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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
กุมภาพันธ์ 2554

(1)

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 (1 ตุ ล าคม 2552 – 30 กั น ยายน 2553) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ 3) เสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาที่จะเสริมสร้างจุดแข็งในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยประเมินใน 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
และมิติที่ 3 ด้านผลงาน เครื่ องมื อในการรวบรวมข้อมูล คื อ แบบรายงานผลการประเมิ นตนเองของ
อธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน และแบบสอบถามเพื่อประเมินผลงานของอธิการบดี
คณบดี และผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน จากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการ จํานวน
500 คน ผลการประเมิน พบว่า
1. ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
ซึ่งจําแนก ในแต่ละหน่วยงานได้ ดังนี้
1.1 ผลการดําเนินงานของอธิการบดี พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับดี
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.8951 และเมื่อพิจารณาในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่ 3 ด้านผลงานอยู่ในระดับดี
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3151 รองลงมา คือ มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9518 และ มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.0712
1.2 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวม
อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.2682 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่ 2 ด้าน
ธรรมาภิบาล อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3895 รองลงมาคือ มิติที่ 3 ผลงาน อยู่ในระดับ
พอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3860 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับพอใช้
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.0100
1.3 ผลการดํ าเนิ นงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พบว่ า
ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.1850 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ
พบว่า มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5949 รองลงมา
คือ มิติที่ 3 ด้านผลงาน อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.0637 และมิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ใน
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.8871

(2)
1.4 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่
โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3877 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่ 2 ด้าน
ธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.6660 รองลงมาคือ มิติที่ 3 ด้านผลงาน อยู่ใน
ระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.4041 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับพอใช้ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.1340
1.5 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผลการปฏิบัติ
หน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.0594 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ พบว่ามิติที่ 3
ด้านผลงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3599 รองลงมาคือ มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ใน
ระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3507 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.4159
1.6 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3012 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ
พบว่า มิติที่ 3 ด้านผลงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3452 รองลงมา คือ มิติที่ 1 ด้าน
คุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3371 และมิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.1879
1.7 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9838 และเมื่อพิจารณา พบว่า มิติที่ 3 ด้านผลงาน
อยู่ในระดับดีเด่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6336 รองลงมาคือ มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดี
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.7993 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.2712
1.8 ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบว่า ผลการปฏิบัติ
หน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.6672 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่ 3
ด้านผลงาน อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3771 รองลงมาคือ มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.2336 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
พอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.0820
1.9 ผลการดําเนินงานของคณบดีผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3569 และเมื่อพิจารณา ใน
แต่ละมิติ พบว่า มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.6631 รองลงมาคือ มิติที่
3 ด้านผลงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.4694 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.9517

(3)
1.10 ผลการดํ า เนิ น งานของคณบดี ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.2705 และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.8772 รองลงมาคือ มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.4177 และมิติที่
3 ด้านผลงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.7234
1.11 ผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พบว่า
ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3351 และเมื่อพิจารณาในแต่ละมิติ
พบว่า มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.6987 รองลงมาคือ มิติที่ 3 ด้าน
ผลงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.34515 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.0186
2. ข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการในอนาคต
2.1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
1) ผู้ บ ริ ห ารควรมุ่ ง สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รแบบมุ่ ง ผลงานควบคู่ กั บ การ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน โดยปฏิบัติตนเป็นมิตรกับผู้ร่วมงานทุกระดับ สร้างแรงจูงใจ ให้เกียรติ
ยกย่อง และยอมรับความสามารถของผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ ตลอดจนส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสุขภาพ
อนามัยให้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบ
2) ผู้ บ ริ ห ารควรส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาตนเอง และ
มีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และสอดคล้องกับสาขาวิชาด้าน
วิชาชีพครู ด้านเกษตรและอาหาร ด้านท่องเที่ยว และด้านเทคโนโลยี
3) ผู้บริหารควรส่งเสริมและให้ความสําคัญต่อการทํางานเป็นทีม โน้มน้าว จูงใจ
และสื่อสารกับผู้ร่วมงานให้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน พร้อมนําไป
ประกอบการพิจารณาอย่างมีเหตุผล
2.2 ด้านธรรมาภิบาล
1) ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูล
เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ ร่ ว มในการกํ า หนดกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ร่ ว มกํ า หนดนโยบาย ร่ ว มดํ า เนิ น งาน
ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และนําผลไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2) ควรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
ทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่เห็นแก่พวกพ้อง และยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

(4)
2.3 ด้านผลงาน
1) ควรเปิดสอนในสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่เป็นความต้องการของตลอดแรงงาน และ
ความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งมีการประเมินผลหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรเก่าอย่างสม่ําเสมอ และพัฒนา
อาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในหลักสูตรที่เปิดสอน
2) ควรกระตุ้ น และสนับสนุน ให้อาจารย์ ทําวิ จัยและงานสร้างสรรค์ ใ ห้ มากขึ้น
โดยเน้นการทําวิจัยในลักษณะชุดวิจัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย และสามารถ
นําไปสู่การแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และ
แลกเปลี่ ย นนั ก วิ จั ย กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในต่ า งประเทศ เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการของ
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ส่วนที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้
พ.ศ. 2469 จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ก สิ ก รรม ที่ ตํ า บลอู่ เ รื อ จั ง หวั ด ราชบุ รี โดยเปิ ด สอน
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2469
พ.ศ. 2470 กระทรวงธรรมการมีคําสั่งให้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในเขตพระราชวังรามราชนิเวศน์
(วังบ้ านปื น) ตําบลบ้านหม้ อ อํ าเภอเมือง จังหวั ดเพชรบุรี โดยย้ ายโรงเรี ยนฝึ กหัดครู กสิกรรม จั งหวั ด
สมุทรสงคราม และโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มารวมด้วยและ
เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลแผนกกสิกรรม จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2476 กระทรวงธรรมการได้อนุมัติให้เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูมูลอีกระดับหนึ่ง และได้รับ
การยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรฝึกหัดครูประกาศนียบัตรใหม่และเปลี่ยน
ชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2481 กองทัพบกประสงค์จะใช้สถานที่ของพระราชวังรามราชนิเวศน์ ดังนั้น กระทรวง
ธรรมการจึงสั่งย้ายนักเรียนฝึกหัดครูมูลไปเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูสงขลาและโรงเรียนฝึกหัดครูอยุธยา ส่วน
นักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดให้ย้ายไปเรียนที่บริเวณวัดเกตุ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี (ริมฝั่ง
แม่น้ําตรงข้ามกับพระราชวังรามราชนิเวศน์)
พ.ศ. 2484 กระทรวงศึ กษาธิ การมี นโยบายเร่ งรั ดผลิ ตครู จึ งให้ เปิ ดสอนนั กเรี ยนฝึ กหั ดครู
ประชาบาลอี กแผนกหนึ่ ง โดยรั บนั กเรี ยนที่ สํ าเร็ จชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 4 เรี ยนต่ อ 3 ปี สํ าเร็ จแล้ วได้ วุ ฒิ
ประกาศนียบัตร (ป.)
พ.ศ. 2485 เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูมูลอีกครั้งหนึ่ง และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
เพชรบุรี
พ.ศ. 2491 ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
พ.ศ. 2497 ยกเลิกหลักสูตรฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)
พ.ศ. 2498 ยกเลิกหลักสูตรฝึกหัดครูประกาศนียบัตร(ป.)เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชา
การศึกษา (ป.กศ.)
พ.ศ. 2508 การผลิตครูเริ่มมีความต้องการเพิ่มขึ้น และเนื่องจากที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
เป็นที่ธรณีสงฆ์มีพื้นที่คับแคบไม่สามารถขยายโรงเรียนได้ จึงย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีมาที่แหล่งใหม่ที่
ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และดําเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน

2
พ.ศ. 2512 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) และได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2512
พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครู เพชรบุรีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุ ดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา
พ.ศ. 2528 เปิดสอนระดับอนุปริญญาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2529 เปิดสอนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามวิทยาลัย
ครูว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบุรี” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทําหน้าที่
ผลิตบัณฑิต ทั้งสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาอื่น โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
พ.ศ. 2538 พระราชบั ญ ญัติส ถาบั นราชภัฏ พ.ศ. 2538 ได้รับ การลงพระปรมาภิไ ธยและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2538 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25
มกราคม 2538 เป็นต้นมา ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏมีศักดิ์และสิทธิ์สมบูรณ์ตาม
กฎหมายทุกประการ และมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของสถาบัน ราชภัฏในทุกๆ ด้านและ
ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีภารกิจหลัก คือ ให้การศึกษา
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
พ.ศ. 2541 เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา “สาขาวิชาการบริหารการศึกษา”
พ.ศ. 2542 เปลี่ยนชื่อคณะเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” และ
มีการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในจังหวัด
เพชรบุรี พ.ศ. 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา “สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา”
พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา “สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย”
พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา “สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา “สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา”
พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้รับการลงพระปรมาภิไธย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
ศักดิ์และสิทธิ์สมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ และมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่นสร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
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ยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา “สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 60 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และ
ระดับปริญญาเอก 3 สาขาวิชา
พ.ศ. 2551 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 60 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และ
ระดับปริญญาเอก 3 สาขาวิชา
ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยได้มีโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี วิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง วิทยาลัยธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศกวางสี และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน โดยนักศึกษาจากสถาบันดังกล่าวมาเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 1 ปี) และหลักสูตรปริญญาตรี วิชาภาษาไทย (2 ปี)
พ.ศ. 2552 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 60 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาเอก 3 สาขาวิชา
และในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลั ยยังคงมีโครงการความร่วมมื อกั บสถาบันอุดมศึ กษา
ต่างประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี วิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง
วิทยาลัยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน โดยนักศึกษาจากสถาบันดังกล่าว
มาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 1 ปี) และหลักสูตรปริญญาตรี วิชาภาษาไทย (2 ปี)
พ.ศ. 2553 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 42 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาเอก 3 สาขาวิชา
และในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลั ยยังคงมีโครงการความร่ วมมื อกั บสถาบันอุดมศึ กษา
ต่างประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี วิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง
วิทยาลัยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน โดยนักศึกษาจากสถาบันดังกล่าว
มาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 1 ปี) และหลักสูตรปริญญาตรี วิชาภาษาไทย (2 ปี)
ภายใต้พระราชญัญติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 50 กําหนดให้คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีประกอบการประเมินผล
งาน
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2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี พร้อม
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทํา
หน้าที่ ประเมิน ซึ่งคระกรรมการได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ดําเนินการประเมินและสรุปผลการ
ประเมินพร้อมความเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1) ศึกษาสภาพปัจจุบันในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการ
สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาที่จะเสริมสร้างจุดแข็งในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.3 ระเบียบวิธีการประเมิน
1.3.1 ขั้นตอนการประเมิน
การประเมิ น ผลงานของอธิ ก ารบดี คณบดี และผู้ อํ า นวยการสถาบั น /สํ า นั ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีวิธีการประเมินตามลําดับ ดังนี้
1) กําหนดกรอบแนวคิดการประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการ
สํานัก/สถาบัน โดยการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาแนวคิดและการประเมินงานจากเอกสารและรายงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จัดระบบและกลไกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จัดทํากรอบการประเมิน
2) จั ด ทํ า แบบประเมิ น ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของอธิ ก ารบดี คณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และสอบถามความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บ
3) ติดตามข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก และข้อมูล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทน
คณาจารย์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน ผู้รับบริการ
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4) สรุปและรายงานผลการตรวจ ติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี
และผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก โดยคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทํารายงาน และสรุปประเด็นพร้อม
ข้อเสนอแนะ
5) นําเสนอรายงานผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1) แบบรายงานประเมินตนเองการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ
สถาบัน/สํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สําหรับอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก
รายงานผลของตนเองตามตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนใน 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการ
ปฏิบัติงาน มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล และมิติที่ 3 ด้านผลงานพร้อมหลักฐานแสดงผลงาน
2) แบบสอบถามเพื่อประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/
สํานัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ สําหรับ
สอบถามผู้เกี่ยวข้อง ได้แ ก่ คณาจารย์ นั กศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน ในมิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
จํานวน 45 ข้อ
3) แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร (อธิการบดี/คณบดี/ผู้อํานวยการ) จํานวน 6 ข้อ
1.3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ผู้บริหารระดับอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก จํานวน 11 คน
2) คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา จํานวน 500 คน
1.3.4 ระยะเวลาในการดําเนินการ
1) ประชุมกรรมการ เดือนมิถุนายน 2553
2) คณะกรรมการประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ อธิ ก ารบดี แ ละคณะผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาร่ า ง
แผนการติดตามฯ และกรอบการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน เดือนสิงหาคม 2553
3) อนุกรรมการยกร่างแผน/กรอบ/ระยะเวลาการติดตามฯเสนอสภามหาวิทยาลัย
เดือนกันยายน 2553
4) จัดทํารายละเอียดการประเมินส่งให้อธิการบดีคณบดี/ผู้อํานวยการจัดเตรียมข้อมูล
เดือนกันยายน 2553
5) มหาวิ ท ยาลั ย คณะ/สํ า นั ก จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ตามระยะเวลาส่ ง ให้ ค ณะกรรมการ
ติดตาม เดือนตุลาคม 2553
6) เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคลากรหรือหน่วยงาน เดือนตุลาคม 2553
7) วิเคราะห์/สรุปข้อมูล และยกร่างรายงานการประเมินเบื้องต้น เดือนธันวาคม 2553
8) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างรายงานการประเมิน เดือนมกราคม 2554
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9) ประชุมหารือร่วมกันกับอธิการบดี/ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับฟัง/ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงาน เดือนมกราคม 2554
10) จัดทํารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย เดือนกุมภาพันธ์ 2554
1.3.5 เกณฑ์การแปลผล
ในการแปลผลระดับผลงานของผู้บริหารใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
คะแนน
1.00 – 1.50
ไม่ผ่านการประเมิน
คะแนน
1.51 – 2.50
ต้องปรับปรุง
คะแนน
2.51 – 3.50
พอใช้
คะแนน
3.51 – 4.50
ดี
คะแนน
4.51 – 5.00
ดีเด่น

ส่วนที่ 2
ข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
2.1.1 ปรัชญา
“คุณธรรมนําความรู้ ค้ําชูสังคม ”
2.1.2 วิสัยทัศน์
“เป็ นมหาวิ ทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดั บสากลเพื่อสังคมตามปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
2.1.3 ค่านิยมองค์กร
“ทํางานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม สํานึกนําความรับผิดชอบ กอบกิจเป็นหนึ่ง
เดียว” (PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)
2.1.4 พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2) สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว อาหารและ
เทคโนโลยี
3) บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.5 เป้าประสงค์
1) บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู้ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ระดับสากล
สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
2) มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
3) หลักสูตรทั้งหมดได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4) ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
5) แสวงหาองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
6) มีระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบภายใน
มหาวิทยาลัย
7) มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาและการ
แข่งขันของประเทศ
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8) สังคมและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
9) มี ก ารบริ ก ารวิ ช าการที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของสั ง คมและบู ร ณาการในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
10) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
และเผยแพร่สู่สากล
11) เป็นศูนย์กลางข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น
12) องค์กรมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
13) องค์กรมีความมั่นคงพึ่งพาตนเองได้
14) บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กําหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นกรอบ
ทิศทางแก่มหาวิทยาลัย ดังนี้
1) มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
(1) กํ า หนดแนวทาง มาตรการในการดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่
สอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
(2) วางระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า ง
ต่อเนื่อง
2) ส่ ง เสริ ม บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ในการมี ส่ ว นร่ ว มและสร้ า งเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นา
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของมหาวิ ท ยาลั ย โดยกํ า หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนเพื่ อ
ผลประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ
(1) สนั บ สนุ น การกระจายโอกาสตามศั ก ยภาพการศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย นภาคกลาง
ตอนล่าง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
(2) สนับสนุนการวิจัย โดยใช้ปัญหาจากพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเป็นประเด็นหลักใน
การศึกษาและใช้แก้ปัญหาในพื้นที่จริง
(3) สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการแก่สังคมในภาคกลาง
ตอนล่าง
(4) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
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(5) สนับสนุนการอนุรักษ์ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) ให้ความสําคัญกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
(1) วางระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
(2) สร้ า งความตระหนั ก และจิ ต สํ า นึ ก ในการรั ก ษาความสะอาด อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ด้วยความเสมอภาค
(1) ปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความถูกต้อง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีผู้รับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้
(2) เพิ่มช่องทางการรับฟังความเห็นและความต้องการของผู้รับบริการ และมีส่วนได้
ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะและร่วมติดตามประเมินผล
(3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถและจิตสํานึกในการให้บริการ อย่าง
เสมอภาค เป็นธรรมด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม
5) ส่งเสริมการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมภิบาล
(1) พั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ในทุ ก ด้ า นให้ มี ค วาม
คล่องตัวมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยเน้นการทํางานอย่างมีคุณภาพ
(3) ส่งเสริมให้มี ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุ มภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดทุกภาคส่วน
6) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(1) มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารและดําเนินงานทุกระบบขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล
7) ส่งเสริม สนับสนุนจัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความรู้ในการ
ปฏิบัติงานทุกระดับเพื่อยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(1) พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
(2) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดับ
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8) เสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตและการทํางานที่ดี
(1) เสริมสร้างและพัฒนาบรรยากาศในการทํางานที่เป็นสุข
(2) วางระบบและกลไกเรื่องค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
(3) จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องชมเชยผู้มีผลงานดีเด่น
2.1.7 ยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงกําหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ยกระดั บการผลิตบัณฑิตให้ เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู้มีความรู้
ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ระดับสากลสู่การแก้ปัญหา
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 สร้างองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาเครือข่ายการวิจัยเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัยที่ตอบสนองต่อสําคัญและสอดคล้องกับการ
พัฒนาการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ยกระดับสังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ
บูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่สู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ให้องค์กรมีความมั่นคงพึ่งพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพบุ ค ลากรให้ มี ขี ด ความสามารถในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1.8 เป้าหมายเชิงนโยบาย
เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อสังคมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จึงกําหนดเป้าหมายไว้ ดังนี้
1)ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู้ให้มีความหลากหลายและเน้นความเป็นเลิศในสาขา 4
กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
(1) กลุ่มสาขาวิชาชีพครู เน้นการพัฒนาคุณภาพการผลิตครู และพัฒนาครูประจําการ
ให้มีคุณภาพและสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
(2) กลุ่มสาขาวิชาด้านการท่องเที่ยว เน้นความเป็นเลิศในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ สาขาการพัฒนา และการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสาขาที่เกี่ยวข้อง
(3) กลุ่มสาขาวิชาด้านอาหาร เน้นการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
(4) กลุ่มสาขาวิชาด้านเทคโนโลยี เน้นการผลิตและพัฒนาในสาขาวิชา และสาขาที่
เกี่ยวข้อง
2) วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการและตอบสนองต่อสังคม
และการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้ในกลุ่มสาขาวิชาด้วยวิชาชีพครู ด้านการท่องเที่ยว
ด้านอาหาร และด้านเทคโนโลยี
3) สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดยเน้นการให้บริการวิชาการ และฝึกอบรมที่ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม และส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยังยืน
4) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยเน้ น ปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการงานบุคคล การจัดการทรัพยากร และเทคโนโลยี และระบบประกันคุณภาพ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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2.2 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
2.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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2.2.2 ข้อมูลนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2553 จําแนกตามคณะ/ศูนย์การศึกษา และประเภท โดยมี
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 11,374 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 7,747 คน ภาค กศ.บป. 2,952 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต 312 คน ป.โท 291 คน ป.เอก 72 คน
ระดับปริญญาตรี
คณะ/ประเภท

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
รวม

ภาค

ภาค
ปกติ
457
398
519
700

กศ.บป.
72
0
174
60

1,087
2,804
1,782
7,747

ระดับบัณฑิตศึกษา
รวม
ปริญญา
ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

รวม
บัณฑิต
ศึกษา

รวม

529
398
693
760

312
-

81
9
9
15

7
38

393
9
16
53

922
407
709
813

56

1,143

-

49

-

49

1,192

1,176
1,414
2,952

3,980
3,196
10,699

312

120
8
291

27
72

147
8
675

4,127
3,204
11,374

2.2.3 ข้อมูลบุคลากร
บุคลากรของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเพชรบุรีใ นปัจจุบัน มีจํานวนทั้งสิ้น 500 คน แบ่งเป็น
อาจารย์ประจํา 137 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 125 คน วุฒิปริญญาเอก 35 คน ปริญญาโท
210 คน ปริญญาตรี 17 คน ตําแหน่ง ผศ. 68 คน ตําแหน่ง รศ. 7 คน พนักงานราชการ 19 คน ข้าราชการ
พลเรือน 15 คน ลูกจ้างประจํา 30 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 159 คน พนักงานชั่วคราว
15 คน
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พนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ

อาจารย์ประจํา
หน่วยงานที่สังกัด

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สํานักงานอธิการบดี
สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

วุฒิการศึกษา
ตรี โท เอก
- 15 4
1 11 4
11 4
1 9
1
1 19 4
23 6
20 3

วุฒิการศึกษา
ตรี โท เอก
4
2
4
1
4
7
1
10
2
3
18
2
6
39
1
20
1

วุฒิการศึกษา
ตรี โท เอก
1
1
1
1
2
2
1
6
2

108

26 68
137

7

14

102
125

9

18
500

ข้า
ราชการ
พลเรือน
1
1
1
1
1
8

1

1

3
รวม

ตําแหน่ง
ผศ. รศ.
9
3
9
7
1
5
11
3
14
13

พนักงานราชการ

ลูกจ้าง
ประจํา
4
3
2
1
1
16

6
9
7
9
16
8
11
53

2

7

1

1
19

พนักงาน
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ชั่วคราว
สายสนับสนุน

27

1

1

6

15

30

159

1
5
1
1
3
1
2

รวม

38
31
43
37
68
90
58
85
12

1

30
8

0
15

500
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2.2.4 ข้อมูลงานงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้ จํานวน 522.3806 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบ่งเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน 226.4959 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.10 และงบประมาณเงินรายได้ 239.7543 ล้านบาท คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 45.90 และ 458.7528 ล้ า นบาท ในปี ง บประมาณ 2553 แบ่ ง เป็ น งบประมาณแผ่ น ดิ น
258.1461 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.27 และงบประมาณเงินรายได้ 200.6067 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
43.73 โดยภาพรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2552 จํานวน 63.6278 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.18
ประเภท
งบประมาณ/
หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
จํานวน
%
จํานวน
%
82,192,700 29.08 76,807,000 29.75
41,737,700 14.77 35,145,100 13.61
130,568,600 46.20 112,142,200 43.44
24,707,300 8.74
27,211,100 10.54
3,420,000
1.21
6,840,700
2.65
282,626,300 100
258,146,100
100

งบประมาณเงินรายได้
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
จํานวน
%
จํานวน
32,965,700
13.75
23,221,000
177,518,500 74.04 144,852,800
21,737,800
9.07
9,469,300
3,832,300
1.60
3,662,600
3,700,000
1.54
19,401,000
239,754,300
100
200,606,700

%
11.58
72.21
4.72
1.83
9.67
100

เปรียบเทียบ
2552-2553
จํานวน
%
-15,130,400
-13.14
-39,258,300
-17.91
-30,694,900
-20.15
2,334,100
8.18
19,121,700
268.56
-63,627,800
-12.18

2.2.5 ข้อมูลสถิติทรัพยากรสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้บริการ
แก่ผู้ใช้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท
วัสดุตีพิมพ์
1. หนังสือ (เล่ม)
2. วารสาร (ชื่อ)
3. วารสารเย็บเล่ม (เล่ม)
4. หนังสือพิมพ์ (ชื่อ)
5. วิทยานิพนธ์ (เล่ม)
- วิจัย
- วิทยานิพนธ์
- บทคัดย่อ
- CD (แผ่น)
วัสดุไม่ตีพิมพ์
6. โสตทัศนวัสดุ
- DVD (เรื่อง)
- VCD (เรื่อง)
- VCDM (เรื่อง)

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

รวม

1,833
695
24
91
423
50

258
29
6
-

2,091
724
30
91
423
50

60
77
41

-

60
77
41
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ประเภท

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

รวม

วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
7. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ฐาน)
8. CD-ROM (เรื่อง)
9. กฤตภาคออนไลน์ (ฐาน)
10. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง (ฐาน)
11. ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ (ฐาน)
12. ฐานข้อมูลท้องถิ่นเพชรบุรี - ประจวบฯ (ฐาน)
13. ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย (ฐาน)
14. ฐานข้อมูลบุคคลสําคัญของท้องถิ่น (ฐาน)
15. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของห้องสมุด
16. ฐานข้อมูลออนไลน์บอกรับโดย สกอ.

