,000 25,001 - 30,000
บาท
บาท
บาท
40,001 - 50,000
60,001 - 80,000
15,001 - 25,000
บาท
บาท
บาท
30,000 - 40,000
40,000 - 60,000
10,000 - 15,000
บาท
บาท
บาท
น้อยกว่า 30,000
น้อยกว่า 40,000
น้อยกว่า 10,000
บาท
บาท
บาท
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ตัวชี้วัดที่ 3.11 การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวชี้วัด: กระบวนการ
คาอธิบาย:
การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสาคัญยิ่งในการให้ความสาคัญ
ทั้งการบริหารพื้นที่และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มต่อสังคม
ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไก
ในการดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) เอกสารและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของส่วนงาน
2) รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
3) การประชุมติดตามแผนรายงานผลการประชุม
4) คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
5) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: สานักงานอธิการบดี และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
1. มีหน่วยงานและ/หรือคณะกรรมการประจากากับดูแล
2. มีแผนปฏิบัติการประจาปีในการกากับดูแล
3. มีการดาเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจาปี
4. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุกปี
5. มีการนาผลการติดตามประเมินผลมาใช้ในการกากับดูแล
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยน
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ชนิดของตัวชี้วัด:

กระบวนการ

คาอธิบาย:
ตามที่มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการปรับเปลี่ยนให้มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และให้การปรับเปลี่ยนนั้น
บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) แผนงาน/ กิจกรรม/ โครงการ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
2) การออกข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
3) รายงานการดาเนินการทาโครงการ ตามข้อ 1. และการออกข้อบังคับ/
ระเบียบ/ ประกาศ ตามข้อ 2.
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสารและสัดส่วนของโครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ที่แล้วเสร็จ
ผู้ให้ข้อมูล: สานักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนวินัยและกฎหมาย (เฉพาะระดับมหาวิทยาลัย)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ก่อนแผน
ตามแผน
ช้ากว่าแผนร้อยละ 10
ช้ากว่าแผนร้อยละ 15
ช้ากว่าแผนร้อยละ 20
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การวางแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ แ ละการปฏิ บั ติ ต าม
แผนปฏิบัติการประจาปี
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต
คาอธิบาย:
เพื่อประเมินแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หรือไม่
และประเมินจากการปฏิบัติ งานตามแผนปฏิบัติการประจาปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) เอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
2) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
3) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
1) วิเคราะห์เอกสาร
2) สัดส่วนผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย (แผนปฏิบัติการประจาปี)
ผู้ให้ข้อมูล: ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ โดยใช้ระบบ SWU-SAP
(รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 95 ขึ้นไป
แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 85-94
แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 75-84
แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ไม่เกินร้อยละ 74
แผนปฏิบัติการประจาปียังไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แต่ปฏิบัติตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 4.3

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการติดตามและประเมินผล

ชนิดของตัวชี้วัด:

กระบวนการ

คาอธิบาย:
การจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ กากับ ดูแ ล
การดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับความเป็น มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการที่ดี ตามอานาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
ข้อมูลที่ต้องการ:
1)
2)
3)
4)

แผนการดาเนินงานของระบบการติดตามและประเมินผลงาน
เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลงาน
หลักฐานการปฏิบัติตามผลการติดตามและประเมินผลงาน
ระบบสารสนเทศที่รองรับการติดตามและประเมินผลงาน

วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คือ สานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงาน
การดาเนินการตามระบบต่อเนื่อง ตรงเวลา และนาผลไปใช้อย่างจริงจัง
การดาเนินการตามระบบต่อเนื่อง ตรงเวลา
การดาเนินการตามระบบต่อเนื่อง แต่ไม่ตรงเวลา
การดาเนินการตามระบบยังไม่ต่อเนื่อง
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 4.4 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ชนิดของตัวชี้วัด : กระบวนการ
คาอธิบาย:
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
โดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสาเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่กากับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร
และคณะ โดยมีการดาเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด
สะท้อนการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ข้อมูลที่ต้องการ:
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีระบบ
และกลไกในการดาเนิน งานประกันคุณภาพการศึกษา เช่น รายงานการตรวจติดตามภายในมหาวิทยาลั ย
ตลอดจนผลการพัฒนา/มูลค่าเพิ่มจากการประกันคุณภาพภายใน รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพภายใน
นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้น หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ การเป็นแหล่งอ้างอิง
ของกลุ่มสาขาอื่นๆ ตลอดจนผลการพัฒนา/มูลค่าเพิ่มจากการประกันคุณภาพภายใน เป็นต้น
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คือ สานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีการศึกษา
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เกณฑ์การให้คะแนน : สาหรับระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงานที่มีการเรียนการสอน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพ หลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร และคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและ คณะ
4. ระดับส่วนงาน - นาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณา ของกรรมการระดับ
ส่วนงานเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ระดับมหาวิทยาลัย – นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณา
ของกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากข้อ 4 มาปรับปรุงหลักสูตร และการดาเนินงานของคณะ
ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับ มาตรฐาน
คะแนน
มีการดาเนินการ

1
1 ข้อ

2
2 ข้อ

3
3 - 4 ข้อ

4
5 ข้อ

5
6 ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน : สาหรับระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินการประกันคุณภาพต่อคณะกรรมการประจาส่วนงาน
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
4. มีการนาผลการประเมินคุณภาพที่ผ่านการตรวจประเมินของกรรมการ เสนอคณะกรรมการประจา
ส่วนงานเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากข้อ 4 มาปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนงานให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
คะแนน
มีการดาเนินการ

1
1 ข้อ

2
2 ข้อ
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3
3 ข้อ

4
4 ข้อ

5
5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารจัดการ และการกากับดูแลด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ชนิดของตัวชี้วัด:

กระบวนการ

คาอธิบาย:
การบริหารจัดการที่ดี เน้นการกระจายอานาจ กากับด้วยนโยบายการวางแผน ภาวะผู้นา
และการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน
การบริหารพัสดุ และการบริห ารการศึก ษา เป็น ต้น รวมถึงการรายงานและเปิด เผยต่อ ผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อ ง
ทุกฝ่าย ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสที่พร้อมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถร่วมตรวจสอบการทางานขององค์กรได้
ตลอดจนการกากับ ดูแลด้านคุณธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร นิสิ ต และการกากับดูแล
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยของนิสิต
ข้อมูลที่ต้องการ
1)
2)
3)

:
หลักฐานการเปิดโอกาสให้ตรวจสอบมหาวิทยาลัย เช่น รายงานทางการเงิน เป็นต้น
หลักฐานการดาเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร
หลักฐานการดาเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยของนิสิต

วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนวินัยและกฎหมาย
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คือ สานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์

คะแนน

บุคลากร (น้ำหนัก 1.5)
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมมาก
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมปานกลาง
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อย
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยที่สุด
นิสิต (น้ำหนัก 1)
มีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยมากที่สุด
มีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยมาก
มีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยปานกลาง
มีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยน้อย
มีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยน้อยที่สุด
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5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 4.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวชี้วัด:

ผลผลิต

คาอธิบาย:
มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับ
กับนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามและประเมินการดาเนินงาน
ตลอดจนเพื่ อการปรั บปรุ งและพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย ทั้ งนี้ ระบบดั งกล่ าวต้ องมี ความสะดวกในการใช้ งาน
โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย
1) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
2) ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน
3) ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
4) ระบบสารสนเทศด้านการเงิน
ข้อมูลทีต่ ้องการ:
1) เอกสารแสดงแผนงานระบบสารสนเทศ
2) ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ
และการเงิน
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ
1) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ โดยส่วนทรัพยากรบุคคล
2) ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน โดยส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
3) ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
4) ระบบสารสนเทศด้านการเงิน โดยส่วนการคลัง
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คือ สานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีการศึกษา
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เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
เกณฑ์
- มีการดาเนินการ 5 ข้อ
- มีการดาเนินการ 4 ข้อ
- มีการดาเนินการ 3 ข้อ
- มีการดาเนินการ 2 ข้อ
- มีการดาเนินการ 1 ข้อ
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 4.7

ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม (University
Social Responsibility; USR) ต่อจานวนกิจกรรม/โครงการที่กาหนดไว้ในแผน

ชนิดของตัวชี้วัด:

ผลผลิต

คาอธิบาย:
ร้อยละของกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัยที่มีการดาเนินงานและมีส่วนร่วม
ต่อการรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรม/โครงการต้องมีบทบาทในการช่วยลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และช่วยเหลือชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จานวนและรายการกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบ
ต่อสังคม (University Social Responsibility; USR) ที่ระบุในแผนปฏิบัติการ
ในปีงบประมาณนั้น
2) จานวนและรายการกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนกิจกรรม/โครงการที่มีสว่ นร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคมที่ระบุ
ในแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น
จานวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมดที่ระบุในแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น

X 100

ผูใ้ ห้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คือ สานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
- ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
- ร้อยละ 25 – 29
- ร้อยละ 20 – 24
- ร้อยละ 15 – 19
- น้อยกว่าร้อยละ 15
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 4.8 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวชี้วัด:

กระบวนการ

คาอธิบาย:

การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กากับดูแล ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วย
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้น เปลือ ง
หรือ การทุจ ริ ต ในหน่ว ยรับ ตรวจ ด้า นความเชื่อ ถือ ได้ข องรายงานทางการเงิ น และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ความเสี่ยง หมายความว่า โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นาไปสู่ความเสียหาย ความรั่วไหล
ความผิดพลาด การสูญเปล่า หรือการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ความสามารถ
ในการทากาไรได้ หรือความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยมีการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ กลยุทธ์
และกระบวนการที่ผู้บริหารใช้จัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ โดยคงความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่างานที่ทาจะประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ข้อมูลทีต่ ้องการ:
1) รายชื่อคณะกรรมการ/คณะทางานระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2) แผนงานระบบควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง หรือแผนการจัดการความเสี่ยง
3) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานระบบควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง
หรือแผนการจัดการความเสี่ยง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ หน่วยตรวจสอบภายใน / คณะทางานวางแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า คือ สานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
คะแนน
มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและประเมินผลความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และมี
5
การปรับปรุงจากผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง
มีก ารติ ดตามประเมิ น ผลระบบควบคุ มภายในและประเมิน ผลความเสี่ ยงอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
4
แต่มีการปรับปรุงจากผลการประเมินเป็นบางครั้ง
มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงไม่ต่อเนื่อง
3
มี ร ะบบควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย ง และมี ก ารด าเนิ น งานตามระบบฯ
2
อย่างต่อเนื่อง
มีระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง และมีการดาเนินงานตามระบบฯ บ้าง
1
แต่ไม่ต่อเนื่อง
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ตัวชี้วัดที่ 4.9 ระดับความสุขรวมของบุคลากรในองค์กร
ชนิดของตัวชี้วัด:

ผลผลิต

คาอธิบาย:
มหาวิทยาลัยมีเจตจานงให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกระดับ และนิสิตมีส่วนร่วม
ในการดาเนินกิจกรรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
สภาพการทางานที่ดี มีความรักในงานที่ทา มีความผูกพันที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น
โดยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกระดับได้เรียนรู้
และตระหนักถึงความสาคัญในการนาแนวคิดเรื่องมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
และการจัดกิจกรรมสร้างความสุขให้กับองค์กรมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานที่รับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นองค์กรที่บุคลากรและ
นิสิตทุกระดับมีความสุขครบทั้ง 8 ประการ อันประกอบด้วย Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น้าใจดี)
Happy Relax (ผ่อนคลายดี) Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) Happy Soul (จิตวิญญาณดี) Happy Money (สุขภาพเงินดี)
Happy Family (ครอบครัวดี) และ Happy Society (สังคมดี) โดยการใช้ Happinometer ซึ่งเป็นเครื่องมือ
วัดความสุขด้วยตนเอง และวัดระดับความสุขบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยด้วยระบบออนไลน์ (สร้างโดยคณะวิจัย
จากสถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ข้อมูลทีต่ ้องการ:
1) คะแนนการวัดความสุขของบุคลากร
2) จานวนบุคลากรที่ตอบแบบสารวจ
หมายเหตุ: จานวนผู้ตอบกลับของแบบสารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่น้อยกว่า 30 คน
ในกรณีที่ส่วนงานมีจานวนบุคลากรไม่ถึง 30 คน ให้ตอบแบบสอบถามครบทุกคน
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์ :
ผลรวมคะแนนการวัดความสุขของบุคลากร
จานวนบุคลากรที่ตอบแบบสารวจ
ผู้ให้ข้อมูล: ส่วนทรัพยากรบุคคล (รายงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
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เกณฑ์การให้คะแนน:
ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุข
1) คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.00-24.99 “ไม่มีความสุขเลย”
2) คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 25.00-49.99 “ไม่มีความสุข”
3) คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 50.00-74.99 “มีความสุข”
4) คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 75.00-100.0 “มีความสุขมาก”
เกณฑ์
- ร้อยละ 65 ขึ้นไป
- ร้อยละ 60 - 64
- ร้อยละ 55-59
- ร้อยละ 50 - 54
- น้อยกว่าร้อยละ 50
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 4.10 ภาวะผู้นาของผู้บริหารหน่วยงาน
ชนิดของตัวชี้วัด: กระบวนการ
การคิดรอบปี: ปีงบประมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด:
ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานคือ คณะกรรมการประจาหน่วยงานและ
ผู้บริหารของหน่วยงานนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจาหน่วยงานและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาที่ดี
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทาให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับส่วนงาน คือ โรงพยาบาลชลประทาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน
1. คณะกรรมการประจาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ/หรือหน่วยงานกาหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดล่วงหน้า
และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่
2. ผู้บริหารและทีมบริหารได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อวัฒนธรรมองค์กร
ของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น
3. ผู้บริหารและทีมบริหารมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
4. ผู้บริหารและทีมบริหารสื่อสารแผนปฏิบัติการประจาปีและผลการปฏิบัติการของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรในหน่วยงาน
5. ผู้บริหารและทีมบริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่แสดง
ผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน
6. ผู้บริหารและทีมบริหารนาผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนจากปีก่อน และข้อมูลความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกหน่วยงานมาปรับปรุงการบริหารจัดการหรือการนา
องค์กรและวางแผนพัฒนาตนเอง
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 4.11 ระบบงานบริหารสานักงาน
ชนิดของตัวชี้วัด: กระบวนการ
คาอธิบาย:
สานักงานสภามหาวิทยาลัยและสานักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานหลักที่สาคัญในการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งตามโครงสร้างของส่วนงานมีงานที่ต้องให้การบริการกับบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น จึงควรมีระบบการบริหารงานที่สามารถเข้าถึง/เผยแพร่
ให้ทราบได้อย่างทั่วถึง โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ควรมีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) โครงสร้างการบริหารสานักงาน
2) ข้อมูลระบบงานบริหารและคู่มือการปฏิบัติงานของสานักงาน
3) รายงานผลที่แสดงถึงการการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: สานักงานสภามหาวิทยาลัย และสานักงานอธิการบดี (ทุกส่วน/ฝ่าย)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
1. มีระบบบริหารสานักงาน
2. มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงาน
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานทุกปี
5. นาผลการประเมินประจาปีมาใช้ปรับปรุงระบบบริหารสานักงานอย่างต่อเนื่อง
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ภาคผนวก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะอนุกรรมการประมวลข้อมูลเพือ่ การติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
5. นางบุปผา ชวะพงษ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต)
7. นางศิริรัตน์ เมธยาภา
8. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์พันธุ์

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการประมวลข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
2. นางบุปผา ชวะพงษ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต)
4. นางศิริรัตน์ เมธยาภา
5. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์พันธุ์
6. นางสาวนิศาชล วิจารณ์วงศ์

เป็นประธานอนุกรรมการ
เป็นอนุกรรมการ
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทร 02-6495000 ต่อเบอร์ภายใน 12791 – 12795
เบอร์โทรเคลื่อนที่ 094-9841314
Fax. 02-2602601
http://council.swu.ac.th
E-mail: council@g.swu.ac.th