52
1
1
1
1
1
1
-

5

52
1
1
1
1
1
1
5

2.2.6 ข้อมูลทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สํานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา

สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

สืบค้น
งาน
ข้อมูล/
ทะเบียน
internet

เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server)

หน่วยงาน

การเรียนการ
สอน/
ห้องปฏิบัติการ

pc

1
2
4
2

6
12
12
10
32

1
4

44
114
220
91

1
4

6
10

-

98
200

12
12

-

12

117
238

1
1

29
9
23

5
5
4

-

-

-

-

34
15
28

1

4

2

-

-

15

-

22

ทั่วไป
note
book
-

รวม

pc

note
book

pc

pc

3
5
11
20
3

-

6
9
10

60
17
149
254
142
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สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI)
ศูนย์ภาษา
รวม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สืบค้น
งาน
ข้อมูล/
ทะเบียน
internet

เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server)

หน่วยงาน

การเรียนการ
สอน/
ห้องปฏิบัติการ

pc

note
book

pc

note
book

pc

pc

4

21

5

50

-

-

17

97

29
1
1
52

8
3
2
1
188

1
6
1
34

95
80
992

66

15

98
35
187

9
231
4
117
1,534

ทั่วไป

2.2.7 ข้อมูลทรัพยากรอาคารสถานที่
- อาคารทางวิชาการ
อาคาร
อาคาร 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคาร 2
คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 3
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร 5
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 6
หอสมุดเก่า
อาคาร 7
อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
อาคาร 8
อาคารบัณฑิตศึกษา
อาคาร 9
คณะครุศาสตร์
อาคาร 10
สํานักวิทยบริการ
อาคาร 11
โรงเรียนสาธิต
อาคาร 12
อาคารเรียนชั่วคราว
อาคาร 14
อาคารวิทยาภิรมย์
อาคาร 15
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รวม

ลักษณะ
คสล. สูง 3 ชั้น
คสล. สูง 3 ชั้น
คสล. สูง 3 ชั้น
คสล. สูง 3 ชั้น
คสล. สูง 2 ชั้น
คสล. สูง 2 ชั้น
คสล. สูง 3 ชั้น
คสล. สูง 3 ชั้น
คสล. สูง 3 ชั้น
คสล. สูง 6 ชั้น
คสล. สูง 4 ชั้น
ชั่วคราว 1 ชั้น
คสล. สูง 9 ชั้น
คสล. สูง 5 ชั้น

18
ที่
15
16
17

อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลักษณะ
คสล. สูง 4 ชั้น
คสล. สูง 8 ชั้น
คสล. สูง 2 ชั้น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คสล. สูง 1 ชั้น
คสล. สูง 1 ชั้น
คสล. สูง 1 ชั้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คสล. สูง 2 ชั้น
คสล. สูง 2 ชั้น
คสล. สูง 2 ชั้น
คสล. สูง 1 ชั้น
คสล. สูง 1 ชั้น
คสล. สูง 4 ชั้น
คสล. สูง 2 ชั้น

21
22
23
24
25
26
27

อาคาร 17
อาคาร 18
อาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า
อาคารปฏิบัติการก่อสร้าง
อาคารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
อาคารศิลปะ
อาคารดนตรี
อาคารคหกรรมศาสตร์
หอประชุม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
อาคารนวเกษตร

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- อาคารประกอบ
อาคารประกอบอื่นๆ
บ้านพักอธิการ
บ้านพักรับรอง
บ้านพักอาจารย์ ข้าราชการ
บ้านพักลูกจ้างประจํา
อาคารชุดที่พักอาจารย์และข้าราชการ
อาคารหอพักชาย
อาคารหอพักหญิง
เพชรคลีนิค(คลีนิครักษาสัตว์)
ฟาร์มศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ
อาคารผลิตน้ําดื่ม

18
19
20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลักษณะอาคาร
บ้านพัก 2 ชั้น
บ้านพัก 2 ชั้น
บ้านพัก 2 ชั้น
บ้านพัก 1 ชั้น
คสล. สูง 4 ชั้น
คสล. สูง 2 ชั้น
คสล. สูง 2 และ 3 ชั้น
อาคารไม้ สูง 1 ชั้น
คสล. ไม้
คสล. ไม้ สูง 1 ชั้น

จํานวน(หลัง)
1
1
77
3
1
2
6
1
2
1

19

ที่
11
12
13
14
15
16

อาคารประกอบอื่นๆ

ลักษณะอาคาร
คสล. ไม้ สูง 1 ชั้น
อาคารไม้ใต้ถุนสูง
อาคารไม้ชั้นเดียว
คสล. ไม้
คสล. สูง 4 ชั้น
คสล. สูง 1 ชั้น

โรงจอดรถ
อาคารศิลปวัฒนธรรม(เรือนไทย)
อาคารสโมสรข้าราชการ
อาคารทําน้ําประปาและซ่อมบํารุง
อาคารเพชรน้ําหนึ่ง
โรงอาหาร
รวมทั้งสิน้

จํานวน(หลัง)
1
1
1
1
1
2
101

2.2.8 ข้อมูลทรัพยากรด้านยานพาหนะ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
รถยนต์นั่ง 4 ประตู
รถยนต์โดยสาร (ตู้)
รถยนต์โดยสาร (ตู้)
รถบัสโดยสาร (42 ที่นั่ง)
รถบัสโดยสาร (32 ที่นั่ง)
รถบัสโดยสาร (28 ที่นั่ง)
รถยนต์ (กะบะ)
รถยนต์ (กะบะ)
รถยนต์(กะบะ)
รถยนต์โดยสาร (ตู้)
รถยนต์โดยสาร (ตู้)
รถยนต์โดยสาร (ตู้)
รถยนต์โดยสาร (ตู้)
รถยนต์โดยสาร (ตู้)
รถบัสโดยสาร (ฮีโน่)

ยี่ห้อ
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
มิสซูบิชิ
อีซูซุ
เบนซ์
โตโยต้าวีโก้
อีซูซุ
นิสสัน
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
ฮีโน่

จํานวน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน

ทะเบียนรถ
กข 8413 พบ
นข 864 พบ
นข 1651 พบ
40-0078 พบ
40-0079 พบ
40-0100 พบ
กค 5232 พบ
บต-3200พบ
6 ฌ-1158
40-0077
นข-642
นข 104
นข-201 พบ.
ม-2922 พบ.
40-0077

ส่วนที่ 3
ผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในด้านคุณลักษณะการ
ปฏิบัติงานประกอบด้วยความสามารถในการบริหาร และภาวะผู้นําด้านธรรมาภิบาล และด้านผลงาน เสนอ
ผลรายงานตามลําดับ ดังนี้
3.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
3.1.1 ด้านการจัดองค์กร
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏเพชรบุรี แบ่ งส่วนราชการออกเป็น 7
คณะ ได้ แ ก่
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 สํานัก
ได้แก่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ 1 สถาบัน
คือ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3.1.2 ด้านการวางแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการวางแผนได้เป็นระบบ มีทั้งแผนระยะยาว 15
ปี (พ.ศ.2553-2567) แผนระยะปานกลาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) และแผนรายปี โดยได้กําหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า "เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคม ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าประสงค์ในการดําเนินงาน 1) บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู้ มีความสามารถใน
การบูรณาการองค์ความรู้ระดับสากล สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 2) มีระบบประกันคุณภาพการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 3) หลักสูตรทั้งหมดได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 4) ประชาชนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 5) แสวงหาองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นพื้นฐานของการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 6) มีระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภายในมหาวิทยาลัย 7) มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนา
และการแข่งขันของประเทศ 8) สังคมและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 9) มีการบริการวิชาการที่
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของสั ง คมและบู ร ณาการในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนและการวิ จั ย
10) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน และเผยแพร่สู่
สากล 11) เป็นศูนย์กลางข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น 12) องค์กรมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 13) องค์กรมีความมั่นคงพึ่งพาตนเองได้
14) บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 2) การวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ 3) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี
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3.1.3 ด้านการจัดการศึกษา
จํานวนนักศึ กษาในปีการศึกษา 2553 จําแนกตามคณะ/ศูนย์การศึกษา และ
ประเภท โดยมีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 11,374 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 7,747 คน ภาค กศ.บป.
2,952 คน ระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต 312 คน ป.โท 291 คน ป.เอก 72 คน
3.1.4 ด้านการบริหารบุคคล
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในปัจจุบัน มีจํานวนทั้งสิ้น 500 คน
แบ่งเป็น อาจารย์ประจํา 137 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 125 คน วุฒิปริญญาเอก 35 คน
ปริญญาโท 210 คน ปริญญาตรี 17 คน ตําแหน่ง ผศ. 68 คน ตําแหน่ง รศ. 7 คน พนักงานราชการ 19
คน ข้าราชการพลเรือน 15 คน ลูกจ้างประจํา 30 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนั บสนุน 159 คน
พนักงานชั่วคราว 15 คน
3.1.5 ด้านการบริหารงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
แผ่ นดิ นและงบประมาณรายได้ จํานวน 522.3806 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบ่ งเป็ น
งบประมาณแผ่นดิน 226.4959 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.10 และงบประมาณเงินรายได้ 239.7543
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.90 และ 458.7528 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2553 แบ่งเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน 258.1461 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.27 และงบประมาณเงินรายได้ 200.6067 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 43.73 โดยภาพรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2552 จํานวน 63.6278 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
12.18
3.1.6 ด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ
มีวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เพียงพอต่อการให้บริการทั้ง
นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ
3.1.7 ด้านอาคารสถานที่
ในปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยมีอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนและบริหาร
27 รายการ และอาคารประกอบอื่น ๆ เช่น บ้านพักบุคลากร หอพัก ฯลฯ อีกจํานวน 17 รายการ
3.1.8 ด้านยานพาหนะ
ในปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยมียานพาหนะในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ
จํานวน 15 คัน ได้แก่ รถยนต์นั่ง 4 ประตู 1 คัน รถยนต์โดยสาร (ตู้) 7 คัน รถบัสโดยสาร 3 คัน และรถ
กระบะ 3 คัน ในจํานวนทั้งหมดเป็นรถเช่า จะสิ้นสุดสัญญาเช่าในปี 2555 จํานวน 2 คัน
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3.2 ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับดี (มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.8951) เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะ พบว่า อยู่ในระดับดี 3 คณะ และระดับพอใช้
4 คณะ โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.1850) มีผลงานอยู่ใน
ระดับดีและสูงเป็นลําดับแรก รองลงมา คือ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.9838) และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.6672) ตามลําดับ
ส่วนผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน อยู่ในระดับพอใช้ทั้ง
3 สํานัก/สถาบัน โดยผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลงานอยู่ในระดับพอใช้
มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นลําดับแรก (มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3569) รองลงมา คือ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3351) และผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.2705) ตามลําดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารโดยรวม
ผู้บริหาร
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. คณบดีคณะครุศาสตร์
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
5. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
8. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คะแนนเฉลี่ย

ระดับผลการปฏิบัติ
หน้าที่

3.8951
3.2682
4.1850
3.3877
3.0594
3.3012
3.9838
3.6672
3.3569
3.2705
3.3351

ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
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3.2.2 ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานของอธิการบดี
1) ผลการดําเนินงานของอธิการบดี พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.8951 และเมื่อพิจารณาในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่ 3 ด้านผลงานอยู่ใน
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3151 รองลงมา คือ มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9518 และ มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.0712 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประเด็นการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
1.1 ความสามารถในการบริหาร
1.2 ความเป็นผู้นํา
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
2.1 การบริหารจัดการโดยใช้หลักนิติธรรม
2.2 การบริหารจัดการโดยใช้หลักคุณธรรม
2.3 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความโปร่งใส
2.4 การบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
2.5 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความรับผิดชอบ
2.6 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความคุ้มค่า
มิติที่ 3 ด้านผลงาน
3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
3.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3.3 ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
3.4 ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ค่าเฉลี่ยรวม

3.9518
4.3500
3.1553
3.0712
3.1180
3.1848
2.9476
2.8616
3.0896
3.2137
4.3151
4.2400
3.4379
5.0000
5.0000
3.8951

ระดับผลการ
ปฏิบัติหน้าที่
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
ดีเด่น
ดีเด่น
ดี
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2) ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี
โดยรวบรวมจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลปรากฏ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถามได้แสดงข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 1. ควรควบคุมตนเองและสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับด้วย
ความเป็ น มิ ต ร ให้ เ กี ย รติ ยกย่ อ งไว้ ว างใจและให้ ค วาม
เมตตาต่อผู้ร่วมงาน (20 คน)
2. ควรสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน สร้างขวัญ กําลังใจ
และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกระดับ โดยให้รางวัลและ
ความดีความชอบแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ตลอดจน
จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสม (14 คน)
3. ควรเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามกําหนดเวลา เช่น
งานการประเมิ น ความดี ค วามชอบ งานการบริ ห าร
งบประมาณ เป็นต้น (5 คน)
4. ควรกระจายอํ านาจและมอบหมายงานให้เหมาะสมกั บ
ความสามารถและหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน (2 คน)
5. ควรดําเนินการตามที่ได้เสนอวิสัยทัศน์ไว้และมีแนวปฏิบัติ
ที่ ชั ด เจนสามารถถ่ า ยทอดสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
พร้อมจัดลําดับความสําคัญก่อนหลัง (2 คน)
6. ควรเพิ่มเงินเดือน ค่าตอบแทนให้บุคลากรให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและความรับผิดชอบ (2 คน)
7. ควรจัดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษานอก
เวลาราชการระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงานให้
เท่ า เที ย มกั น โดยผู้ ป ฏิ บั ติ ง านควรได้ รั บ ค่ า ตอบแทนใน
อัตราที่ใกล้เคียงกับผู้บริหารระดับสูง (2 คน)
8. ควรพัฒนาบุคลากรในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา (TQF) โดยส่ ง เสริ ม
วิทยฐานะ และเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพของแต่ละบุคคล
อย่างต่อเนื่อง (2 คน)
9. ควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น และจัดหาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่จําเป็นต่อ
การเรียนการสอนให้เพียงพอ (1 คน)
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ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มิติที่ 3 ด้านผลงาน

1.
2.
3.

4.

ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ควรรับฟังความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาและรับฟังเหตุผล
ก่อนตัดสินใจ (5 คน)
ควรส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณของ
บุคลากรอย่างทั่วถึง (1 คน)
ควรปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาด้ ว ยความเท่ า เที ย มและ
เสมอภาค (1 คน)
ควรประชาสัม พันธ์ผลการประเมินให้ บุคลากรรับทราบ
อย่างทั่วถึง และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลการประเมิน
และร่วมกันแก้ไข (1 คน)
ควรมีมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมรวมถึงการ
ตัดสินผลงานอธิการบดีให้มีผลกระทบในการบริหารในทาง
ที่ดีขึ้น (1 คน)
การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ระบบและกลไกการตรวจสอบ
งบประมาณและการเงินของการจัดการศึกษานอกที่ตั้งเป็น
เรื่องที่ดี แต่ควรมีระบบและการตรวจสอบให้ครบถ้วน
ทั่วถึงทุกคนอย่างเสมอภาคกัน (1 คน)
ควรตรวจสอบการสอนของคณาจารย์ให้สอนตรงตามเวลา
และเนื้อหา (1 คน)
ควรปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ สถานที่ อ าคาร ให้ ส วยงาม
เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย (1 คน)
นโยบายการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนตามโครงการ
1 อําเภอ 1 คณะ เป็นโครงการที่ดีควรเร่งรัดให้ดําเนินการ
ตามนโยบายและติ ด ตามความก้ า วหน้า ให้ เ ป็ น รูป ธรรม
(1 คน)
การกําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยชัดเจนและนําไปสู่
การปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม (1 คน)

(2) ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยผู้รับบริการ และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการสัมภาษณ์ พบว่า
ก. จุดเด่น
– อธิการบดีเป็นผู้มีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย
มีนโยบายและแนวคิดใหม่ ๆ ตลอดเวลา
– มหาวิทยาลัย/คณะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ตลอดจนอํานวยความสะดวกแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี
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– คณาจารย์มีความเป็นกันเอง และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา
ได้เป็นอย่างดี
– อาคารสถานที่มีความพร้อม สวยงาม สะอาด และเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน ทําให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ
และมีความสุขกับการเรียน
– การแต่ ง กายของนั ก ศึ ก ษาเรี ย บร้ อ ยมากขึ้ น เกิ ด จากการ
ส่งเสริมและรณรงค์การแต่งกายของมหาวิ ทยาลัย เป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย
– นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ทําให้ได้รับรางวัลการแข่งขัน
ทางวิชาการในระดับชาติเป็นจํานวนมาก
– หน่วยงานสนับสนุนให้บริการที่ดีขึ้นแก่นักศึกษา บุคลากร และ
ผู้มาติดต่อ
– อธิ การบดีใ ห้ความสําคัญ กั บนั กศึกษา มีปัญ หาสามารถแจ้ง
อธิการบดีได้โดยตรง
ข. ข้อเสนอแนะ
– ควรบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น โดยจั ด สรรให้ แ ก่ ค ณะ
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และสามารถเบิกจ่ายได้ด้วยความสะดวก
คล่องตัว และถูกต้องตามระเบียบ
– ควรบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า มากยิ่ ง ขึ้ น
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนําอื่น ๆ
– ควรสนับสนุนทรัพยากรการดําเนินงานให้หน่วยงานระดับคณะ
หรือเทียบเท่า ทั้งทรัพยากรบุคคล และอุปกรณ์อํานวยความ
สะดวก ตลอดจนงบประมาณอย่างเพียงพอ เนื่องจากคณะมี
ภาระงานเพิ่มมากขึ้น เช่น งานพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
TQF งานประกันคุณภาพการศึกษา งานติดตามประเมินผล
งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เป็นต้น
– ควรสร้างขวัญและกําลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดรับความ
คิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ความไว้วางใจมากกว่าสั่งการ
เพียงอย่างเดียว
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– ควรกํากับดูแลอาจารย์ที่ดูแลงานกิจการนักศึกษาทุกคณะให้มี
ความคิดที่สอดคล้องกันและมีความชัดเจน ตลอดจนมีทัศนคติ
ที่ ดี ต่ อ กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถจั ด
กิจกรรมด้วยความสะดวกและไม่มีปัญหาในการปฏิบัติ
– ควรจัดอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ
และทันสมัย ตลอดจนการซ่อมแซมบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
– ควรให้ความสําคัญกับกิจการนักศึกษา และให้คําปรึกษาแก่
นั ก ศึ ก ษา ตลอดจนให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด กิ จ กรรมของ
นักศึกษา
– ควรส่งเสริมคณาจารย์ให้มีความสามัคคีกัน เพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้กับนักศึกษา
– ควรจั ด ประชุ ม และจั ด กิ จ กรรมให้ น้ อ ยลงเนื่ อ งจากทํ า ให้
คณาจารย์ไม่เข้าสอน และเข้าสอนไม่ตรงเวลา
– ควรปรับปรุงอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ เนื่ องจากเป็ นอาคารเก่า และชํ ารุดทรุดโทรม
ไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
– ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนและฝึกประสบการณ์ควบคู่กัน
ซึ่งจะทําให้นักศึกษารู้หน้าที่ มีทักษะการทํางาน และมีวินัย
มากขึ้น
– ควรมี การจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริ ย ธรรมให้เพี ยงพอ
และเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาที่ปฏิบัติผิดระเบียบ
และควรมอบหมายคณาจารย์ให้เข้มงวดเป็นพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อให้
นักศึกษาทุกคนอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
– ควรมีระบบคัดเลือกนักศึ กษาเข้ าศึกษาต่ อที่ดี และสามารถ
คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถเข้ า เรี ย น เพื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น
– ควรมีไฟแสงสว่างให้เพียงพอต่อการจัดการด้านกิจกรรม และ
กีฬาของนักศึกษา
– ควรเพิ่มอาจารย์ในบางสาขาวิชาที่ยังมีไม่ครบตามมาตรฐาน
หลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน
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– ควรพั ฒ นาสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า ให้ เ ข้ ม แข็ ง และเป็ น องค์ ก รที่
สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
– ควรให้ ค วามสํ า คั ญ ดู แ ลเป็ น พิ เ ศษในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาย
การศึกษา เนื่องจากเป็นบุคลากรสําคัญของชาติที่จะเป็นผู้สอน
เด็ ก ในอนาคต จึ ง ควรมี ค วามรู้ ค วามสามารถ คุ ณ ธรรม
จริยธรรมสูงกว่าสาขาอื่น ๆ
– ควรเข้ ม งวดและดู แ ลเอาใจใส่ ก ารนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาทุกสาขาวิชา
– ควรพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นที่พึ่งของนักศึกษาได้
– ควรปรับปรุงการทํางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มี
คุณภาพมากกว่านี้
– ควรปรั บ ปรุ ง หอพั ก นั ก ศึ ก ษาให้ มี ส ภาพที่ เ หมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
– ควรมีทุนการศึกษาให้นักศึกษามากกว่านี้
– ควรเข้ ม งวดให้ อ าจารย์ ส่ ง เกรดให้ ต รงเวลา เนื่ อ งจากบาง
รายวิชาเกรดออกช้ามาก
– ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้สามารถเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
– ควรกําจัดสุนัขที่ไม่มีเจ้าของเนื่องจากมีมากและเป็นอันตราย
ต่อนักศึกษา และอาจารย์
– ควรสนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด กิ จ กรรมขององค์ ก าร
นักศึกษาและสโมสรของนักศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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3.2.3 ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร์
1) ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่
โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.2682 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่ 2
ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3895 รองลงมาคือ มิติที่ 3 ด้านผลงาน อยู่ใน
ระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3860 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับพอใช้
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.0100 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะครุศาสตร์

มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
1.1 ความสามารถในการบริหาร
1.2 ความเป็นผู้นํา
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
2.1 การบริหารจัดการโดยใช้หลักนิติธรรม
2.2 การบริหารจัดการโดยใช้หลักคุณธรรม
2.3 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความโปร่งใส
2.4 การบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
2.5 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความรับผิดชอบ
2.6 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความคุ้มค่า

3.0100
2.8000
3.4300
3.3895
3.3778
3.4762
3.3653
3.2872
3.3334
3.5002

ระดับผลการ
ปฏิบัติหน้าที่
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

มิติที่ 3 ด้านผลงาน
3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
3.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3.3 ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ค่าเฉลี่ยรวม

3.3860
3.0000
3.5439
4.0000
3.2682

พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้

ประเด็นการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

2) ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ข องคณบดี ค ณะ
ครุศาสตร์ โดยรวบรวมจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลปรากฎ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถามได้แสดงข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีคณะครุศาสตร์
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ประเด็นการประเมิน
ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 1. ควรให้ความสําคัญกับการจัดสวัสดิการและค่าตอบแทน
ของเจ้าหน้าที่ (2 คน)
2. ควรให้ความสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณด้านการ
เรียนการสอนเป็นลําดับแรก (1 คน)
3. การบริหารจัดการโดยกระจายโอกาสการสอนวันเสาร์ –
อาทิตย์ ให้แก่อาจารย์ในคณะให้ทั่วถึงและยุติธรรม (1 คน)
4. ควรมีการประสานงานการจัดการศึกษาสาขาวิชาชีพครูกับ
คณะต่าง ๆ ที่เปิดสอนในสาขาการศึกษา เพื่อความเป็น
เอกภาพในการจัดการเรียนการสอน (1 คน)
5. คณบดีควรเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและมีทิศทางที่ชัดเจน
ทํ า ให้ อ งค์ ก รมี ค วามพร้ อ มสู ง มากในการปกป้ อ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา (1 คน)
6. คณบดีเสนอวิสัยทัศน์ให้คณาจารย์ทราบ เพื่อร่วมมือใน
การดําเนินการ (1 คน)
7. คณบดีควรปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(1 คน)
8. คณบดีควรจัดประชุมเป็นประจํา ในระดับคณะอย่างน้อย
1 ครั้งต่อเดือน เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นในการ
บริหารงาน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน
(1 คน)
9. คณบดีเป็นผู้เสียสละกําลังกาย เวลาและกําลังทรัพย์ เพื่อ
เป็นขวัญกําลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา อาทิ มอบเงินส่วน
ตนให้เป็นเงิ นไว้บริการแก่เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน ฯลฯ เป็น
ค่าใช้จ่ายในคณะ (1 คน)
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
- ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานด้วยใจเป็นธรรมแล้ว
นํามาวิเคราะห์เป็นกรณี ๆ ไป (1 คน)
มิติที่ 3 ด้านผลงาน
1. ควรเร่งรัดพัฒนาหลักสูตร TQF ให้เรียบร้อย โดยให้
อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมดําเนินการด้วย (1 คน)
2. ควรพั ฒ นาบุ ค ลากร และการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ไ ด้
มาตรฐานอุดมศึกษา (2 คน)
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(2) ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยผู้รับบริการ และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการสัมภาษณ์ พบว่า
ก. จุดเด่น
– คณบดีมีการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการประจํ า คณะ คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ
ร่วมกันกําหนดแผนให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย และ
แนวทางการประกันคุณภาพ นําไปสู่การปฏิบัติโดยบุลากรใน
คณะทุกคนมีส่วนร่วมดําเนินการจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี มีโครงการที่จะดําเนินงานทั้งหมด 32 โครงการ
– คณบดีส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารคณะ
โดยจัดให้มีเว็บไซต์ และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลปรับปรุงข้อมูลอยู่
ตลอดเวลา เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างคณาจารย์ของคณะ
กับนักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจสืบค้นข้อมูลภายในของ
คณะ
– คณบดีสนับสนุนให้บุคลากรทํากิ จกรรม 5ส ซึ่งได้รับรางวัล
Wonderful Office จากมหาวิทยาลัย
– ในปี งบประมาณที่ผ่ านมาได้มีการปรับปรุงหลักสู ตรครู 5 ปี
เสร็จ ซึ่งได้รับการรับรองจากครุสภาเรียบร้อยแล้ว
– ระบบประกั นคุณภาพของคณะมีพัฒนาการดี ขึ้ นจากปีก่อ น
โดยได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี
– คณะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องประชุม สํานักงาน
ให้สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย ให้นักศึกษาและคณาจารย์
ได้ใช้ประโยชน์และเกิดความภาคภูมิใจในคณะของตนเอง
– คณะได้มีการเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรครู 6 ปี ตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยจะเปิดสอนในสาขาวิชาที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก สกอ. ซึ่งเป็นสาขาที่คณะมีความพร้อมทั้งบุคลากร และ
อาคารสถานที่
ข. ข้อเสนอแนะ
– มหาวิ ท ยาลั ย ควรสนั บ สนุ น งบประมาณให้ ม ากกว่ า นี้
โดยเฉพาะงบประมาณด้านการวิจัย คณะครุศาสตร์ได้รับเพียง
180,000 บาท เนื่องจากคณะไม่มีรายได้อื่นนอกจากที่ได้รับ
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–

–
–
–

จัดสรรจากมหาวิทยาลัย ในส่วนการบริการสวัสดิการภายใน
คณะ คณบดี และรองคณบดี ต้ อ งเจี ย ดจากเงิ น ส่ ว นตั ว ของ
ผู้บริหารคณะเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสํานักงานคณะ
คณะครุศาสตร์เป็นคณะเก่าแก่ คณาจารย์ส่วนใหญ่มีอายุมาก
ทําให้ขาดความกระตือรือร้นในการทําผลงานทางวิชาการ และ
การศึกษาต่อ จึงควรมีมาตรการจูงใจให้คณาจารย์ได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น
คณบดีควรกํ ากับดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการ
นิเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ควรสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการแก่โรงเรียนและนักศึกษาครูทุกสาขาวิชา
คณบดีควรดูแลบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ยังไม่พร้อม รวมถึงห้องเรียนต่าง ๆ
ที่จําเป็นต้องซ่อมบํารุง
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3.2.4 ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1) ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่า
ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.1850 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ
พบว่า มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5949 รองลงมา
คือ มิติที่ 3 ด้านผลงาน อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.0637 และมิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ใน
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.8871 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
1.1 ความสามารถในการบริหาร
1.2 ความเป็นผู้นํา
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
2.1 การบริหารจัดการโดยใช้หลักนิติธรรม
2.2 การบริหารจัดการโดยใช้หลักคุณธรรม
2.3 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความโปร่งใส
2.4 การบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
2.5 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความรับผิดชอบ
2.6 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความคุ้มค่า
มิติที่ 3 ด้านผลงาน
3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
3.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3.3 ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
4.5949
4.9000
3.9848
3.8871
3.8355
3.9913
3.9116
3.7073
3.9222
3.9678
4.0637
4.3400
3.5747
4.0000
4.1850

ระดับผลการ
ปฏิบัติหน้าที่
ดีเด่น
ดีเด่น
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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2) ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ข องคณบดี ค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลปรากฎ ดังต่อไปนี้
(1) จุดเด่น
– คณบดี มี ก ระบวนการในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ โดยนํ า
ประสบการณ์ จ ากการดํ า รงตํ า แหน่ ง รองคณบดี หั ว หน้ า ภาค
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย มาปรั บ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
นโยบาย จุดอ่อน จุดแข็ง รวมทั้งการทบทวนผลการดําเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาคณะ ซึ่งมีจุดเน้นในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ การวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายในกรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรร
ให้แก่คณะ
– คณะมีห ลัก สูต รหลากหลายให้ นัก เรี ย นนักศึ กษาสามารถเลือ ก
เรี ย นในสาขาที่ เ หมาะสม ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด จํ า นวน 12 หลั ก สู ต ร
โดยหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของคณะและระดับมหาวิทยาลัย คือ
หลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรม นอกจากนั้นหลักสูตรอื่น ๆ
ล้ ว นมี ค วามสํ า คั ญ และเป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดแรงงาน เช่ น
หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย ฯลฯ
เป็นต้น
– คณะมีคณาจารย์มากที่สุดในบรรดาคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
และมี ง บประมาณสู ง สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ใน
มหาวิทยาลัย
– ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะให้ความสําคัญ และบริการ
วิชาการตามความถนัดของสาขาวิชา โดยใช้งบประมาณทั้งจาก
การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยและงบประมาณจากจังหวัด เพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ด้านการท่องเที่ยว การบริหาร
จัดการ องค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งในรูปแบบการจัดอบรมใน
ห้องเรียน และการจัดทําสื่อต่าง ๆ เช่น คู่มือการพูดภาษาอังกฤษ
อย่างง่าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
– คณะให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ท้ อ งถิ่ น โดยเปิ ด สอนในหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรในท้องถิ่นให้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
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จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในอนาคต โดยเปิดสอนทั้ง
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และโครงการความร่วมมือทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
– คณะมีการปลูกฝังทัศนคติ ความซื่อสัตย์ แก่นักศึกษาทุกคน และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู-ศิษย์ ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออก
สู่สังคมต่อไป
(2) ข้อเสนอแนะ
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่สอนด้านศิลปะ
วัฒนธรรม และการแสดง จึงควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะ
พื้นบ้าน การส่งเสริมเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
รวมทั้งนาฎยการแสดงให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน
– ควรส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ ได้ พั ฒ นางานวิ จั ย มากขึ้ น เพราะ
ผลงานวิจัยเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์ยังมีน้อยเกินไป
– ในบางสาขาวิ ช าที่ มี นั ก ศึ ก ษาน้ อ ย ควรมี ก ารจั ด ทํ า การศึ ก ษา
วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน เนื่องจากถ้ามีผู้เรียนน้อยเกินไป
จะไม่คุ้มกับการลงทุน และควรปิดหลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อย
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3.2.5 ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
1) ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พบว่า ผลการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3877 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่
2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.6660 รองลงมาคือ มิติที่ 3 ด้านผลงาน
อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.4041 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
พอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.1340 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
1.1 ความสามารถในการบริหาร
1.2 ความเป็นผู้นํา
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
2.1 การบริหารจัดการโดยใช้หลักนิติธรรม
2.2 การบริหารจัดการโดยใช้หลักคุณธรรม
2.3 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความโปร่งใส
2.4 การบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
2.5 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความรับผิดชอบ
2.6 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความคุ้มค่า
มิติที่ 3 ด้านผลงาน
3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
3.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3.3 ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
3.1340
2.8000
3.8021
3.6660
3.6650
3.7013
3.6411
3.5264
3.7552
3.7072
3.4041
3.0000
3.6163
4.0000
3.3877

ระดับผลการ
ปฏิบัติหน้าที่
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
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2) ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ข องคณบดี ค ณะ
วิทยาการจัดการ จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลปรากฎ ดังต่อไปนี้
(1) จุดเด่น
− คณบดี มี ก ระบวนการบริ ห ารงบประมาณโดยมอบหมายให้
สาขาวิชาต่าง ๆ รับผิดชอบดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ต้องเน้น
จัดงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และควบคุมตรวจสอบ
งบประมาณเป็ น รายไตรมาส โดยให้ ส าขาวิ ช ารายงานความ
คืบหน้าต่อคณบดีเพื่อให้สามารถเร่งรัดและควบคุมการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผน ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการทบทวน
และปรับปรุงแผนทุกปี
− คณะมีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา และภาค
การศึกษาและมีการให้ความรู้ด้านการประเมินผลการเรี ยนแก่
อาจารย์อย่างสม่ําเสมอ
− คณะนํ า เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน และการ
บริหาร โดยจัดทําเว็บไซต์ของคณะ E-learning
โปรแกรม
สําเร็จรูป เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน
− คณะมีจํานวนนักศึกษาภาคปกติ 2,100 คน ซึ่งมีเป็นจํานวนที่มาก
เป็นลําดับที่ 2 รองจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
− คณะมี แ ผนการดํ า เนิ น งานในการบริ ก ารวิ ช าการ 1 คณะ
1 อําเภอ ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยรั บ ผิ ด ชอบอํ า เภอท่ า ยาง ซึ่ ง จะเน้ น การนํ า
โครงการชั่งหัวมันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปขยายผลสู่
ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเน้นการให้ความรู้เกษตรปลอด
สารพิษ เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น
− คณะมี ร ะบบประกันคุ ณภาพภายในที่ บุค ลากรทุ กคน ให้ ค วาม
ร่วมมือและดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(2) ข้อเสนอแนะ
− คณะควรพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่อยู่ในสังกัด จํานวน 43 คน
โดยเฉพาะด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้สามารถทํา
ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ และเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม และ
ประเทศชาติ
− ควรมีการวางแผนอัตรากําลังในระยะยาว และจัดอัตรากําลังให้
เหมาะสมกับสาขาวิชาที่เปิดสอน
− คณะควรวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตั้งแต่เข้าศึกษาจน
สําเร็จการศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานมากขึ้น
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3.2.6 ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผลการปฏิบัติ
หน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.0594 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ พบว่ามิติที่ 3
ด้านผลงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3599 รองลงมาคือ มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ใน
ระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3507 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.4159 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
1.1 ความสามารถในการบริหาร
1.2 ความเป็นผู้นํา
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
2.1 การบริหารจัดการโดยใช้หลักนิติธรรม
2.2 การบริหารจัดการโดยใช้หลักคุณธรรม
2.3 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความโปร่งใส
2.4 การบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
2.5 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความรับผิดชอบ
2.6 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความคุ้มค่า
มิติที่ 3 ด้านผลงาน
3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
3.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3.3 ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
2.4159
1.9000
3.4478
3.3507
3.3862
3.3897
3.2507
3.1522
3.4299
3.4866
3.3599
4.0000
3.4396
2.0000
3.0594

ระดับผลการ
ปฏิบัติหน้าที่
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
พอใช้
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2) ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวบรวมจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลปรากฎ
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถามได้แสดงข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 1. คณบดีควรมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารคณะให้ชัดเจน
กว่านี้ (1 คน)
2. คณบดี ค วรสั ม ผั ส กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ ม ากกว่ า นี้ เ พื่ อ
ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง (1 คน)
3. คณบดี ควรเปลี่ย นรูป แบบการประชุม คณะให้มี ข้ อมูล ที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการคณะ เพื่อปรับปรุงคณะให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (1 คน)
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
- คณบดี ค วรมี ม าตรการในการตรวจสอบและควบคุ ม
รวมถึงตัดสินผลงานของผู้บริหารให้อยู่ในรูปแบบที่จับต้อง
ได้และมีผลต่อการบริหารงานที่ดีขึ้นจริง (1 คน)
มิติที่ 3 ด้านผลงาน
- คณบดีควรบริหารงานให้ครบถ้วนตามภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยผู้รับบริการ และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการสัมภาษณ์ พบว่า
ก. จุดเด่น
– คณะมี การสนั บสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองทั้ งการเพิ่ม
คุณวุฒิ ปัจจุบันและการทําผลงานทางวิชาการ โดยมอบทุน
ให้แก่คณาจารย์ รายละ 30,000 บาท/ปี
– คณะสามารถเปิ ดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญ ญาโท และ
ปริญญาเอก ที่มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น และเปิด
สอนหลักสู ตรภาษาอังกฤษ 2 หลักสู ตร รวมทั้ งจะเปิ ดสอน
หลักสูตรนานาชาติในปีต่อไป และมีการเปิดสอนในศูนย์นอก
มหาวิ ท ยาลั ย เช่ น จั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ในกรุงเทพฯ เป็นต้น
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– คณะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก บริ ษั ท ปตท. ซึ่ ง เห็ น
ความสําคัญของการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ โดยมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งคณะได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
– คณะมี ก ารปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ ค ณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา และ
บุคลากรใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น
ข. ข้อเสนอแนะ
– คณะเปิดสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากจัดเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ค ณาจารย์ ทุ ก คนแล้ ว ควรเป็ น ผู้ นํ า ในการ
พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ภายในคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี
E-learning ทุกรายวิชา
– คณะเปิ ด สอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา แต่ มี นั ก ศึ ก ษาสํ า เร็ จ
การศึกษาน้อยมาก ส่วนที่ไม่สําเร็จการศึกษามีสาเหตุจากการ
ไม่ทําวิทยานิพนธ์ มีภาระในหน้าที่การงานมาก คณะควรให้
ความสํ า คั ญ และดู แ ลเอาใจใส่ ติ ด ตามนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ สํ า เร็ จ
การศึกษามาเรียนให้จบเพื่อลดการ สูญเปล่าทางเศรษฐกิจ
– คณะควรจัดทําแผนพัฒนาคณะที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุ ค ลากรภายในคณะทุ ก คน และสอดคล้ อ งกั บ แผนของ
มหาวิทยาลัย
– ควรเพิ่มจํานวนอาจารย์ให้เพียงพอต่อความต้องการและเป็นไป
ตามมาตรฐานของหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี อ าจารย์ 26 คน
มีภาระงานสอนเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีการจ้างอาจารย์พิเศษ
หากมีการบรรจุอาจารย์เพิ่ม จะทําให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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3.2.7 ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3012 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ
พบว่า มิติที่ 3 ด้านผลงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3452 รองลงมา คือ มิติที่ 1 ด้าน
คุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3371 และมิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.1879 ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
1.1 ความสามารถในการบริหาร
1.2 ความเป็นผู้นํา
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
2.1 การบริหารจัดการโดยใช้หลักนิติธรรม
2.2 การบริหารจัดการโดยใช้หลักคุณธรรม
2.3 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความโปร่งใส
2.4 การบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
2.5 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความรับผิดชอบ
2.6 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความคุ้มค่า
มิติที่ 3 ด้านผลงาน
3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
3.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3.3 ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
3.3371
3.4000
3.2114
3.1879
3.2393
3.1590
3.1786
3.0892
3.1593
3.2892
3.3452
3.0000
3.3806
4.0000
3.3012

ระดับผลการ
ปฏิบัติหน้าที่
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
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2) ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรวบรวมจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลปรากฏ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถามได้แสดงข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 1. คณบดีควรสนับสนุ นเงินกิจกรรมนักศึกษาให้ มากกว่านี้
(1 คน)
2. คณบดีควรมีโอกาสพบกับนักศึกษาในคณะให้มากกว่านี้
เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาทุกคน (1 คน)
3. ในการบริหารงานของคณบดีควรสอบถามข้อคิดเห็นของ
บุ ค ลากร เพื่ อ โปรดโอกาสให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริหาร (1 คน)
4. ควรเข้ า ใจวิ ท ยาการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละทิ ศ ทางการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ เพื่อกําหนดทิศทางใน
การบริหารได้ถูกต้อง (1 คน)
5. ควรให้ความสําคัญกับพนักงานให้มากกว่านี้ (1 คน)
6. ควรเข้ า ใจและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
มากกว่านี้ (1 คน)
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
1. คณบดี ค วรมี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการบริ ห ารงาน และยึ ด
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ (1 คน)
2. ควรประเมินรองคณบดีทุกคณะ (1 คน)
มิติที่ 3 ด้านผลงาน
(2) ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยผู้รับบริการ และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการสัมภาษณ์ พบว่า
ก. จุดเด่น
– การจัดสรรงบประมาณตามแผนของคณะเน้น จั ดสรรไปยัง
สาขาวิชา เพื่อดําเนินการตามจุดเน้น ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาเป็นสําคัญ
– คณะมีศูนย์วิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการ
เรี ย นการสอนของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตซึ่งเน้นบุคลากรวิทยาศาสตร์
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– คณะเน้นการทํางานเป็นทีมเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วม
– คณะมี ก ารเปิ ด สอนสาขาใหม่ ๆ เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น สาขาวิ ช า
สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนไทย เป็นต้น
– คณะมีบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
– คณะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียนให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 7 เป็นต้น
ข. ข้อเสนอแนะ
– คณบดีควรมีมนุษยสัมพันธ์ สร้างความเป็นกันเองกับบุคลากร
ในคณะและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินงานทุกระดับ
– คณะควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาที่มีผู้สนใจเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์น้อยลงให้สนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่ม
มากขึ้น
– คณะควรมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ๆ ที่ เ ป็ น ความต้ อ งการ
กําลังคนของประเทศและตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อ
เพิ่มจํานวนนักศึกษาให้มากขึ้น
– คณะควรสร้างอัตลักษณ์ในสาขาวิ ชาที่คาดว่ามีผู้สนใจเรียน
โดยการพัฒนาอาจารย์ส่งเสริมกิจการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้
เป็นแรงจูงใจให้มีผู้สนใจเรียนเพิ่มมากขึ้น
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3.2.8 ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1) ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พบว่า ผลการปฏิบัติ
หน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9838 และเมื่อพิจารณา พบว่า มิติที่ 3 ด้านผลงาน
อยู่ในระดับดีเด่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6336 รองลงมาคือ มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดี
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.7993 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.2712 ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
1.1 ความสามารถในการบริหาร
1.2 ความเป็นผู้นํา
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
2.1 การบริหารจัดการโดยใช้หลักนิติธรรม
2.2 การบริหารจัดการโดยใช้หลักคุณธรรม
2.3 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความโปร่งใส
2.4 การบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
2.5 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความรับผิดชอบ
2.6 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความคุ้มค่า
มิติที่ 3 ด้านผลงาน
3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
3.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3.3 ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
3.2712
2.9500
3.9137
3.7993
3.7108
3.7416
3.8026
3.7916
3.9175
3.8540
4.6336
5.0000
3.5345
5.0000
3.9838

ระดับผลการ
ปฏิบัติหน้าที่
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเด่น
ดีเด่น
ดี
ดีเด่น
ดี
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2) ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลปรากฎ ดังต่อไปนี้
(1) จุดเด่น
– คณะมีการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายในการวิจัย
ด้ า นการเกษตร และภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น ที่ พึ่ ง แก่
ประชาชนในด้ า นการเกษตร เช่ น การเพาะเลี้ ย งกุ้ ง ปลา การ
เพาะพันธุ์ปูม้า การพัฒนาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติ โดยเฉพาะชมพู่เพชร
– คณะมีการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี มี การกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน พร้อมทั้ งชี้แจงทําความ
เข้าใจแก่บุคลากรในคณะอย่างทั่วถึง มีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนเป็นรายไตรมาสและรายงานต่อมหาวิทยาลัย
– คณะประสบผลสําเร็จด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงพัฒนา โดยใช้หลัก PDCA โดย
เปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมดําเนินการ
– ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะ
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของบัณฑิตของคณะ
(2) ข้อเสนอแนะ
– คณะมี นั ก ศึ ก ษาให้ ค วามสนใจเข้ า เรี ย นน้ อ ย จึ ง ควรกํ า หนด
มาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเข้าเรียนเพิ่มขึ้น
– ควรพัฒนางานวิจัย และงานวิชาการให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
– ควรพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีความแตกต่าง และมีจุดเด่นเพื่อ
สร้ า งชื่ อ เสี ย งเนื่ อ งจากมี ค วามพร้ อ มในด้ า นบุ ค ลากร และ
สภาพแวดล้อม
– ควรกําหนดแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะด้านอาหาร
และการเกษตรที่ชัดเจน และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
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3.2.9 ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1) ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบว่า ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.6672 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ พบว่า
มิติที่ 3 ด้านผลงาน อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3771 รองลงมาคือ มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.2336 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
พอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.0820 ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
1.1 ความสามารถในการบริหาร
1.2 ความเป็นผู้นํา
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
2.1 การบริหารจัดการโดยใช้หลักนิติธรรม
2.2 การบริหารจัดการโดยใช้หลักคุณธรรม
2.3 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความโปร่งใส
2.4 การบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
2.5 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความรับผิดชอบ
2.6 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความคุ้มค่า
มิติที่ 3 ด้านผลงาน
3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
3.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3.3 ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
3.0820
2.9500
3.3460
3.2336
3.3187
3.2308
3.1631
3.1415
3.2523
3.2738
4.3771
5.0000
3.5083
4.0000
3.6672

ระดับผลการ
ปฏิบัติหน้าที่
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
ดีเด่น
พอใช้
ดี
ดี
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2) ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลปรากฏ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถามได้แสดงข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน

1.

2.
3
4.
6.
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 ด้านผลงาน

-

ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ควรมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการผลั ก ดั น การพั ฒ นา
บุคลากรในคณะให้มากกว่านี้ เช่น การศึกษาต่อการทํา
วิจัย งบประมาณต่าง ๆ (1 คน)
ควรประชุ ม บุ ค ลากรเป็ น ระยะ ๆ เพื่ อ ชี้ แ จงเรื่ อ งราว
ต่าง ๆ ให้ทุกคนทราบและเข้าใจ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ
ร่วมกัน (1 คน)
ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นและรับฟัง
พร้อมนําไปปฏิบัติ (1 คน)
ควรพัฒนาสาขาวิชาฯ ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน(1 คน)
ควรแจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ บุ ค ลากรด้ ว ยความรวดเร็ ว
มากขึ้น (1 คน)
ควรจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ทํางาน (1 คน)
-

(2) ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยผู้รับบริการ และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการสัมภาษณ์ พบว่า
ก. จุดเด่น
– คณะมีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ที่ เ กิ ด จากการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในคณะ โดยยึ ด การ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น หลั ก ในการดํ า เนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพ
– คณะมี ศู น ย์ วิ จั ย ด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลที่ มี ค รุ ภั ณ ฑ์
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ทั น สมั ย อย่ า งครบถ้ ว น และได้ ม าตรฐาน
สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เช่น
การวิเคราะห์การผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น
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– คณะมี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งหม้ อ ไอน้ํ า ให้ กั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
– คณะมี ง านวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การจดสิ ท ธิ บั ต รเป็ น คณะแรกใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ เครื่องสลัดน้ํามัน
ข. ข้อเสนอแนะ
– คณะควรสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา และกระจายอํานาจใน
การปฏิ บั ติ ใ ห้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคระอย่ า งเป็ น
รูปธรรม ให้ความสําคัญกับทุกคนและเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นให้มากขึ้น
– การเปิดสอนในระดับปริญญาเอกควรให้อาจารย์ที่มีศักยภาพ
ในคณะได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
– คณะมี จุ ด เด่ น ในงานวิ จั ย จนได้ รั บ การจดสิ ท ธิ บั ต ร จึ ง ควร
พัฒนางานวิจัยของบุคลากรในคณะให้สามารถนําไปสู่การจด
สิทธิบัตรมากขึ้น
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3.2.10 ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1) ผลการดําเนินงานของคณบดีผู้อํานวยการสํานักส่ งเสริม วิ ชาการและงาน
ทะเบียน พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3569 และเมื่อ
พิจารณา ในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.6631
รองลงมาคือ มิติที่ 3 ด้านผลงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.4694 และมิติที่ 1 ด้าน
คุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.9517 ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
1.1 ความสามารถในการบริหาร
1.2 ความเป็นผู้นํา
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
2.1 การบริหารจัดการโดยใช้หลักนิติธรรม
2.2 การบริหารจัดการโดยใช้หลักคุณธรรม
2.3 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความโปร่งใส
2.4 การบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
2.5 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความรับผิดชอบ
2.6 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความคุ้มค่า
มิติที่ 3 ด้านผลงาน
3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
3.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3.3 ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
2.9517
2.5750
3.7052
3.6631
3.5855
3.7595
3.6561
3.5447
3.7112
3.7407
3.4694
3.0000
3.8777
4.0000
3.3569

ระดับผลการ
ปฏิบัติหน้าที่
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
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2) ความคิดเห็นของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ อํานวยการ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลปรากฏ ดังต่อไปนี้
(1) จุดเด่น
– สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสําคัญที่มี
ความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาตั้งแต่รับเข้าจนรับปริญญา มีภารกิจ
สําคัญในการส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการ จัดอบรมอาจารย์
และนักศึกษา ในด้านวิชาการ จัดอบรมทักษะพื้นฐานแก่นักศึกษา
จัดทํารายละเอียดรายวิชาทั่วไป ตลอดจนดูแลโรงเรียนสาธิตให้มี
คุณภาพ
– สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการแบ่งงานรับผิดชอบให้
รองผู้อํานวยการรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามการ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ งานส่งเสริมวิชาและงาน
ทะเบียน งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา และงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
(2) ข้อเสนอแนะ
– ควรให้บริการอย่างมีระบบและมีคุณภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
บัณฑิต เพื่อให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม
– ควรเพิ่มบุคลากร เนื่องจากภาระงานมีมาก และเป็นงานที่มีความ
เสี่ยงสูงที่ผิดพลาดไม่ได้ เพราะอาจจะทําให้นักศึกษาเสียโอกาส
– ควรลดขั้นตอนให้บริการให้มีความกระชับ ให้บริการที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
– ควรนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการให้เป็นผู้
ที่มีจิตบริการ บริการด้วยความเต็มใจ และเอาใจใส่
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3.2.11 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารดํ า เนิ น งานของผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการดําเนินงานของคณบดีผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.2705 และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.8772 รองลงมาคือ มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.4177 และมิติที่
3 ด้านผลงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.7234 ดังตารางที่ 11
ตารางที่

11 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน

มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
1.1 ความสามารถในการบริหาร
1.2 ความเป็นผู้นํา
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
2.1 การบริหารจัดการโดยใช้หลักนิติธรรม
2.2 การบริหารจัดการโดยใช้หลักคุณธรรม
2.3 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความโปร่งใส
2.4 การบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
2.5 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความรับผิดชอบ
2.6 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความคุ้มค่า
มิติที่ 3 ด้านผลงาน
3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
3.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3.3 ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
3.8772
4.0000
3.6317
3.4177
3.2599
3.4758
3.4364
3.4484
3.4839
3.4413
2.7234
2.0000
3.8935
3.0000
3.2705

ระดับผลการ
ปฏิบัติหน้าที่
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ดี
พอใช้
พอใช้
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2) ความคิดเห็นของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ อํานวยการ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลปรากฎ ดังต่อไปนี้
(1) จุดเด่น
– สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ภ ารกิ จ สํ า คั ญ ในการบริ ก ารสารสนเทศ
บํารุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม มีบุคลากร
ทั้งสิ้น 29 คน ในส่วนห้องสมุดมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิตรงกับสายงาน
– สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นให้ กั บ
นักศึกษา และจัดกิจกรรม Road Show ไปยังคณะทั้ง 7 เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้น
– มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้งานการประกัน
คุณภาพเป็นของบุคลากรของทุกคน
– การบริหารสารสนเทศที่มี CIO และดําเนินงานในรูปอนุกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจาก
ทุกภาคส่วนมาช่วยดําเนินงาน
– มีฐานข้อมูลที่มีความพร้อมในการให้บริการการเรียนการสอนและ
การวิจัย
(2) ข้อเสนอแนะ
– สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะ
ด้านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากบุคลากรมีการโอนย้ายและลาออกแต่
ไม่ ไ ด้ รั บ อั ต ราทดแทน มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด สรรอั ต ราทดแทน
เพื่อให้สามารถบรรจุผู้มีความรู้ความสามารถมาทดแทนได้
– ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดทําสื่อการประกอบการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและเพียงพอ
– ควรพั ฒ นาระบบบริ ก ารใหม่ ๆ ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น E-book E-learning ที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
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3.2.12 ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม
1) ผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3351 และเมื่อพิจารณาในแต่
ละมิติ พบว่า มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.6987 รองลงมาคือ มิติที่ 3
ด้านผลงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.34515 และมิติที่ 2 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.0186 ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
1.1 ความสามารถในการบริหาร
1.2 ความเป็นผู้นํา
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
2.1 การบริหารจัดการโดยใช้หลักนิติธรรม
2.2 การบริหารจัดการโดยใช้หลักคุณธรรม
2.3 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความโปร่งใส
2.4 การบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
2.5 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความรับผิดชอบ
2.6 การบริหารจัดการโดยใช้หลักความคุ้มค่า
มิติที่ 3 ด้านผลงาน
3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
3.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3.3 ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
3.0186
2.6500
3.7557
3.6987
3.6875
3.6625
3.5750
3.6750
3.7625
3.8325
3.34515
3.0000
3.3806
4.0000
3.3351

ระดับผลการ
ปฏิบัติหน้าที่
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
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2) ความคิดเห็นของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ อํานวยการ
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยรวบรวมจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียผลปรากฎ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถามได้แสดงข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 ด้านผลงาน

ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
- ควรจั ด สรรงบประมาณในการจั ด ทํ า วารสารเป็ น การ
เฉพาะ เนื่องจากประเพณี ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมือง
เพชรบุรี มีหลากหลายที่สามารถนําเสนออีกช่องทาง
หนึ่ง (1 คน)

(2) ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยผู้รับบริการ และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการสัมภาษณ์ พบว่า
ก. จุดเด่น
– มีงบประมาณในการสนับสนุนการให้บริการวิชาการในจํานวนที่เพียงพอ
– มี บุ ค ลากรดู แ ลงานวิ จั ย ที่ มี ค วามรู้ แ ละสามารถสื่ อ สารกั บ
อาจารย์ ต่า ง ๆ ทํ า ให้ค ณาจารย์ ท ราบความเคลื่ อ นไหวของ
งานวิจัยได้เป็นอย่างดี
– มีการลงพื้นที่ ใ นช่ว งที่ประชาชนมี ความพร้อมในการเข้ารั บ
บริการ เช่น ในช่วงเย็น ซึ่งประชาชนพอใช้ และให้การต้อนรับ
เป็นอย่างดี
– มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่ อง และสร้างนักวิจัยสู่ มือ
อาชีพ
– มีการจัดสรรทุนการวิจัยอย่างเพียงพอ และแสวงหาแหล่งทุนแก่นักวิจัย
– มีการร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอกทําวิจัย เพื่อให้นักวิจัยมี
ความเชี่ยวชาญมากขึ้น
– มีฐานข้อมูลนักวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย
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ข. ข้อเสนอแนะ
– มีโ ครงการ/กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการจํ า นวนมาก แต่ ผ ลการ
ดําเนินงานไม่คุ้มกับการลงทุนเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย
ซึ่งไม่ก่อประโยชน์เท่าที่ควร
– ควรมีบุคลากรปฏิบัติงานด้านนี้/เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภาระงาน
มากเกินไปทําให้คุณภาพของงานด้อยลง
– นักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถสังกัดคณะเป็น
ส่ ว นใหญ่ สถาบั น วิ จั ย ฯ ควรเป็ น หน่ ว ยงานกลางในการ
ประสานระหว่างนักวิจัยกับชุมชน ไม่ควรดําเนินการเองทั้งหมด
– ควรสร้างความตระหนักให้อาจารย์ทําการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอน และการบริการวิชาการมากกว่า
ทําเพื่อขอผลงานทางวิชาการ

ส่วนที่ 4
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานในอนาคต
4.1 สรุปผลการประเมิน
4.1.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย มีการวางแผนระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน มีทรัพยากรต่าง ๆ มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 คณะ ได้แก่คณะ
ครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 สํานักได้แก่
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ 1 สถาบัน คือ
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการวางแผนได้เป็นระบบ มีทั้งแผนระยะยาว
15 ปี (พ.ศ.2553-2567) แผนระยะปานกลาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) และแผนรายปี โดยได้กําหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า "เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคม ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3) ในปีการศึกษา 2553 มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 11,374 คน ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ 7,747 คน ภาค กศ.บป. 2,952 คน ระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต 312 คน ป.โท 291 คน ป.เอก
72 คน
4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจํานวนทั้งสิ้น 500 คน แบ่งเป็น อาจารย์ประจํา
137 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 125 คน วุฒิปริญญาเอก 35 คน ปริญญาโท 210 คน ปริญญา
ตรี 17 คน ตําแหน่ง ผศ. 68 คน ตําแหน่ง รศ. 7 คน พนักงานราชการ 19 คน ข้าราชการพลเรือน 15 คน
ลูกจ้างประจํา 30 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 159 คน พนักงานชั่วคราว 15 คน
5) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้ ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 522.3806 ล้ า นบาท ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2552 แบ่ ง เป็ น
งบประมาณแผ่นดิน 226.4959 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.10 และงบประมาณเงินรายได้ 239.7543
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.90 และ 458.7528 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2553 แบ่งเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน 258.1461 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.27 และงบประมาณเงินรายได้ 200.6067 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 43.73 โดยภาพรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2552 จํานวน 63.6278 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
12.18
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6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดเตรียมวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอต่อการให้บริการทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ
7) ในปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยมียานพาหนะในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ
จํานวน 15 คัน ได้แก่ รถยนต์นั่ง 4 ประตู 1 คัน รถยนต์โดยสาร (ตู้) 7 คัน รถบัสโดยสาร 3 คัน และรถ
กระบะ 3 คัน ในจํานวนทั้งหมดเป็นรถเช่า จะสิ้นสุดสัญญาเช่าในปี 2555 จํานวน 2 คัน
8) ในปีง บประมาณ 2553 มหาวิ ทยาลั ยมีอ าคารที่ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอนและ
บริหาร 27 รายการ และอาคารประกอบอื่น ๆ เช่น บ้านพักบุคลากร หอพัก ฯลฯ อีกจํานวน 17 รายการ
มีการก่อสร้างอาคารใหม่ 2 หลัง ได้แก่ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ และอาคารเรียนและปฏิบัติการ
และเทคโนโลยีการเกษตร
4.1.2 ผลการประเมินผลงานของผู้บริหาร พบว่า
1) ผลการดําเนินงานของอธิการบดี พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8951 และเมื่อพิจารณาในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่ 3 ด้านผลงานอยู่ในระดับดี
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.3151 รองลงมา คือ มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9518 และ มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0712
2) ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวม
อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2682 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่ 2 ด้าน
ธรรมาภิบาล อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.3895 รองลงมาคือ มิติที่ 3 ด้านผลงาน อยู่ใน
ระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3860 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับพอใช้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0100
3) ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พบว่า
ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1850 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ พบว่า
มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.5949 รองลงมา คือ
มิติที่ 3 ด้านผลงาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0637 และมิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดี
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8871
4) ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่
โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3877 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่ 2
ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.6660 รองลงมาคือ มิติที่ 3 ด้านผลงาน อยู่ใน
ระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.4041 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับพอใช้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1340
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5) ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผลการปฏิบัติ
หน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0594 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ พบว่ามิติที่ 3
ด้านผลงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.3599 รองลงมาคือ มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ใน
ระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3507 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.4159
6) ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3012 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ พบว่า
มิติที่ 3 ด้านผลงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.3452 รองลงมา คือ มิติที่ 1 ด้าน
คุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3371 และมิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1879
7) ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พบว่า ผลการปฏิบัติ
หน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9838 และเมื่อพิจารณา พบว่า มิติที่ 3 ด้านผลงาน
อยู่ในระดับดีเด่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.6336 รองลงมาคือ มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดี
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7993 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.2712
8) ผลการดําเนินงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบว่า ผลการปฏิบัติ
หน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6672 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่ 3 ด้าน
ผลงาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.3771 รองลงมาคือ มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ
พอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2336 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.0820
9) ผลการดําเนินงานของคณบดีผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3569 และเมื่อพิจารณา ในแต่ละ
มิติ พบว่า มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.6631 รองลงมาคือ มิติที่ 3
ด้านผลงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.4694 และมิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.9517
10) ผลการดํ า เนิ น งานของคณบดี ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2705 และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละมิติ พบว่า มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
3.8772 รองลงมาคือ มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.4177 และมิติที่ 3
ด้านผลงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7234
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11) ผลการดํ า เนิ น งานของผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
พบว่า ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3351 และเมื่อพิจารณาในแต่
ละมิติ พบว่า มิติที่ 2 ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.6987 รองลงมาคือ มิติที่ 3
ด้านผลงาน อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.34515 และมิติที่ 2 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.0186
4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินงานในอนาคต
4.2.1 ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
1) ความสามารถในการบริ ห าร ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารกํ า หนดปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
วัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มีการเผยแพร่ให้บุคลากร
นักศึกษาได้รับทราบ รวมทั้งมีระบบและกลไกในการปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการนํา
แผนถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
กําหนดแผนการดําเนินงานและมีกระบวนการการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแผนการดําเนินงานที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง สามารถจั ด สรรงบประมาณที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนที่ กํ า หนดไว้ มี ก ารจั ด ระบบ
สารสนเทศในมหาวิทยาลัย โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีแผนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที
เป็ นรูปธรรม ซึ่ งผลการประเมินอยู่ระดับดี เด่น เพื่อให้ ผลงานมีประสิท ธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยควร
ดําเนินการดังนี้
(1) ผู้ บ ริ ห ารควรให้ ค วามสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เ ข้ ม ข้น มากขึ้ น โดยให้ ทุ ก
หน่วยงานมีแผนพัฒนาบุคลากรและมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และตําแหน่ง
วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ให้ได้ตามตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ
ภายในและเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
(2) ผู้ บ ริ ห ารควรสร้ า งบรรยากาศที่ ดี ใ นการทํ า งาน โดยปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
ผู้ร่วมงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง สร้างแรงจูงใจ ให้เกียรติ ยกย่อง และยอมรับความสามารถของผู้ร่วมงาน
อย่างจริงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
(3) บุคลากรในปัจจุบันมากกว่าครึ่งมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและในอนาคต
มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่มีข้อกฎหมายใด ๆ รองรับในการจัดสวัสดิการ และส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ชัดเจน ผู้บริหารจึงควรมีการกําหนดผู้ดูแลงานสวัสดิการ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างเป็น
ระบบ มีแผนและกฎหมายในการจัดสวัสดิการและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
(4) ผู้บริหารทุกระดับ ควรมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งเน้นผลงาน (Result base)
ควบคู่ กั บ การสร้ า งบรรยากาศในการทํ า งานที่ ดี ให้ โ อกาสกั บ บุ ค ลากรรุ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามสามารถและ
กระตือรือร้นที่จะทํางานได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักบริหารที่ดีในอนาคต
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(5) ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ควรสร้ า งองค์ ก รให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ โดยให้ มี ก าร
ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันของบุคลากรทุกประเภท เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อให้มี
การพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
(6) ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ควรพั ฒ นาระบบบริ ห าร และการจั ด การให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว
รวดเร็ว และยืดหยุ่นตามสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับปรุงระบบแลระเบียบทางด้านการบริหาร
ด้านการเงินการคลัง การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการกระจายอํานาจการบริหารเพื่อความคล่องตัว
2) ความเป็นผู้นํา
ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรักและศรัทธาในอาชีพอาจารย์ และมีความรู้สึกที่ดีต่อนักศึกษา เพื่อให้การบริหารมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้บริหารควรปรับปรุงความเป็นผู้นํา ดังนี้
(1) ควรปฏิ บั ติห น้ า ที่โ ดยคํา นึง ผลประโยชน์ข องส่ว นรวมและผลกระทบที่ อ าจมีต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหลัก
(2) ควรมีการตัดสินใจที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง และกล้า
ยอมรับในการตัดสินใจ และการกระทําใด ๆ ที่อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
(3) ควรรับฟังความคิดเห็นผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ และนําไปประกอบการพิจารณา
อย่างมีเหตุผล รวมทั้ง โน้มน้าว จูงใจ และสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ ให้ร่วมงานอย่างเต็มใจ
(4) ควรส่งเสริมและให้ความสําคัญต่อการทํางานเป็นทีม และปฏิบัติงานเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
4.2.2 ด้านธรรมาภิบาล
1) ควรเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการกํ า หนดกฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ในการ
บริหารงาน โดยจัดให้มีการทําประชาพิจารณ์เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีผลบังคับใช้กับบุคลากร/
นักศึกษา รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับนั้น ๆ อย่างเป็นธรรม
2) ควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณ
การเงิน การจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และควรจัดทําระบบและกลไกในการตรวจสอบทางการเงิน
บัญชีที่รัดกุม และโปร่งใส
3) ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพื่อตัดสินใจ
ร่วมกําหนดนโยบาย ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย
4) ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ และ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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5) ควรบริหารจัดการโดยใช้หลักความคุ้มค่าเพื่อให้ผลิตและบริการที่ได้มาตรฐานมีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.2.3 ด้านผลงาน
1) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ก. ด้านการผลิตบัณฑิต
(1) การเปิดสอนในสาขาใหม่ ๆ ควรมีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน
และความเป็นไปได้ด้านจํานวนผู้เรียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา บัณฑิตตกงาน และต้นทุนในการผลิตบัณฑิตใน
อนาคต
(2) การปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะหลักสูตรที่
ล้าสมัย ไม่เป็นที่สนใจของผู้เรียน จึงควรมีการประเมินหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตลอดเวลา และมีกําหนดระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรให้แน่ชัด
(3) ควรพัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียน
สามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ได้จริง รวมทั้งสามารถพัฒนาสื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ
กลุ่ม
(4) ควรพัฒนานักศึกษาให้มีจุดเด่นในด้านความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
อื่น ๆ และคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมอาเซียน
(5) ควรพั ฒ นาคณะที่ ยั ง ขาดอั ต ลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ให้ จ ริ ง จั ง โดยจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญ เพื่อให้สามารถสนับสนุนงบประมาณได้อย่างเพียงพอ และสามารถสร้างอัตลักษณ์ของคณะ
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ด้านการวิจัย
(1) มหาวิ ท ยาลั ย ควรสนั บ สนุ น การวิ จั ย ในลั ก ษณะชุ ด วิ จั ย ให้ ม ากขึ้ น โดย
โครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุนต้องสอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่นและนําไปสู่การแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้
(2) ควรจั ดให้ มี การคัดเลือกหรือประกวดผลงานวิ จั ยที่ดีเด่นในด้านต่ าง ๆ เพื่ อ
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และจัดเวทีเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างศักยภาพให้
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
(3) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ทํา
วิจัยให้มากขึ้น โดยอาจกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เพื่อให้อาจารย์ทุกคนต้องมีผลงานวิจัย หรือ
ให้มีหน่วยวิจัยเพิ่มขึ้น
(4) ควรทํ า ความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาความร่วมมือกันอยู่แล้ว เพื่อแลกเปลี่ยนนักวิจัยหรือจัดส่ง
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยไปทําวิจัยในต่างประเทศ
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ค. ด้านการบริการวิชาการ
(1) ควรมี ก ารสํ า รวจความต้ อ งการการบริ ก ารวิ ช าการของกลุ่ ม เป้ าหมาย และ
ส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เป็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกัน
กําหนดรูปแบบกิจกรรม การบริการวิชาการ เพื่อให้การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่าง
แท้จริง
(2) ควรมีการติดตามประเมินผลหลังการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายแล้ว
เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ และแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3) ควรปรั บ เปลี่ ย นการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ โดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น เรี ย กเก็ บ
ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ โดยคํานึงถึงความสามารถในการจ่ายของผู้รับบริการ หรือเรียกเก็บจาก
ผู้รับบริการที่สามารถจ่ายได้ เพื่อนํารายได้บางส่วนมาจัดบริการทางวิชาการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส
ง. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(1) ควรมีการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการ
สอน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการใฝ่รู้คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
(2) ควรจัดให้มีงานแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ
(3) ควรประสานเครือข่ายวัฒนธรรมกับหน่วยงานวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เพื่อการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
(4) ควรเพิ่มงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น
2) ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระดับพอใช้ ผลการดําเนินงานในบางตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงควรดําเนินการ
ปรับปรุงการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ควรส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ทํ า งานวิ จั ย เพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากสั ด ส่ ว นผลงานวิ จั ย ต่ อ
อาจารย์ต่ํากว่าเป้าหมายมาต่อเนื่องในหลายปีงบประมาณ
(2) ควรสนั บ สนุนให้ อ าจารย์ที่มีผ ลงานวิ จัยตี พิม พ์เผยแพร่ผ ลงานวิจัย ของตนเองใน
ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
(3) ควรพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและสามารถผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับสากล
โดยเฉพาะในสาขาที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
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(4) ควรติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกําหนด
โดยเฉพาะงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก
(5) ควรพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
3) ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ
ดีเด่นอยู่แล้ว แต่ระบบประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตลอดเวลา เพื่ อ รองรั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
มหาวิทยาลัยจึงควรดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) การดําเนินการประกันคุณภาพ ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารมหาวิทยาลัย
เริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี และการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
รวมทั้งมีการตรวจสอบ และประเมินผล และนําผลไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ
(2) ควรสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสําคัญของระบบประกันคุณภาพ
ให้แก่บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งให้มีส่วนรับผิดชอบดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ โดยเฉพาะในระดับคณะ
และสาขาวิชา
(3) ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมรายงานผลการประกันคุณภาพ
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา ทั้งนี้ เพื่อลดภาระในการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ โดยจัดทําเป็นฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
(4) ผู้บริหารระดับสูงควรกําหนดนโยบาย และมีระบบกํากับติดตามที่ชัดเจน มีการให้
รางวัลสําหรับหน่วยงานที่มีผลงานการประกันคุณภาพดีเด่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานอื่น ๆ

ภาคผนวก 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการบริหาร
1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
8. ความเปนผูนํา
ความเปนผูนํา
มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
การบริหารจัดการ
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
โดยใชหลักคุณธรรม
การบริหารจัดการ
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
โดยใชหลักความโปรงใส
การบริหารจัดการ
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
โดยใชหลักการมีสวนรวม
การบริหารจัดการ
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ

Page 1

น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

30
20
3

5

5.000

1.1855
0.8700
0.1500

3

6

5.000

0.1500

3

5

5.000

0.1500

3
3

5
5

5.000
4.000

0.1500
0.1200

3
2
10
25
5

3
3
3.155

3.000
3.000
3.155

3.118

3.118

0.0900
0.0600
0.3155
0.7678
0.1559

4

3.185

3.185

0.1274

4

2.948

2.948

0.1179

4

2.862

2.862

0.1145

4

3.090

3.090

0.1236

ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา

น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4

3.214

3.214

0.1285

45
20

86.200

4.240

1.9418
0.8480

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

3.4379

3.4379

0.3438

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

2.580

5.000

0.5000

18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

5

100.0

5.000

0.2500

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

รวม

Page 2

100

3.8951

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการ 1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
บริหาร
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
(1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย มีความชัดเจนสอดคลองกัน และ
สอดคลองกับภารกิจหลัก
(3) มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบ
(4) บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบ
(5) มีระบบ และ/หรือ กลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ

30
3

เกณฑการใหคะแนน
1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
1

Page 3

5

1.1855
0.1500

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
(1) มีความรอบรู ความเขาใจในภารกิจหลักของ
หนวยงาน
(2) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษรและ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(3) แผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมี
สวนรวมและเผยแพรแผนสวนใหญทราบ
(5) มีการดําเนินงานตามแผนโดยมุงหวังผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนสําคัญ
(6) มีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน เพื่อปรับปรุง
แผนงานการดําเนินงานและนําผลที่ไดไปใช
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

6

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
1
1

Page 4

5

0.1500

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(1) มีแผนการบริหารงบประมาณเปนลายลักษณอักษร
และมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการประเมินผลการบริหารงบประมาณอยางเปน
ระบบรวมทั้งจัดทําสรุปและรายงานผล
(4) มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร หรือ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ
(5) มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนา
แผนอยางเปนรูปธรรม

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
1
1

Page 5

5

0.1500

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
(1) มีแผนการจัดระบบสารสนเทศในหนวยงานที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการดําเนินการตามแผนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความตอเนื่อง
(4) มีการตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัย
ของขอมูลอยางสม่ําเสมอ
(5) มีแผนภูมิที่แสดงถึงระบบสารสนเทศของหนวยงาน
อยางชัดเจน

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5
1
1
1
1
1

Page 6

5

0.1500

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
(1) มีการวิเคราะหภาระงานภายในหนวยงานและ
จัดทําเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
(2) มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับรู
และเขาใจ รวมทั้งกํากับดูแล ใหบุคลากรแตละคน
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
(3) มีแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยาง
ชัดเจนโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
(4) มีการนิเทศและติดตามงานอยางเปนระบบและ
สม่ําเสมอ
(5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนา
(6) มีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
1
0

Page 7

4

0.1200

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
(1) เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบ
เพื่อปรึกษาหารือได
(2) ปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือ
ผูที่เกี่ยวของทุกคน
(3) สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนไดมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
(4) สรางแรงจูงใจตอบุคลากรใหมีคานิยมรวมกัน
เพื่อประสิทธิภาพของงาน
(5) ใหเกียรติ ยกยอง และยอมรับความสามารถของ
ผูรวมงานอยางจริงใจ

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3
1
0
1
1
0
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3

0.0900

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5

7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
(1) มีแผนการจัดสวัสดิการดานการดูแลและการสงเสริม
สุขภาพอนามัยของบุคลากรที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มีคณะกรรมการดูแลงานสวัสดิการและสงเสริม
สุขภาพของหนวยงานอยางเปนระบบ
(3) มีการเผยแพรแผนใหบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
ไดรับทราบ
(4) มีแหลงที่มาของรายได และแผนพัฒนาระบบสวัสดิการ
และการสงเสริมสุขภาพของหนวยงานอยางชัดเจน
(5) มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจาย และงบฐานะ
การเงิน รายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3
1
0
0
1
1

3

0.0600

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
ความเปนผูนํา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

8. ความเปนผูนํา
10
(1) เปนผูรอบรู มีทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติ
(2) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม
และผลกระทบที่อาจมีตอผูรวมงานเปนหลัก
(3) มีการตัดสินใจที่ดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
(4) กลายอมรับผิดในการตัดสินใจ และการกระทําใดๆ
ที่มีความผิดพลาด
(5) รับฟงความคิดเห็นผูรวมงานดวยความเต็มใจ
และนําไปประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล
(6) เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
ตอผูรวมงานทั้งในดานการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
(7) มีความสามารถในการโนมนาว จูงใจผูรวมงาน
(8) มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
(9) สงเสริมและใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีม
(10) มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ ในหนวยงาน
(11) รักและศรัทธาในอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยและ
มีความรูสึกที่ดีตอนักศึกษา
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ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.1553
3.6718
3.0214
3.1223
2.896
2.685
3.1494
2.896
3.1037
3.1555
3.5000
3.5077

3.1553

0.3155

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
(1) มีการกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไวอยาง
เสมอภาค
(2) มีการกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
(3) มีการประชาสัมพันธ เผยแพร กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ
(4) มีการเปดโอกาสใหผเู กี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน
(5) มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบัคับให
ทันสมัยและเปนธรรม
(6) มีการทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่ผลบังคับใชกับบุคลากร/นักศึกษา
(7) มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด
ไวออยางเปนธรรม

(รอยละ)
25
5

1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.1180
3.2652

3.3811
3.3049
2.9726
3.0366
2.8049
3.061
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3.1180

0.7678
0.1559

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
(1) มีการจัดระบบและมาตรการในการปองกัน/แกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
(2) มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานแกบุคลากร/นักศึกษา
(3) มีการเสริมสรางทัศนคติที่ดีดานการบริการ
(Service Mind) แกบุคลากร
(4) มีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการสราง
วัฒนธรรมที่ดีในองคกร
(5) มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยบรรณ
วิชาชีพอยางเครงครัด

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.1848
3.1220
3.1921
3.1220
3.1341
3.3537
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3.1848

0.1274

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
โปรงใส

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
(1) การใหขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ และเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญ ๆ ใหผูเกี่ยวของไดรับรู
(2) ผูมีประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การเงิน
การจัดซื้อ/จัดจางใหทราบโดยทั่วกัน
(3) มีชองทางสําหรับติดตอสื่อสารและรับเรื่องรองเรียน
(4) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบทางการเงิน
บัญชีที่โปรงใสและรัดกุม
(5) มีระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่มี
ความโปรงในและเปนธรรม
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

2.9476
3.0000
2.8354
2.9238
3.0092
2.9695

2.9476

0.1179

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมี
สวนรวม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
(1) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจ
(2) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
(3) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงาน
(5) มีสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคการ
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

2.8616
2.7470
2.6829
2.8689
2.6677
3.3415

2.8616

0.1145

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
(1) มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริหารอยางชัดเจน
(2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปน
ระยะและนําผลไปประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
(3) มีการปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนงานการให
บริการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
(4) มีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาใหกับ
ผูมารับบริการ
(5) กลาที่จะรับผิดชอบผลดีหรือผลเสียที่เกิด
จาการบริหาร

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.0896
3.3445
3.0183

3.1159
3.1037
2.8654
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3.0896

0.1236

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
คุมคา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
(1) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
(2) มีการรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
(3) มีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน
(4) มีการใชเงินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.2137
3.1927
3.4848
3.1315
3.0976
3.1621
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3.2137

0.1285

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

45
20

70

75

80

85

90

86.2

4.2400

1.9418
0.8480

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

1

2

3

4

5

3.4379

3.4379

0.3438

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

≥ 1.51- 2.00 2.01- 2.512.50 3.00
1.50 1.99

2.58

5

0.5000

5

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

100

5

0.2500

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการดําเนินงาน
18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอเสนอแ
ตามขอเสนอแนะของ ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
1) การจัดสรรทุนศึกษาตอใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่ไดเกรียรตินิยมเพื่อบรรจุเปนอาจารย
รวม

60

100
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70

80

90

100

3.8951

ตารางที่ 2 ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีคณะครุศาสตร

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการบริหาร
1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
8. ความเปนผูนํา
ความเปนผูนํา
มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
การบริหารจัดการ
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
โดยใชหลักคุณธรรม
การบริหารจัดการ
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
โดยใชหลักความโปรงใส
การบริหารจัดการ
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
โดยใชหลักการมีสวนรวม
การบริหารจัดการ
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการ
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
โดยใชหลักความคุมคา
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น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

30
20
3

4.0000

4

0.9505
0.5895
0.1263

3

6.0000

5

0.1579

3

4.0000

4

0.1263

3
3

1.0000
2.0000

1
1

0.0316
0.0316

3
2
10
25
5

3.0000
1.0000
3.4300

3
1
3.4300

3.3778

3.3778

0.0947
0.0211
0.3611
0.8920
0.1778

4

3.4762

3.4762

0.1464

4

3.3653

3.3653

0.1417

4

3.2872

3.2872

0.1384

4

3.3334

3.3334

0.1404

4

3.5002

3.5002

0.1474

ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

80.0000

3

1.4257
0.6316

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

3.5439

3.5439

0.3730

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

2.1000

4.0000

0.4211

18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

0

0.0000

95

3.2682

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป

รวม
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น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการ 1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
บริหาร
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
(1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย มีความชัดเจนสอดคลองกัน และ
สอดคลองกับภารกิจหลัก
(3) มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบ
(4) บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบ
(5) มีระบบ และ/หรือ กลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ

(รอยละ)
30
3

เกณฑการใหคะแนน
1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
0
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4

0.9505
0.1263

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
(1) มีความรอบรู ความเขาใจในภารกิจหลักของ
หนวยงาน
(2) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษรและ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(3) แผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมี
สวนรวมและเผยแพรแผนสวนใหญทราบ
(5) มีการดําเนินงานตามแผนโดยมุงหวังผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนสําคัญ
(6) มีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน เพื่อปรับปรุง
แผนงานการดําเนินงานและนําผลที่ไดไปใช
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

6

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
1
1
1
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5

0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(1) มีแผนการบริหารงบประมาณเปนลายลักษณอักษร
และมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการประเมินผลการบริหารงบประมาณอยางเปน
ระบบรวมทั้งจัดทําสรุปและรายงานผล
(4) มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร หรือ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ
(5) มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนา
แผนอยางเปนรูปธรรม

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
1
0
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4

0.1263

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
(1) มีแผนการจัดระบบสารสนเทศในหนวยงานที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการดําเนินการตามแผนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความตอเนื่อง
(4) มีการตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัย
ของขอมูลอยางสม่ําเสมอ
(5) มีแผนภูมิที่แสดงถึงระบบสารสนเทศของหนวยงาน
อยางชัดเจน

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1
0
1
0
0
0
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1

0.0316

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
(1) มีการวิเคราะหภาระงานภายในหนวยงานและ
จัดทําเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
(2) มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับรู
และเขาใจ รวมทั้งกํากับดูแล ใหบุคลากรแตละคน
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
(3) มีแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยาง
ชัดเจนโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
(4) มีการนิเทศและติดตามงานอยางเปนระบบและ
สม่ําเสมอ
(5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนา
(6) มีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

2

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

0
0

1
0
1
0
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1

0.0316

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
(1) เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบ
เพื่อปรึกษาหารือได
(2) ปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือ
ผูที่เกี่ยวของทุกคน
(3) สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนไดมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
(4) สรางแรงจูงใจตอบุคลากรใหมีคานิยมรวมกัน
เพื่อประสิทธิภาพของงาน
(5) ใหเกียรติ ยกยอง และยอมรับความสามารถของ
ผูรวมงานอยางจริงใจ

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3
1
1
1
0
0
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3

0.0947

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5

7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
(1) มีแผนการจัดสวัสดิการดานการดูแลและการสงเสริม
สุขภาพอนามัยของบุคลากรที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มีคณะกรรมการดูแลงานสวัสดิการและสงเสริม
สุขภาพของหนวยงานอยางเปนระบบ
(3) มีการเผยแพรแผนใหบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
ไดรับทราบ
(4) มีแหลงที่มาของรายได และแผนพัฒนาระบบสวัสดิการ
และการสงเสริมสุขภาพของหนวยงานอยางชัดเจน
(5) มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจาย และงบฐานะ
การเงิน รายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1
1
0
0
0
0

1

0.0211

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
ความเปนผูนํา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

8. ความเปนผูนํา
10
(1) เปนผูรอบรู มีทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติ
(2) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม
และผลกระทบที่อาจมีตอผูรวมงานเปนหลัก
(3) มีการตัดสินใจที่ดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
(4) กลายอมรับผิดในการตัดสินใจ และการกระทําใดๆ
ที่มีความผิดพลาด
(5) รับฟงความคิดเห็นผูรวมงานดวยความเต็มใจ
และนําไปประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล
(6) เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
ตอผูรวมงานทั้งในดานการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
(7) มีความสามารถในการโนมนาว จูงใจผูรวมงาน
(8) มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
(9) สงเสริมและใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีม
(10) มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ ในหนวยงาน
(11) รักและศรัทธาในอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยและ
มีความรูสึกที่ดีตอนักศึกษา
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ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.4300
3.4359
3.5000
3.4103
3.2051
3.4872
3.5128
3.4474
3.4359
3.3333
3.2051
3.7568

3.4300

0.3611

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
(1) มีการกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไวอยาง
เสมอภาค
(2) มีการกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
(3) มีการประชาสัมพันธ เผยแพร กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ
(4) มีการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน
(5) มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบัคับให
ทันสมัยและเปนธรรม
(6) มีการทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่ผลบังคับใชกับบุคลากร/นักศึกษา
(7) มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด
ไวออยางเปนธรรม

(รอยละ)
25
5

1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.3778
3.4737

3.4872
3.3846
3.2895
3.3077
3.1892
3.5128
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3.3778

0.8920
0.1778

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
(1) มีการจัดระบบและมาตรการในการปองกัน/แกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
(2) มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานแกบุคลากร/นักศึกษา
(3) มีการเสริมสรางทัศนคติที่ดีดานการบริการ
(Service Mind) แกบุคลากร
(4) มีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการสราง
วัฒนธรรมที่ดีในองคกร
(5) มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยบรรณ
วิชาชีพอยางเครงครัด

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.4762
3.5128
3.5526
3.5128
3.3158
3.4872
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3.4762

0.1464

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
โปรงใส

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
(1) การใหขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ และเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญ ๆ ใหผูเกี่ยวของไดรับรู
(2) ผูมีประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การเงิน
การจัดซื้อ/จัดจางใหทราบโดยทั่วกัน
(3) มีชองทางสําหรับติดตอสื่อสารและรับเรื่องรองเรียน
(4) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบทางการเงิน
บัญชีที่โปรงใสและรัดกุม
(5) มีระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่มี
ความโปรงในและเปนธรรม
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.3653
3.359
3.3333
3.3077
3.4054
3.4211

3.3653

0.1417

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมี
สวนรวม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
(1) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจ
(2) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
(3) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงาน
(5) มีสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคการ
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.2872
3.2564
3.3077
3.2821
3.2051
3.3846

3.2872

0.1384

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
(1) มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริหารอยางชัดเจน
(2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปน
ระยะและนําผลไปประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
(3) มีการปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนงานการให
บริการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
(4) มีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาใหกับ
ผูมารับบริการ
(5) กลาที่จะรับผิดชอบผลดีหรือผลเสียที่เกิด
จาการบริหาร

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.3334
3.4872
3.2308

3.3590
3.4103
3.1795
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3.3334

0.1404

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
คุมคา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
(1) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
(2) มีการรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
(3) มีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน
(4) มีการใชเงินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.5002
3.4615
3.5128
3.4615
3.5526
3.5128
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3.5002

0.1474

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

70

75

80

85

90

80.0

3.0000

1.4257
0.6316

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

1

2

3

4

5

3.5439

3.5439

0.3730

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

≥ 1.51- 2.00 2.01- 2.512.50 3.00
1.50 1.99

2.1000

4.0000

0.4211

0

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการดําเนินงาน
18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอเสนอแ
ตามขอเสนอแนะของ ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย

60

95
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70

80

90

0.0000

100

3.2682

ตารางที่ 3 ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการบริหาร
1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
8. ความเปนผูนํา
ความเปนผูนํา
มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
การบริหารจัดการ
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
โดยใชหลักคุณธรรม
การบริหารจัดการ
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
โดยใชหลักความโปรงใส
การบริหารจัดการ
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
โดยใชหลักการมีสวนรวม
การบริหารจัดการ
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการ
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
โดยใชหลักความคุมคา
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น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

30
20
3

5.0000

5.0000

1.4510
1.0316
0.1579

3

6.0000

5.0000

0.1579

3

5.0000

5.0000

0.1579

3
3

5.0000
6.0000

5.0000
5.0000

0.1579
0.1579

3
2
10
25
5

5.0000
4.0000
3.9848

5.0000
4.0000
3.9848

3.8355

3.8355

0.1579
0.0842
0.4195
1.0229
0.2019

4

3.9913

3.9913

0.1681

4

3.9116

3.9116

0.1647

4

3.7073

3.7073

0.1561

4

3.9222

3.9222

0.1651

4

3.9678

3.9678

0.1671

ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

83.3333 4.3400

1.7110
0.9137

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

3.5747

3.5747

0.3763

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใ

10

2.3500

4.0000

0.4211

18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

0

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจํา

รวม
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95

4.1850

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการ 1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
บริหาร
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
(1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย มีความชัดเจนสอดคลองกัน และ
สอดคลองกับภารกิจหลัก
(3) มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบ
(4) บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบ
(5) มีระบบ และ/หรือ กลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ

(รอยละ)
30
3

เกณฑการใหคะแนน
1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
1
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5

1.4510
0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
(1) มีความรอบรู ความเขาใจในภารกิจหลักของ
หนวยงาน
(2) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษรและ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(3) แผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมี
สวนรวมและเผยแพรแผนสวนใหญทราบ
(5) มีการดําเนินงานตามแผนโดยมุงหวังผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนสําคัญ
(6) มีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน เพื่อปรับปรุง
แผนงานการดําเนินงานและนําผลที่ไดไปใช
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

6

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
1
1
1
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5

0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(1) มีแผนการบริหารงบประมาณเปนลายลักษณอักษร
และมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการประเมินผลการบริหารงบประมาณอยางเปน
ระบบรวมทั้งจัดทําสรุปและรายงานผล
(4) มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร หรือ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ
(5) มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนา
แผนอยางเปนรูปธรรม

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
1
1

Page 39

5

0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
(1) มีแผนการจัดระบบสารสนเทศในหนวยงานที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการดําเนินการตามแผนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความตอเนื่อง
(4) มีการตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัย
ของขอมูลอยางสม่ําเสมอ
(5) มีแผนภูมิที่แสดงถึงระบบสารสนเทศของหนวยงาน
อยางชัดเจน

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5
1
1
1
1
1
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5

0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
(1) มีการวิเคราะหภาระงานภายในหนวยงานและ
จัดทําเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
(2) มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับรู
และเขาใจ รวมทั้งกํากับดูแล ใหบุคลากรแตละคน
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
(3) มีแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยาง
ชัดเจนโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
(4) มีการนิเทศและติดตามงานอยางเปนระบบและ
สม่ําเสมอ
(5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนา
(6) มีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

6

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
1
1
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5

0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
(1) เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบ
เพื่อปรึกษาหารือได
(2) ปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือ
ผูที่เกี่ยวของทุกคน
(3) สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนไดมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
(4) สรางแรงจูงใจตอบุคลากรใหมีคานิยมรวมกัน
เพื่อประสิทธิภาพของงาน
(5) ใหเกียรติ ยกยอง และยอมรับความสามารถของ
ผูรวมงานอยางจริงใจ

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5
1
1
1
1
1
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5

0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5

7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
(1) มีแผนการจัดสวัสดิการดานการดูแลและการสงเสริม
สุขภาพอนามัยของบุคลากรที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มีคณะกรรมการดูแลงานสวัสดิการและสงเสริม
สุขภาพของหนวยงานอยางเปนระบบ
(3) มีการเผยแพรแผนใหบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
ไดรับทราบ
(4) มีแหลงที่มาของรายได และแผนพัฒนาระบบสวัสดิการ
และการสงเสริมสุขภาพของหนวยงานอยางชัดเจน
(5) มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจาย และงบฐานะ
การเงิน รายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4
1
0
1
1
1

4

0.0842

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
ความเปนผูนํา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

8. ความเปนผูนํา
10
(1) เปนผูรอบรู มีทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติ
(2) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม
และผลกระทบที่อาจมีตอผูรวมงานเปนหลัก
(3) มีการตัดสินใจที่ดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
(4) กลายอมรับผิดในการตัดสินใจ และการกระทําใดๆ
ที่มีความผิดพลาด
(5) รับฟงความคิดเห็นผูรวมงานดวยความเต็มใจ
และนําไปประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล
(6) เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
ตอผูรวมงานทั้งในดานการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
(7) มีความสามารถในการโนมนาว จูงใจผูรวมงาน
(8) มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
(9) สงเสริมและใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีม
(10) มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ ในหนวยงาน
(11) รักและศรัทธาในอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยและ
มีความรูสึกที่ดีตอนักศึกษา
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ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.9848
4.0263
4.0395
3.8947
3.9143
3.9444
3.9577
3.7568
4.1200
3.9595
4.0811
4.1389

3.9848

0.4195

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
(1) มีการกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไวอยาง
เสมอภาค
(2) มีการกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
(3) มีการประชาสัมพันธ เผยแพร กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ
(4) มีการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน
(5) มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบัคับให
ทันสมัยและเปนธรรม
(6) มีการทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่ผลบังคับใชกับบุคลากร/นักศึกษา
(7) มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด
ไวออยางเปนธรรม

(รอยละ)
25
5

1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.8355
3.9571

3.913
3.7857
3.7353
3.9275
3.6769
3.8529
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3.8355

1.0229
0.2019

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
(1) มีการจัดระบบและมาตรการในการปองกัน/แกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
(2) มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานแกบุคลากร/นักศึกษา
(3) มีการเสริมสรางทัศนคติที่ดีดานการบริการ
(Service Mind) แกบุคลากร
(4) มีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการสราง
วัฒนธรรมที่ดีในองคกร
(5) มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอยางเครงครัด

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.9913
3.8636
4.0526
4.0533
4.0556
3.9315
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3.9913

0.1681

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
โปรงใส

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
(1) การใหขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ และเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญ ๆ ใหผูเกี่ยวของไดรับรู
(2) ผูมีประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การเงิน
การจัดซื้อ/จัดจางใหทราบโดยทั่วกัน
(3) มีชองทางสําหรับติดตอสื่อสารและรับเรื่องรองเรียน
(4) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบทางการเงิน
บัญชีที่โปรงใสและรัดกุม
(5) มีระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่มี
ความโปรงในและเปนธรรม
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.9116
3.9067
3.9677
3.7500
3.9500
3.9836

3.9116

0.1647

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมี
สวนรวม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
(1) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจ
(2) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
(3) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงาน
(5) มีสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคการ
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.7073
3.6901
3.6308
3.7879
3.6563
3.7714

3.7073

0.1561

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
(1) มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริหารอยางชัดเจน
(2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปน
ระยะและนําผลไปประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
(3) มีการปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนงานการให
บริการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
(4) มีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาใหกับ
ผูมารับบริการ
(5) กลาที่จะรับผิดชอบผลดีหรือผลเสียที่เกิด
จาการบริหาร

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.9222
3.8986
3.7846

3.9118
3.9714
4.0448
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3.92224

0.1651

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
คุมคา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
(1) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
(2) มีการรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
(3) มีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน
(4) มีการใชเงินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.9678
3.9118
4.0000
3.9429
4.0000
3.9844
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3.9678

0.1671

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

70

75

80

85

90

83.3

4.3400

1.7110
0.9137

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

1

2

3

4

5

3.5747

3.5747

0.3763

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

≥ 1.51- 2.00 2.01- 2.512.50 3.00
1.50 1.99

2.35

4.0000

0.4211

0

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการดําเนินงาน
18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอเสนอแ
ตามขอเสนอแนะของ ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
รวม

60

95
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70

80

90

100

4.1850

ตารางที่ 4 ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการบริหาร
1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
8. ความเปนผูนํา
ความเปนผูนํา
มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
การบริหารจัดการ
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
โดยใชหลักคุณธรรม
การบริหารจัดการ
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
โดยใชหลักความโปรงใส
การบริหารจัดการ
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
โดยใชหลักการมีสวนรวม
การบริหารจัดการ
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการ
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
โดยใชหลักความคุมคา
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น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

30
20
3

4.0000

4.0000

0.9897
0.5895
0.1263

3

6.0000

5.0000

0.1579

3

3.0000

3.0000

0.0947

3
3

1.0000
2.0000

1.0000
1.0000

0.0316
0.0316

3
2
10
25
5

2.0000
4.0000
3.8021

2.0000
4.0000
3.8021

3.6650

3.6650

0.0632
0.0842
0.4002
0.9647
0.1929

4

3.7013

3.7013

0.1558

4

3.6411

3.6411

0.1533

4

3.5264

3.5264

0.1485

4

3.7552

3.7552

0.1581

4

3.7072

3.7072

0.1561

ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

80.0000 3.0000

1.4333
0.6316

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

3.6163

3.6163

0.3807

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใ

10

2.4300

4.0000

0.4211

18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

0

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจํา

รวม
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95

3.3877

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการ 1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
บริหาร
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
(1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย มีความชัดเจนสอดคลองกัน และ
สอดคลองกับภารกิจหลัก
(3) มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบ
(4) บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบ
(5) มีระบบ และ/หรือ กลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ

(รอยละ)
30
3

เกณฑการใหคะแนน
1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
0
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4

0.9897
0.1263

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
(1) มีความรอบรู ความเขาใจในภารกิจหลักของ
หนวยงาน
(2) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษรและ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(3) แผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมี
สวนรวมและเผยแพรแผนสวนใหญทราบ
(5) มีการดําเนินงานตามแผนโดยมุงหวังผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนสําคัญ
(6) มีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน เพื่อปรับปรุง
แผนงานการดําเนินงานและนําผลที่ไดไปใช
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

6

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
1
1
1
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5

0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(1) มีแผนการบริหารงบประมาณเปนลายลักษณอักษร
และมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการประเมินผลการบริหารงบประมาณอยางเปน
ระบบรวมทั้งจัดทําสรุปและรายงานผล
(4) มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร หรือ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ
(5) มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนา
แผนอยางเปนรูปธรรม

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
0
1
0
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3

0.0947

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
(1) มีแผนการจัดระบบสารสนเทศในหนวยงานที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการดําเนินการตามแผนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความตอเนื่อง
(4) มีการตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัย
ของขอมูลอยางสม่ําเสมอ
(5) มีแผนภูมิที่แสดงถึงระบบสารสนเทศของหนวยงาน
อยางชัดเจน

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1
0
1
0
0
0
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1

0.0316

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
(1) มีการวิเคราะหภาระงานภายในหนวยงานและ
จัดทําเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
(2) มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับรู
และเขาใจ รวมทั้งกํากับดูแล ใหบุคลากรแตละคน
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
(3) มีแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยาง
ชัดเจนโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
(4) มีการนิเทศและติดตามงานอยางเปนระบบและ
สม่ําเสมอ
(5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนา
(6) มีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

2

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

0
0

1
0
1
0
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1

0.0316

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
(1) เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบ
เพื่อปรึกษาหารือได
(2) ปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือ
ผูที่เกี่ยวของทุกคน
(3) สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนไดมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
(4) สรางแรงจูงใจตอบุคลากรใหมีคานิยมรวมกัน
เพื่อประสิทธิภาพของงาน
(5) ใหเกียรติ ยกยอง และยอมรับความสามารถของ
ผูรวมงานอยางจริงใจ

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

2
1
1
0
0
0
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2

0.0632

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5

7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
(1) มีแผนการจัดสวัสดิการดานการดูแลและการสงเสริม
สุขภาพอนามัยของบุคลากรที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มีคณะกรรมการดูแลงานสวัสดิการและสงเสริม
สุขภาพของหนวยงานอยางเปนระบบ
(3) มีการเผยแพรแผนใหบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
ไดรับทราบ
(4) มีแหลงที่มาของรายได และแผนพัฒนาระบบสวัสดิการ
และการสงเสริมสุขภาพของหนวยงานอยางชัดเจน
(5) มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจาย และงบฐานะ
การเงิน รายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4
1
0
1
1
1

4

0.0842

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
ความเปนผูนํา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

8. ความเปนผูนํา
10
(1) เปนผูรอบรู มีทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติ
(2) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม
และผลกระทบที่อาจมีตอผูรวมงานเปนหลัก
(3) มีการตัดสินใจที่ดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
(4) กลายอมรับผิดในการตัดสินใจ และการกระทําใดๆ
ที่มีความผิดพลาด
(5) รับฟงความคิดเห็นผูรวมงานดวยความเต็มใจ
และนําไปประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล
(6) เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
ตอผูรวมงานทั้งในดานการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
(7) มีความสามารถในการโนมนาว จูงใจผูรวมงาน
(8) มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
(9) สงเสริมและใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีม
(10) มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ ในหนวยงาน
(11) รักและศรัทธาในอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยและ
มีความรูสึกที่ดีตอนักศึกษา
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ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.8021
4.0200
3.7900
3.7980
3.7980
3.6061
3.8600
3.6000
3.6900
3.7900
3.8200
4.0505

3.8021

0.4002

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
(1) มีการกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไวอยาง
เสมอภาค
(2) มีการกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
(3) มีการประชาสัมพันธ เผยแพร กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ
(4) มีการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน
(5) มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบัคับให
ทันสมัยและเปนธรรม
(6) มีการทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่ผลบังคับใชกับบุคลากร/นักศึกษา
(7) มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด
ไวออยางเปนธรรม

(รอยละ)
25
5

1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.6650
3.7857

3.8400
3.7400
3.6700
3.5657
3.3939
3.6600
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3.6650

0.9647
0.1929

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
(1) มีการจัดระบบและมาตรการในการปองกัน/แกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
(2) มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานแกบุคลากร/นักศึกษา
(3) มีการเสริมสรางทัศนคติที่ดีดานการบริการ
(Service Mind) แกบุคลากร
(4) มีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการสราง
วัฒนธรรมที่ดีในองคกร
(5) มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยบรรณ
วิชาชีพอยางเครงครัด

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.7013
3.5895
4.051
3.701
3.5052
3.6598

Page 63

3.7013

0.1558

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
โปรงใส

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
(1) การใหขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ และเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญ ๆ ใหผูเกี่ยวของไดรับรู
(2) ผูมีประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การเงิน
การจัดซื้อ/จัดจางใหทราบโดยทั่วกัน
(3) มีชองทางสําหรับติดตอสื่อสารและรับเรื่องรองเรียน
(4) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบทางการเงิน
บัญชีที่โปรงใสและรัดกุม
(5) มีระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่มี
ความโปรงในและเปนธรรม
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.6411
3.6837
3.5652
3.7188
3.6064
3.6316

3.64114

0.1533

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมี
สวนรวม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
(1) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจ
(2) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
(3) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงาน
(5) มีสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคการ
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.5264
3.4375
3.4792
3.5208
3.4211
3.7732

3.5264

0.1485

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
(1) มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริหารอยางชัดเจน
(2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปน
ระยะและนําผลไปประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
(3) มีการปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนงานการให
บริการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
(4) มีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาใหกับ
ผูมารับบริการ
(5) กลาที่จะรับผิดชอบผลดีหรือผลเสียที่เกิด
จาการบริหาร

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.7552
3.866
3.7347

3.6837
3.7653
3.7263
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3.7552

0.1581

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
คุมคา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
(1) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
(2) มีการรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
(3) มีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน
(4) มีการใชเงินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.7072
3.7475
3.8061
3.6224
3.6531
3.7071
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3.7072

0.1561

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

70

75

80

85

90

80.00

3.0000

1.4333
0.6316

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

1

2

3

4

5

3.6163

3.6163

0.3807

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

≥ 1.51- 2.00 2.01- 2.512.50 3.00
1.50 1.99

2.43

4

0.4211

0

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการดําเนินงาน
18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอเสนอแ
ตามขอเสนอแนะของ ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย

60

95
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70

80

90

0.0000

100

3.3877

ตารางที่ 5 ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการบริหาร
1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
8. ความเปนผูนํา
ความเปนผูนํา
มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
การบริหารจัดการ
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
โดยใชหลักคุณธรรม
การบริหารจัดการ
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
โดยใชหลักความโปรงใส
การบริหารจัดการ
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
โดยใชหลักการมีสวนรวม
การบริหารจัดการ
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการ
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
โดยใชหลักความคุมคา
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น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

30
20
3

4

4

0.7629
0.4000
0.1263

3

3

2

0.0632

3

3

3

0.0947

3
3

0
2

0
1

0.0000
0.0316

3
2
10
25
5

2
1
3.4478

2
1
3.4478

3.3862

3.3862

0.0632
0.0211
0.3629
0.8818
0.1782

4

3.3897

3.3897

0.1427

4

3.2507

3.2507

0.1369

4

3.1522

3.1522

0.1327

4

3.4299

3.4299

0.1444

4

3.4866

3.4866

0.1468

ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

85.0

4

1.4147
0.8421

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

3.4396

3.4396

0.3621

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

1.725

2.0000

0.2105

18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอเสน
ของสภามหาวิทยาลัย

0

รวม

95

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป
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3.0594

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการ 1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
บริหาร
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
(1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย มีความชัดเจนสอดคลองกัน และ
สอดคลองกับภารกิจหลัก
(3) มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบ
(4) บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบ
(5) มีระบบ และ/หรือ กลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ

(รอยละ)
30
3

เกณฑการใหคะแนน
1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
0
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4

0.7629
0.1263

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
(1) มีความรอบรู ความเขาใจในภารกิจหลักของ
หนวยงาน
(2) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษรและ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(3) แผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมี
สวนรวมและเผยแพรแผนสวนใหญทราบ
(5) มีการดําเนินงานตามแผนโดยมุงหวังผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนสําคัญ
(6) มีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน เพื่อปรับปรุง
แผนงานการดําเนินงานและนําผลที่ไดไปใช
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
0
0
0
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2

0.0632

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(1) มีแผนการบริหารงบประมาณเปนลายลักษณอักษร
และมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการประเมินผลการบริหารงบประมาณอยางเปน
ระบบรวมทั้งจัดทําสรุปและรายงานผล
(4) มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร หรือ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ
(5) มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนา
แผนอยางเปนรูปธรรม

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
0
0
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3

0.0947

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
(1) มีแผนการจัดระบบสารสนเทศในหนวยงานที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการดําเนินการตามแผนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความตอเนื่อง
(4) มีการตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัย
ของขอมูลอยางสม่ําเสมอ
(5) มีแผนภูมิที่แสดงถึงระบบสารสนเทศของหนวยงาน
อยางชัดเจน

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

0
0
0
0
0
0
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0

0.0000

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
(1) มีการวิเคราะหภาระงานภายในหนวยงานและ
จัดทําเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
(2) มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับรู
และเขาใจ รวมทั้งกํากับดูแล ใหบุคลากรแตละคน
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
(3) มีแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยาง
ชัดเจนโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
(4) มีการนิเทศและติดตามงานอยางเปนระบบและ
สม่ําเสมอ
(5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนา
(6) มีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

2

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
0

0
0
1
0
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1

0.0316

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
(1) เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบ
เพื่อปรึกษาหารือได
(2) ปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือ
ผูที่เกี่ยวของทุกคน
(3) สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนไดมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
(4) สรางแรงจูงใจตอบุคลากรใหมีคานิยมรวมกัน
เพื่อประสิทธิภาพของงาน
(5) ใหเกียรติ ยกยอง และยอมรับความสามารถของ
ผูรวมงานอยางจริงใจ

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

2
1
1
0
0
0
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2

0.0632

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5

7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
(1) มีแผนการจัดสวัสดิการดานการดูแลและการสงเสริม
สุขภาพอนามัยของบุคลากรที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มีคณะกรรมการดูแลงานสวัสดิการและสงเสริม
สุขภาพของหนวยงานอยางเปนระบบ
(3) มีการเผยแพรแผนใหบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
ไดรับทราบ
(4) มีแหลงที่มาของรายได และแผนพัฒนาระบบสวัสดิการ
และการสงเสริมสุขภาพของหนวยงานอยางชัดเจน
(5) มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจาย และงบฐานะ
การเงิน รายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง

Page 77

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1
1
0
0
0
0

1

0.0211

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
ความเปนผูนํา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

8. ความเปนผูนํา
10
(1) เปนผูรอบรู มีทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติ
(2) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม
และผลกระทบที่อาจมีตอผูรวมงานเปนหลัก
(3) มีการตัดสินใจที่ดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
(4) กลายอมรับผิดในการตัดสินใจ และการกระทําใดๆ
ที่มีความผิดพลาด
(5) รับฟงความคิดเห็นผูรวมงานดวยความเต็มใจ
และนําไปประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล
(6) เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
ตอผูรวมงานทั้งในดานการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
(7) มีความสามารถในการโนมนาว จูงใจผูรวมงาน
(8) มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
(9) สงเสริมและใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีม
(10) มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ ในหนวยงาน
(11) รักและศรัทธาในอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยและ
มีความรูสึกที่ดีตอนักศึกษา
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ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.4478
3.8060
3.4925
3.3881
3.3881
3.2687
3.5821
3.5152
3.5075
3.1940
3.3134
3.4697

3.4478

0.3629

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
(1) มีการกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไวอยาง
เสมอภาค
(2) มีการกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
(3) มีการประชาสัมพันธ เผยแพร กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ
(4) มีการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน
(5) มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบัคับให
ทันสมัยและเปนธรรม
(6) มีการทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่ผลบังคับใชกับบุคลากร/นักศึกษา
(7) มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด
ไวออยางเปนธรรม

(รอยละ)
25
5

1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.3862
3.7015

3.5224
3.4776
3.1791
3.2985
3.3134
3.3433
3.2537
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3.3862

0.8818
0.1782

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
(1) มีการจัดระบบและมาตรการในการปองกัน/แกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
(2) มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานแกบุคลากร/นักศึกษา
(3) มีการเสริมสรางทัศนคติที่ดีดานการบริการ
(Service Mind) แกบุคลากร
(4) มีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการสราง
วัฒนธรรมที่ดีในองคกร
(5) มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยบรรณ
วิชาชีพอยางเครงครัด

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.3897
3.2537
3.5672
3.3433
3.2239
3.5606
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3.3897

0.1427

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
โปรงใส

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
(1) การใหขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ และเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญ ๆ ใหผูเกี่ยวของไดรับรู
(2) ผูมีประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การเงิน
การจัดซื้อ/จัดจางใหทราบโดยทั่วกัน
(3) มีชองทางสําหรับติดตอสื่อสารและรับเรื่องรองเรียน
(4) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบทางการเงิน
บัญชีที่โปรงใสและรัดกุม
(5) มีระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่มี
ความโปรงในและเปนธรรม
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.2507
3.3134
3.1642
3.4328
3.0746
3.2687

3.2507

0.1369

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมี
สวนรวม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
(1) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจ
(2) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
(3) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงาน
(5) มีสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคการ
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.1522
3.2090
3.1343
3.1642
3.0149
3.2388

3.1522

0.1327

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
(1) มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริหารอยางชัดเจน
(2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปน
ระยะและนําผลไปประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
(3) มีการปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนงานการให
บริการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
(4) มีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาใหกับ
ผูมารับบริการ
(5) กลาที่จะรับผิดชอบผลดีหรือผลเสียที่เกิด
จาการบริหาร

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.4299
3.3881
3.5075

3.4478
3.3881
3.4179
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3.4299

0.1444

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
คุมคา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
(1) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
(2) มีการรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
(3) มีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน
(4) มีการใชเงินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.4866
3.4328
3.5970
3.5672
3.3433
3.4925
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3.4866

0.1468

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

70

75

80

85

90

85.0

4

1.4147
0.8421

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

1

2

3

4

5

3.4396

3.4396

0.3621

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

≥ 1.51- 2.00 2.01- 2.512.50 3.00
1.50 1.99

1.725

2.0000

0.2105

0

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการดําเนินงาน
18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอเสนอแ
ตามขอเสนอแนะของ ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
รวม

60

95
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70

80

90

0.0000

100

3.0594

ตารางที่ 6 ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการบริหาร
1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
8. ความเปนผูนํา
ความเปนผูนํา
มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
การบริหารจัดการ
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
โดยใชหลักคุณธรรม
การบริหารจัดการ
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
โดยใชหลักความโปรงใส
การบริหารจัดการ
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
โดยใชหลักการมีสวนรวม
การบริหารจัดการ
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการ
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
โดยใชหลักความคุมคา
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น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

30
20
3

5.0000

5.0000

1.0538
0.7158
0.1579

3

4.0000

3.0000

0.0947

3

5.0000

5.0000

0.1579

3
3

2.0000
5.0000

2.0000
4.0000

0.0632
0.1263

3
2
10
25
5

3.0000
1.0000
3.2114

3.0000
1.0000
3.2114

3.2393

3.2393

0.0947
0.0211
0.3380
0.8389
0.1705

4

3.1590

3.1590

0.1330

4

3.1786

3.1786

0.1338

4

3.0892

3.0892

0.1301

4

3.1593

3.1593

0.1330

4

3.2892

3.2892

0.1385

ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

80.0000

3.0000

1.4085
0.6316

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

3.3806

3.3806

0.3559

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

2.0300

4.0000

0.4211

18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

0

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

รวม

Page 87

95

3.3012

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการ 1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
บริหาร
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
(1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย มีความชัดเจนสอดคลองกัน และ
สอดคลองกับภารกิจหลัก
(3) มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบ
(4) บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบ
(5) มีระบบ และ/หรือ กลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ

(รอยละ)
30
3

เกณฑการใหคะแนน
1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
1
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5

1.0538
0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
(1) มีความรอบรู ความเขาใจในภารกิจหลักของ
หนวยงาน
(2) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษรและ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(3) แผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมี
สวนรวมและเผยแพรแผนสวนใหญทราบ
(5) มีการดําเนินงานตามแผนโดยมุงหวังผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนสําคัญ
(6) มีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน เพื่อปรับปรุง
แผนงานการดําเนินงานและนําผลที่ไดไปใช
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

0
0
1
1
1
1

Page 89

3

0.0947

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(1) มีแผนการบริหารงบประมาณเปนลายลักษณอักษร
และมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการประเมินผลการบริหารงบประมาณอยางเปน
ระบบรวมทั้งจัดทําสรุปและรายงานผล
(4) มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร หรือ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ
(5) มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนา
แผนอยางเปนรูปธรรม

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
1
1

Page 90

5

0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
(1) มีแผนการจัดระบบสารสนเทศในหนวยงานที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการดําเนินการตามแผนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความตอเนื่อง
(4) มีการตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัย
ของขอมูลอยางสม่ําเสมอ
(5) มีแผนภูมิที่แสดงถึงระบบสารสนเทศของหนวยงาน
อยางชัดเจน

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

2
1
1
0
0
0
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2

0.0632

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
(1) มีการวิเคราะหภาระงานภายในหนวยงานและ
จัดทําเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
(2) มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับรู
และเขาใจ รวมทั้งกํากับดูแล ใหบุคลากรแตละคน
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
(3) มีแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยาง
ชัดเจนโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
(4) มีการนิเทศและติดตามงานอยางเปนระบบและ
สม่ําเสมอ
(5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนา
(6) มีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
1
0
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4

0.1263

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
(1) เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบ
เพื่อปรึกษาหารือได
(2) ปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือ
ผูที่เกี่ยวของทุกคน
(3) สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนไดมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
(4) สรางแรงจูงใจตอบุคลากรใหมีคานิยมรวมกัน
เพื่อประสิทธิภาพของงาน
(5) ใหเกียรติ ยกยอง และยอมรับความสามารถของ
ผูรวมงานอยางจริงใจ

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3
1
1
1
0
0
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3

0.0947

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5

7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
(1) มีแผนการจัดสวัสดิการดานการดูแลและการสงเสริม
สุขภาพอนามัยของบุคลากรที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มีคณะกรรมการดูแลงานสวัสดิการและสงเสริม
สุขภาพของหนวยงานอยางเปนระบบ
(3) มีการเผยแพรแผนใหบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
ไดรับทราบ
(4) มีแหลงที่มาของรายได และแผนพัฒนาระบบสวัสดิการ
และการสงเสริมสุขภาพของหนวยงานอยางชัดเจน
(5) มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจาย และงบฐานะ
การเงิน รายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1
1
0
0
0
0

1

0.0211

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
ความเปนผูนํา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

8. ความเปนผูนํา
10
(1) เปนผูรอบรู มีทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติ
(2) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม
และผลกระทบที่อาจมีตอผูรวมงานเปนหลัก
(3) มีการตัดสินใจที่ดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
(4) กลายอมรับผิดในการตัดสินใจ และการกระทําใดๆ
ที่มีความผิดพลาด
(5) รับฟงความคิดเห็นผูรวมงานดวยความเต็มใจ
และนําไปประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล
(6) เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
ตอผูรวมงานทั้งในดานการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
(7) มีความสามารถในการโนมนาว จูงใจผูรวมงาน
(8) มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
(9) สงเสริมและใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีม
(10) มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ ในหนวยงาน
(11) รักและศรัทธาในอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยและ
มีความรูสึกที่ดีตอนักศึกษา
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ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.2114
3.3494
3.2169
3.2169
3.1566
3.1446
3.3133
3.0361
3.2410
3.2048
3.0843
3.3614

3.2114

0.3380

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
(1) มีการกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไวอยาง
เสมอภาค
(2) มีการกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
(3) มีการประชาสัมพันธ เผยแพร กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ
(4) มีการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน
(5) มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบัคับให
ทันสมัยและเปนธรรม
(6) มีการทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่ผลบังคับใชกับบุคลากร/นักศึกษา
(7) มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด
ไวออยางเปนธรรม

(รอยละ)
25
5

1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.2393
3.3976

3.4096
3.2892
3.1205
3.1807
2.9639
3.3133
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3.2393

0.8389
0.1705

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
(1) มีการจัดระบบและมาตรการในการปองกัน/แกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
(2) มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานแกบุคลากร/นักศึกษา
(3) มีการเสริมสรางทัศนคติที่ดีดานการบริการ
(Service Mind) แกบุคลากร
(4) มีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการสราง
วัฒนธรรมที่ดีในองคกร
(5) มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยบรรณ
วิชาชีพอยางเครงครัด

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.1590
3.1687
3.1928
3.1325
3.0120
3.2892
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3.1590

0.1330

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
โปรงใส

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
(1) การใหขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ และเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญ ๆ ใหผูเกี่ยวของไดรับรู
(2) ผูมีประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การเงิน
การจัดซื้อ/จัดจางใหทราบโดยทั่วกัน
(3) มีชองทางสําหรับติดตอสื่อสารและรับเรื่องรองเรียน
(4) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบทางการเงิน
บัญชีที่โปรงใสและรัดกุม
(5) มีระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่มี
ความโปรงในและเปนธรรม
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.1786
3.1687
3.3253
3.1807
3.0976
3.1205

3.1786

0.1338

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมี
สวนรวม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
(1) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจ
(2) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
(3) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงาน
(5) มีสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคการ
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.0892
2.9880
3.0482
3.1205
3.0602
3.2289

3.0892

0.1301

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
(1) มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริหารอยางชัดเจน
(2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปน
ระยะและนําผลไปประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
(3) มีการปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนงานการให
บริการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
(4) มีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาใหกับ
ผูมารับบริการ
(5) กลาที่จะรับผิดชอบผลดีหรือผลเสียที่เกิด
จาการบริหาร

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.1593
3.3253
3.1928

3.0964
3.0976
3.0843

3.1593

0.1330

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
คุมคา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
(1) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
(2) มีการรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
(3) มีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน
(4) มีการใชเงินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.2892
3.3494
3.3976
3.1807
3.2771
3.2410
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3.2892

0.1385

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

70

75

80

85

90

80.00

3.0000

1.4085
0.6316

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

1

2

3

4

5

3.3806

3.3806

0.3559

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

≥ 1.51- 2.00 2.01- 2.512.50 3.00
1.50 1.99

2.03

4.0000

0.4211

0

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการดําเนินงาน
18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอเสนอแ
ตามขอเสนอแนะของ ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
รวม

60

95

Page 102

70

80

90

100

3.3012

ตารางที่ 7 ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการบริหาร
1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
8. ความเปนผูนํา
ความเปนผูนํา
มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
การบริหารจัดการ
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
โดยใชหลักคุณธรรม
การบริหารจัดการ
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
โดยใชหลักความโปรงใส
การบริหารจัดการ
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
โดยใชหลักการมีสวนรวม
การบริหารจัดการ
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการ
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
โดยใชหลักความคุมคา
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น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

30
20
3

5

5

1.0330
0.6211
0.1579

3

4

3

0.0947

3

3

3

0.0947

3
3

1
4

1
3

0.0316
0.0947

3
2
10
25
5

4
1
3.9137

4
1
3.9137

3.7108

3.7108

0.1263
0.0211
0.4120
0.9998
0.1953

4

3.7416

3.7416

0.1575

4

3.8026

3.8026

0.1601

4

3.7916

3.79162

0.1596

4

3.9175

3.9175

0.1649

4

3.8540

3.8540

0.1623

ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

100

5.0000

1.9510
1.0526

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

3.5345

3.5345

0.3721

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

2.69

5.0000

0.5263

18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอเสน
ของสภามหาวิทยาลัย

0

รวม

95

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป
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3.9838

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการ 1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
บริหาร
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
(1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย มีความชัดเจนสอดคลองกัน และ
สอดคลองกับภารกิจหลัก
(3) มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบ
(4) บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบ
(5) มีระบบ และ/หรือ กลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ

(รอยละ)
30
3

เกณฑการใหคะแนน
1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
1
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5

1.0330
0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
(1) มีความรอบรู ความเขาใจในภารกิจหลักของ
หนวยงาน
(2) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษรและ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(3) แผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมี
สวนรวมและเผยแพรแผนสวนใหญทราบ

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
0
1

(5) มีการดําเนินงานตามแผนโดยมุงหวังผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนสําคัญ
(6) มีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน เพื่อปรับปรุง
แผนงานการดําเนินงานและนําผลที่ไดไปใช
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

0
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3

0.0947

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(1) มีแผนการบริหารงบประมาณเปนลายลักษณอักษร
และมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการประเมินผลการบริหารงบประมาณอยางเปน
ระบบรวมทั้งจัดทําสรุปและรายงานผล
(4) มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร หรือ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ
(5) มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนา
แผนอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
0
0

3

0.0947

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
(1) มีแผนการจัดระบบสารสนเทศในหนวยงานที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการดําเนินการตามแผนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความตอเนื่อง
(4) มีการตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัย
ของขอมูลอยางสม่ําเสมอ
(5) มีแผนภูมิที่แสดงถึงระบบสารสนเทศของหนวยงาน
อยางชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5
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ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1
0
0
0
0
1

1

0.0316

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
(1) มีการวิเคราะหภาระงานภายในหนวยงานและ
จัดทําเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
(2) มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับรู
และเขาใจ รวมทั้งกํากับดูแล ใหบุคลากรแตละคน
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
(3) มีแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยาง
ชัดเจนโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
(4) มีการนิเทศและติดตามงานอยางเปนระบบและ
สม่ําเสมอ
(5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนา
(6) มีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
0
0
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3

0.0947

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
(1) เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบ
เพื่อปรึกษาหารือได
(2) ปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือ
ผูที่เกี่ยวของทุกคน
(3) สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนไดมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
(4) สรางแรงจูงใจตอบุคลากรใหมีคานิยมรวมกัน
เพื่อประสิทธิภาพของงาน
(5) ใหเกียรติ ยกยอง และยอมรับความสามารถของ
ผูรวมงานอยางจริงใจ

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4
1
1
1
0
1
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4

0.1263

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
(1) มีแผนการจัดสวัสดิการดานการดูแลและการสงเสริม
สุขภาพอนามัยของบุคลากรที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มีคณะกรรมการดูแลงานสวัสดิการและสงเสริม
สุขภาพของหนวยงานอยางเปนระบบ
(3) มีการเผยแพรแผนใหบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
ไดรับทราบ
(4) มีแหลงที่มาของรายได และแผนพัฒนาระบบสวัสดิการ
และการสงเสริมสุขภาพของหนวยงานอยางชัดเจน
(5) มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจาย และงบฐานะ
การเงิน รายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5
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ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1
0
0
0
0
1

1

0.0211

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
ความเปนผูนํา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

8. ความเปนผูนํา
10
(1) เปนผูรอบรู มีทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติ
(2) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม
และผลกระทบที่อาจมีตอผูรวมงานเปนหลัก
(3) มีการตัดสินใจที่ดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
(4) กลายอมรับผิดในการตัดสินใจ และการกระทําใดๆ
ที่มีความผิดพลาด
(5) รับฟงความคิดเห็นผูรวมงานดวยความเต็มใจ
และนําไปประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล
(6) เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
ตอผูรวมงานทั้งในดานการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
(7) มีความสามารถในการโนมนาว จูงใจผูรวมงาน
(8) มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
(9) สงเสริมและใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีม
(10) มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ ในหนวยงาน
(11) รักและศรัทธาในอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยและ
มีความรูสึกที่ดีตอนักศึกษา
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ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.9137
4.0256
4.0000
3.8205
3.8974
3.9487
4.0513
3.6154
3.9231
3.8974
3.6923
4.1795

3.9137

0.4120

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
(1) มีการกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไวอยาง
เสมอภาค
(2) มีการกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
(3) มีการประชาสัมพันธ เผยแพร กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ
(4) มีการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน
(5) มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบัคับให
ทันสมัยและเปนธรรม
(6) มีการทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่ผลบังคับใชกับบุคลากร/นักศึกษา
(7) มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด
ไวออยางเปนธรรม

(รอยละ)
25
5

1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.7108
3.7436

3.8462
3.7895
3.6842
3.5897
3.5789
3.7436
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3.7108

0.9998
0.1953

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
(1) มีการจัดระบบและมาตรการในการปองกัน/แกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
(2) มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานแกบุคลากร/นักศึกษา
(3) มีการเสริมสรางทัศนคติที่ดีดานการบริการ
(Service Mind) แกบุคลากร
(4) มีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการสราง
วัฒนธรรมที่ดีในองคกร
(5) มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยบรรณ
วิชาชีพอยางเครงครัด

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.7416
3.5641
3.8919
3.6842
3.7027
3.8649

3.7416

0.1575

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
โปรงใส

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
(1) การใหขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ และเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญ ๆ ใหผูเกี่ยวของไดรับรู
(2) ผูมีประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การเงิน
การจัดซื้อ/จัดจางใหทราบโดยทั่วกัน
(3) มีชองทางสําหรับติดตอสื่อสารและรับเรื่องรองเรียน
(4) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบทางการเงิน
บัญชีที่โปรงใสและรัดกุม
(5) มีระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่มี
ความโปรงในและเปนธรรม

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.8026
3.8421
3.6923
3.8205
3.8421
3.8158

3.8026

0.1601

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมี
สวนรวม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
(1) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจ
(2) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
(3) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงาน
(5) มีสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคการ

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.7916
3.6923
3.7105
3.8974
3.8158
3.8421

3.79162

0.1596

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
(1) มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริหารอยางชัดเจน
(2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปน
ระยะและนําผลไปประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
(3) มีการปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนงานการให
บริการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
(4) มีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาใหกับ
ผูมารับบริการ
(5) กลาที่จะรับผิดชอบผลดีหรือผลเสียที่เกิด
จาการบริหาร

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.9175
4.0526
3.8974

3.7692
3.8684
4.0000

3.9175

0.1649

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
คุมคา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
(1) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
(2) มีการรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
(3) มีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน
(4) มีการใชเงินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.8540
3.8462
3.9211
3.8974
3.8684
3.7368
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3.8540

0.1623

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

70

75

80

85

90

100

5.0000

1.9510
1.0526

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

1

2

3

4

5

3.5345

3.5345

0.3721

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

≥ 1.51- 2.00 2.01- 2.512.50 3.00
1.50 1.99

2.69

5.0000

0.5263

0

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการดําเนินงาน
18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอเสนอแ
ตามขอเสนอแนะของ ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
รวม

60

95
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70

80

90

0.0000

100

3.9838

ตารางที่ 8 ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการบริหาร
1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
8. ความเปนผูนํา
ความเปนผูนํา
มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
การบริหารจัดการ
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
โดยใชหลักคุณธรรม
การบริหารจัดการ
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
โดยใชหลักความโปรงใส
การบริหารจัดการ
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
โดยใชหลักการมีสวนรวม
การบริหารจัดการ
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการ
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
โดยใชหลักความคุมคา
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น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

30
20
3

4

4

0.9733
0.6211
0.1263

3

6

5

0.1579

3

4

4

0.1263

3
3

1
2

1
1

0.0316
0.0316

3
2
10
25
5

4
1
3.3460

4
1
3.3460

3.3187

3.3187

0.1263
0.0211
0.3522
0.8509
0.1747

4

3.2308

3.2308

0.1360

4

3.1631

3.1631

0.1332

4

3.1415

3.1415

0.1323

4

3.2523

3.2523

0.1369

4

3.2738

3.2738

0.1378

ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

100.0000 5.0000

1.8430
1.0526

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

3.5083

3.5083

0.3693

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

2.4800

4.0000

0.4211

18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอเสน
ของสภามหาวิทยาลัย

0

รวม

95
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3.6672

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการ 1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
บริหาร
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
(1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย มีความชัดเจนสอดคลองกัน และ
สอดคลองกับภารกิจหลัก
(3) มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบ
(4) บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบ
(5) มีระบบ และ/หรือ กลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ

(รอยละ)
30
3

เกณฑการใหคะแนน
1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
0
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4

0.9733
0.1263

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
(1) มีความรอบรู ความเขาใจในภารกิจหลักของ
หนวยงาน
(2) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษรและ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(3) แผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมี
สวนรวมและเผยแพรแผนสวนใหญทราบ
(5) มีการดําเนินงานตามแผนโดยมุงหวังผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนสําคัญ
(6) มีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน เพื่อปรับปรุง
แผนงานการดําเนินงานและนําผลที่ไดไปใช
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

6

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
1
1
1
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5

0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(1) มีแผนการบริหารงบประมาณเปนลายลักษณอักษร
และมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการประเมินผลการบริหารงบประมาณอยางเปน
ระบบรวมทั้งจัดทําสรุปและรายงานผล
(4) มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร หรือ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ
(5) มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนา
แผนอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
0
1

4

0.1263

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
(1) มีแผนการจัดระบบสารสนเทศในหนวยงานที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการดําเนินการตามแผนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความตอเนื่อง
(4) มีการตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัย
ของขอมูลอยางสม่ําเสมอ
(5) มีแผนภูมิที่แสดงถึงระบบสารสนเทศของหนวยงาน
อยางชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5
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ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1
1
0
0
0
0

1

0.0316

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
(1) มีการวิเคราะหภาระงานภายในหนวยงานและ
จัดทําเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
(2) มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับรู
และเขาใจ รวมทั้งกํากับดูแล ใหบุคลากรแตละคน
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
(3) มีแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยาง
ชัดเจนโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
(4) มีการนิเทศและติดตามงานอยางเปนระบบและ
สม่ําเสมอ
(5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนา
(6) มีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

2

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

0
0

1
0
1
0
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1

0.0316

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
(1) เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบ
เพื่อปรึกษาหารือได
(2) ปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือ
ผูที่เกี่ยวของทุกคน
(3) สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนไดมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
(4) สรางแรงจูงใจตอบุคลากรใหมีคานิยมรวมกัน
เพื่อประสิทธิภาพของงาน
(5) ใหเกียรติ ยกยอง และยอมรับความสามารถของ
ผูรวมงานอยางจริงใจ

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4
1
1
1
0
1
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4

0.1263

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
(1) มีแผนการจัดสวัสดิการดานการดูแลและการสงเสริม
สุขภาพอนามัยของบุคลากรที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มีคณะกรรมการดูแลงานสวัสดิการและสงเสริม
สุขภาพของหนวยงานอยางเปนระบบ
(3) มีการเผยแพรแผนใหบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
ไดรับทราบ
(4) มีแหลงที่มาของรายได และแผนพัฒนาระบบสวัสดิการ
และการสงเสริมสุขภาพของหนวยงานอยางชัดเจน
(5) มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจาย และงบฐานะ
การเงิน รายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5
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ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1
1
0
0
0
0

1

0.0211

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
ความเปนผูนํา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

8. ความเปนผูนํา
10
(1) เปนผูรอบรู มีทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติ
(2) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม
และผลกระทบที่อาจมีตอผูรวมงานเปนหลัก
(3) มีการตัดสินใจที่ดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
(4) กลายอมรับผิดในการตัดสินใจ และการกระทําใดๆ
ที่มีความผิดพลาด
(5) รับฟงความคิดเห็นผูรวมงานดวยความเต็มใจ
และนําไปประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล
(6) เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
ตอผูรวมงานทั้งในดานการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
(7) มีความสามารถในการโนมนาว จูงใจผูรวมงาน
(8) มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
(9) สงเสริมและใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีม
(10) มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ ในหนวยงาน
(11) รักและศรัทธาในอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยและ
มีความรูสึกที่ดีตอนักศึกษา
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ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.3460
3.6154
3.3846
3.375
3.1385
3.1077
3.4923
3.1846
3.4154
3.0769
3.2462
3.7692

3.3460

0.3522

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
(1) มีการกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไวอยาง
เสมอภาค
(2) มีการกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
(3) มีการประชาสัมพันธ เผยแพร กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ
(4) มีการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน
(5) มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบัคับให
ทันสมัยและเปนธรรม
(6) มีการทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่ผลบังคับใชกับบุคลากร/นักศึกษา
(7) มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด
ไวออยางเปนธรรม

(รอยละ)
25
5

1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.3187
3.4615

3.4462
3.3538
3.200
3.1692
3.2308
3.3692
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3.3187

0.8509
0.1747

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
(1) มีการจัดระบบและมาตรการในการปองกัน/แกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
(2) มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานแกบุคลากร/นักศึกษา
(3) มีการเสริมสรางทัศนคติที่ดีดานการบริการ
(Service Mind) แกบุคลากร
(4) มีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการสราง
วัฒนธรรมที่ดีในองคกร
(5) มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยบรรณ
วิชาชีพอยางเครงครัด

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.2308
3.1077
3.2923
3.2462
3.1385
3.3692

3.2308

0.1360

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
โปรงใส

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
(1) การใหขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ และเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญ ๆ ใหผูเกี่ยวของไดรับรู
(2) ผูมีประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การเงิน
การจัดซื้อ/จัดจางใหทราบโดยทั่วกัน
(3) มีชองทางสําหรับติดตอสื่อสารและรับเรื่องรองเรียน
(4) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบทางการเงิน
บัญชีที่โปรงใสและรัดกุม
(5) มีระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่มี
ความโปรงในและเปนธรรม

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.1631
3.2000
3.1231
3.1077
3.1692
3.2154

3.1631

0.1332

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมี
สวนรวม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
(1) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจ
(2) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
(3) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงาน
(5) มีสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคการ

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.1415
3.0923
3.0154
3.2
2.9538
3.4462

3.1415

0.1323

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
(1) มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริหารอยางชัดเจน
(2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปน
ระยะและนําผลไปประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
(3) มีการปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนงานการให
บริการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
(4) มีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาใหกับ
ผูมารับบริการ
(5) กลาที่จะรับผิดชอบผลดีหรือผลเสียที่เกิด
จาการบริหาร

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.2523
3.3692
3.2769

3.1846
3.2923
3.1385

3.2523

0.1369

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
คุมคา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
(1) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
(2) มีการรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
(3) มีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน
(4) มีการใชเงินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.2738
3.1385
3.2923
3.3538
3.3077
3.2769
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3.2738

0.1378

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

70

75

80

85

90

100

5

1.8430
1.0526

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

1

2

3

4

5

3.5083

3.5083

0.3693

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

≥ 1.51- 2.00 2.01- 2.512.50 3.00
1.50 1.99

2.48

4

0.4211

0

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการดําเนินงาน
18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอเสนอแ
ตามขอเสนอแนะของ ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
รวม

60

95
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70

80

90

0.0000

100

3.6672

ตารางที่ 9 ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการบริหาร
1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
8. ความเปนผูนํา
ความเปนผูนํา
มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
การบริหารจัดการ
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
โดยใชหลักคุณธรรม
การบริหารจัดการ
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
โดยใชหลักความโปรงใส
การบริหารจัดการ
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
โดยใชหลักการมีสวนรวม
การบริหารจัดการ
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการ
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
โดยใชหลักความคุมคา
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น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

30
20
3

5.0000

5.0000

0.9321
0.5421
0.1579

3

3.0000

2.5000

0.0789

3

1.0000

1.0000

0.0316

3
3

4.0000
1.0000

4.0000
1.0000

0.1263
0.0316

3
2
10
25
5

3.0000
1.0000
3.7052

3.0000
1.0000
3.7052

3.5855

3.5855

0.0947
0.0211
0.3900
0.9640
0.1887

4

3.7595

3.7595

0.1583

4

3.6561

3.6561

0.1539

4

3.5447

3.5447

0.1492

4

3.7112

3.7112

0.1563

4

3.7407

3.7407

0.1575

ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

80.0000

3.0000

1.4608
0.6316

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

3.8777

3.8777

0.4082

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

2.3300

4.0000

0.4211

18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

0

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

รวม
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95

3.3569

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการ 1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
บริหาร
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
(1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย มีความชัดเจนสอดคลองกัน และ
สอดคลองกับภารกิจหลัก
(3) มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบ
(4) บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบ
(5) มีระบบ และ/หรือ กลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ

(รอยละ)
30
3

เกณฑการใหคะแนน
1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
1
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5

0.9321
0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
(1) มีความรอบรู ความเขาใจในภารกิจหลักของ
หนวยงาน
(2) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษรและ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(3) แผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมี
สวนรวมและเผยแพรแผนสวนใหญทราบ
(5) มีการดําเนินงานตามแผนโดยมุงหวังผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนสําคัญ
(6) มีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน เพื่อปรับปรุง
แผนงานการดําเนินงานและนําผลที่ไดไปใช
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
0
1
1
0
0
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2.5

0.0789

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(1) มีแผนการบริหารงบประมาณเปนลายลักษณอักษร
และมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการประเมินผลการบริหารงบประมาณอยางเปน
ระบบรวมทั้งจัดทําสรุปและรายงานผล
(4) มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร หรือ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ
(5) มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนา
แผนอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
0
0
0
0

1

0.0316

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
(1) มีแผนการจัดระบบสารสนเทศในหนวยงานที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการดําเนินการตามแผนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความตอเนื่อง
(4) มีการตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัย
ของขอมูลอยางสม่ําเสมอ
(5) มีแผนภูมิที่แสดงถึงระบบสารสนเทศของหนวยงาน
อยางชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5
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ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4
1
1
1
1
0

4

0.1263

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
(1) มีการวิเคราะหภาระงานภายในหนวยงานและ
จัดทําเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
(2) มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับรู
และเขาใจ รวมทั้งกํากับดูแล ใหบุคลากรแตละคน
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
(3) มีแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยาง
ชัดเจนโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
(4) มีการนิเทศและติดตามงานอยางเปนระบบและ
สม่ําเสมอ
(5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนา
(6) มีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

0
0

0
0
1
0
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1.0000

0.0316

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
(1) เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบ
เพื่อปรึกษาหารือได
(2) ปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือ
ผูที่เกี่ยวของทุกคน
(3) สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนไดมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
(4) สรางแรงจูงใจตอบุคลากรใหมีคานิยมรวมกัน
เพื่อประสิทธิภาพของงาน
(5) ใหเกียรติ ยกยอง และยอมรับความสามารถของ
ผูรวมงานอยางจริงใจ

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3
1
1
0
0
1
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3

0.0947

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
(1) มีแผนการจัดสวัสดิการดานการดูแลและการสงเสริม
สุขภาพอนามัยของบุคลากรที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มีคณะกรรมการดูแลงานสวัสดิการและสงเสริม
สุขภาพของหนวยงานอยางเปนระบบ
(3) มีการเผยแพรแผนใหบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
ไดรับทราบ
(4) มีแหลงที่มาของรายได และแผนพัฒนาระบบสวัสดิการ
และการสงเสริมสุขภาพของหนวยงานอยางชัดเจน
(5) มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจาย และงบฐานะ
การเงิน รายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5
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ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1
1
0
0
0
0

1

0.0211

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
ความเปนผูนํา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

8. ความเปนผูนํา
10
(1) เปนผูรอบรู มีทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติ
(2) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม
และผลกระทบที่อาจมีตอผูรวมงานเปนหลัก
(3) มีการตัดสินใจที่ดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
(4) กลายอมรับผิดในการตัดสินใจ และการกระทําใดๆ
ที่มีความผิดพลาด
(5) รับฟงความคิดเห็นผูรวมงานดวยความเต็มใจ
และนําไปประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล
(6) เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
ตอผูรวมงานทั้งในดานการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
(7) มีความสามารถในการโนมนาว จูงใจผูรวมงาน
(8) มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
(9) สงเสริมและใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีม
(10) มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ ในหนวยงาน
(11) รักและศรัทธาในอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยและ
มีความรูสึกที่ดีตอนักศึกษา
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ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.7052
3.6936
3.7959
3.6327
3.5306
3.6735
3.9184
3.6875
3.7234
3.5918
3.4898
4.0204

3.7052

0.3900

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
(1) มีการกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไวอยาง
เสมอภาค
(2) มีการกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
(3) มีการประชาสัมพันธ เผยแพร กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ
(4) มีการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน
(5) มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบัคับให
ทันสมัยและเปนธรรม
(6) มีการทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่ผลบังคับใชกับบุคลากร/นักศึกษา
(7) มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด
ไวออยางเปนธรรม

(รอยละ)
25
5

1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.5855
3.6739

3.6939
3.6735
3.4583
3.5102
3.3542
3.7347
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3.5855

0.9640
0.1887

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
(1) มีการจัดระบบและมาตรการในการปองกัน/แกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
(2) มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานแกบุคลากร/นักศึกษา
(3) มีการเสริมสรางทัศนคติที่ดีดานการบริการ
(Service Mind) แกบุคลากร
(4) มีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการสราง
วัฒนธรรมที่ดีในองคกร
(5) มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยบรรณ
วิชาชีพอยางเครงครัด

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.7595
3.7500
3.8723
3.7708
3.6383
3.7660

3.7595

0.1583

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
โปรงใส

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
(1) การใหขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ และเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญ ๆ ใหผูเกี่ยวของไดรับรู
(2) ผูมีประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การเงิน
การจัดซื้อ/จัดจางใหทราบโดยทั่วกัน
(3) มีชองทางสําหรับติดตอสื่อสารและรับเรื่องรองเรียน
(4) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบทางการเงิน
บัญชีที่โปรงใสและรัดกุม
(5) มีระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่มี
ความโปรงในและเปนธรรม

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.6561
3.617
3.5745
3.617
3.7111
3.7609

3.6561

0.1539

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมี
สวนรวม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
(1) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจ
(2) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
(3) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงาน
(5) มีสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคการ

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.5447
3.617
3.4681
3.5319
3.3404
3.766

3.5447

0.1492

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
(1) มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริหารอยางชัดเจน
(2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปน
ระยะและนําผลไปประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
(3) มีการปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนงานการให
บริการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
(4) มีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาใหกับ
ผูมารับบริการ
(5) กลาที่จะรับผิดชอบผลดีหรือผลเสียที่เกิด
จาการบริหาร

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.7112
3.7021
3.4694

3.6735
3.8776
3.8333

3.71118

0.1563

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
คุมคา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
(1) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
(2) มีการรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
(3) มีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน
(4) มีการใชเงินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.7407
3.7083
3.7551
3.7551
3.7708
3.7143
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3.7407

0.1575

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

70

75

80

85

90

80.00

3

1.4608
0.6316

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

1

2

3

4

5

3.8777

3.8777

0.4082

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

≥ 1.51- 2.00 2.01- 2.512.50 3.00
1.50 1.99

2.33

4

0.4211

0

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการดําเนินงาน
18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอเสนอแ
ตามขอเสนอแนะของ ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย

60

95
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70

80

90

0.0000

100

3.3569

ตารางที่ 10 ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการบริหาร
1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
8. ความเปนผูนํา
ความเปนผูนํา
มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
การบริหารจัดการ
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
โดยใชหลักคุณธรรม
การบริหารจัดการ
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
โดยใชหลักความโปรงใส
การบริหารจัดการ
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
โดยใชหลักการมีสวนรวม
การบริหารจัดการ
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการ
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
โดยใชหลักความคุมคา
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น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

30
20
3

5.0000

5.0000

1.2244
0.8421
0.1579

3

6.0000

5.0000

0.1579

3

4.0000

4.0000

0.1263

3
3

5.0000
5.0000

5.0000
4.0000

0.1579
0.1263

3
2
10
25
5

3.0000
1.0000
3.6317

3.0000
1.0000
3.6317

3.2599

3.2599

0.0947
0.0211
0.3823
0.8994
0.1716

4

3.4758

3.4758

0.1464

4

3.4364

3.4364

0.1447

4

3.4484

3.4484

0.1452

4

3.4839

3.4839

0.1467

4

3.4413

3.4413

0.1449

ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

75.0000

2.0000

1.1467
0.4211

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

3.8935

3.8935

0.4098

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

2.0000

3.0000

0.3158

18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

0

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

รวม
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95

3.2705

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการ 1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
บริหาร
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
(1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย มีความชัดเจนสอดคลองกัน และ
สอดคลองกับภารกิจหลัก
(3) มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบ
(4) บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบ
(5) มีระบบ และ/หรือ กลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ

(รอยละ)
30
3

เกณฑการใหคะแนน
1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
1
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5

1.2244
0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
(1) มีความรอบรู ความเขาใจในภารกิจหลักของ
หนวยงาน
(2) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษรและ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(3) แผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมี
สวนรวมและเผยแพรแผนสวนใหญทราบ
(5) มีการดําเนินงานตามแผนโดยมุงหวังผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนสําคัญ
(6) มีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน เพื่อปรับปรุง
แผนงานการดําเนินงานและนําผลที่ไดไปใช
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

6

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
1
1
1
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5

0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(1) มีแผนการบริหารงบประมาณเปนลายลักษณอักษร
และมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการประเมินผลการบริหารงบประมาณอยางเปน
ระบบรวมทั้งจัดทําสรุปและรายงานผล
(4) มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร หรือ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ
(5) มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนา
แผนอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

Page 158

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
1
0

4

0.1263

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
(1) มีแผนการจัดระบบสารสนเทศในหนวยงานที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการดําเนินการตามแผนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความตอเนื่อง
(4) มีการตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัย
ของขอมูลอยางสม่ําเสมอ
(5) มีแผนภูมิที่แสดงถึงระบบสารสนเทศของหนวยงาน
อยางชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5
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ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5
1
1
1
1
1

5

0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
(1) มีการวิเคราะหภาระงานภายในหนวยงานและ
จัดทําเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
(2) มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับรู
และเขาใจ รวมทั้งกํากับดูแล ใหบุคลากรแตละคน
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
(3) มีแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยาง
ชัดเจนโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
(4) มีการนิเทศและติดตามงานอยางเปนระบบและ
สม่ําเสมอ
(5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนา
(6) มีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
1
0
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4

0.1263

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
(1) เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบ
เพื่อปรึกษาหารือได
(2) ปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือ
ผูที่เกี่ยวของทุกคน
(3) สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนไดมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
(4) สรางแรงจูงใจตอบุคลากรใหมีคานิยมรวมกัน
เพื่อประสิทธิภาพของงาน
(5) ใหเกียรติ ยกยอง และยอมรับความสามารถของ
ผูรวมงานอยางจริงใจ

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3
1
1
1
0
0
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3

0.0947

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
(1) มีแผนการจัดสวัสดิการดานการดูแลและการสงเสริม
สุขภาพอนามัยของบุคลากรที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มีคณะกรรมการดูแลงานสวัสดิการและสงเสริม
สุขภาพของหนวยงานอยางเปนระบบ
(3) มีการเผยแพรแผนใหบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
ไดรับทราบ
(4) มีแหลงที่มาของรายได และแผนพัฒนาระบบสวัสดิการ
และการสงเสริมสุขภาพของหนวยงานอยางชัดเจน
(5) มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจาย และงบฐานะ
การเงิน รายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5
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ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1
1
0
0
0
0

1

0.0211

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
ความเปนผูนํา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

8. ความเปนผูนํา
10
(1) เปนผูรอบรู มีทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติ
(2) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม
และผลกระทบที่อาจมีตอผูรวมงานเปนหลัก
(3) มีการตัดสินใจที่ดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
(4) กลายอมรับผิดในการตัดสินใจ และการกระทําใดๆ
ที่มีความผิดพลาด
(5) รับฟงความคิดเห็นผูรวมงานดวยความเต็มใจ
และนําไปประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล
(6) เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
ตอผูรวมงานทั้งในดานการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
(7) มีความสามารถในการโนมนาว จูงใจผูรวมงาน
(8) มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
(9) สงเสริมและใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีม
(10) มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ ในหนวยงาน
(11) รักและศรัทธาในอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยและ
มีความรูสึกที่ดีตอนักศึกษา

Page 163

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.6317
4.0000
3.4839
3.3667
3.4000
3.4688
3.6250
3.3333
3.8438
3.6774
3.9375
3.8125

3.6317

0.3823

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
(1) มีการกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไวอยาง
เสมอภาค
(2) มีการกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
(3) มีการประชาสัมพันธ เผยแพร กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ
(4) มีการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน
(5) มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบัคับให
ทันสมัยและเปนธรรม
(6) มีการทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่ผลบังคับใชกับบุคลากร/นักศึกษา
(7) มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด
ไวออยางเปนธรรม

(รอยละ)
25
5

1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.2599
3.3548

3.3871
3.2581
3.4000
3.1613
3.0323
3.2258
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3.2599

0.8994
0.1716

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
(1) มีการจัดระบบและมาตรการในการปองกัน/แกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
(2) มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานแกบุคลากร/นักศึกษา
(3) มีการเสริมสรางทัศนคติที่ดีดานการบริการ
(Service Mind) แกบุคลากร
(4) มีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการสราง
วัฒนธรรมที่ดีในองคกร
(5) มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยบรรณ
วิชาชีพอยางเครงครัด

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.4758
3.3226
3.4688
3.7813
3.3226
3.4839

3.4758

0.1464

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
โปรงใส

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
(1) การใหขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ และเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญ ๆ ใหผูเกี่ยวของไดรับรู
(2) ผูมีประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การเงิน
การจัดซื้อ/จัดจางใหทราบโดยทั่วกัน
(3) มีชองทางสําหรับติดตอสื่อสารและรับเรื่องรองเรียน
(4) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบทางการเงิน
บัญชีที่โปรงใสและรัดกุม
(5) มีระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่มี
ความโปรงในและเปนธรรม

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.4364
3.5938
3.4194
3.4194
3.2333
3.5161

3.4364

0.1447

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมี
สวนรวม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
(1) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจ
(2) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
(3) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงาน
(5) มีสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคการ

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.4484
3.6129
3.3548
3.4063
3.1290.
3.4194

3.4484

0.1452

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
(1) มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริหารอยางชัดเจน
(2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปน
ระยะและนําผลไปประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
(3) มีการปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนงานการให
บริการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
(4) มีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาใหกับ
ผูมารับบริการ
(5) กลาที่จะรับผิดชอบผลดีหรือผลเสียที่เกิด
จาการบริหาร

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.4839
3.4194
3.4839

3.5161
3.6000
3.4000

3.4839

0.1467

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
คุมคา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
(1) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
(2) มีการรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
(3) มีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน
(4) มีการใชเงินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.4413
3.5172
3.6129
3.3667
3.3871
3.3226
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3.4413

0.1449

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

70

75

80

85

90

75.0000

2.0000

1.1467
0.4211

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

1

2

3

4

5

3.8935

3.8935

0.4098

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

≥ 1.51- 2.00 2.01- 2.512.50 3.00
1.50 1.99

2.0000

3.0000

0.3158

0

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการดําเนินงาน
18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอเสนอแ
ตามขอเสนอแนะของ ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย

60

95
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70

80

90

0.0000

100

3.2705

ตารางที่ 11 ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการบริหาร
1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
8. ความเปนผูนํา
ความเปนผูนํา
มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
การบริหารจัดการ
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
โดยใชหลักคุณธรรม
การบริหารจัดการ
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
โดยใชหลักความโปรงใส
การบริหารจัดการ
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
โดยใชหลักการมีสวนรวม
การบริหารจัดการ
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการ
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
โดยใชหลักความคุมคา
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น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

30
20
3

5.0000

5.0000

0.9532
0.5579
0.1579

3

4.0000

3.0000

0.0947

3

4.0000

4.0000

0.1263

3
3

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

0.0316
0.0316

3
2
10
25
5

3.0000
1.0000
3.7557

3.0000
1.0000
3.7557

3.6875

3.6875

0.0947
0.0211
0.3953
0.9733
0.1941

4

3.6625

3.6625

0.1542

4

3.5750

3.5750

0.1505

4

3.6750

3.6750

0.1547

4

3.7625

3.7625

0.1584

4

3.8325

3.8325

0.1614

ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

80.0000

3.0000

1.4085
0.6316

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

3.3806

3.3806

0.3559

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

2.0300

4.0000

0.4211

18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

0

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

รวม
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95

3.3351

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการ 1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
บริหาร
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
(1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย มีความชัดเจนสอดคลองกัน และ
สอดคลองกับภารกิจหลัก
(3) มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบ
(4) บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบ
(5) มีระบบ และ/หรือ กลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ

(รอยละ)
30
3

เกณฑการใหคะแนน
1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1

1
1
1
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5

0.9532
0.1579

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
(1) มีความรอบรู ความเขาใจในภารกิจหลักของ
หนวยงาน
(2) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษรและ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(3) แผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมี
สวนรวมและเผยแพรแผนสวนใหญทราบ
(5) มีการดําเนินงานตามแผนโดยมุงหวังผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนสําคัญ
(6) มีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน เพื่อปรับปรุง
แผนงานการดําเนินงานและนําผลที่ไดไปใช
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
1
0
0

Page 174

3

0.0947

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(1) มีแผนการบริหารงบประมาณเปนลายลักษณอักษร
และมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการประเมินผลการบริหารงบประมาณอยางเปน
ระบบรวมทั้งจัดทําสรุปและรายงานผล
(4) มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร หรือ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ
(5) มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนา
แผนอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
1
1
1
0

4

0.1263

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
(1) มีแผนการจัดระบบสารสนเทศในหนวยงานที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
(3) มีการดําเนินการตามแผนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความตอเนื่อง
(4) มีการตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัย
ของขอมูลอยางสม่ําเสมอ
(5) มีแผนภูมิที่แสดงถึงระบบสารสนเทศของหนวยงาน
อยางชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5
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ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1
1
0
0
0
0

1

0.0316

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน
(1) มีการวิเคราะหภาระงานภายในหนวยงานและ
จัดทําเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
(2) มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับรู
และเขาใจ รวมทั้งกํากับดูแล ใหบุคลากรแตละคน
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
(3) มีแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยาง
ชัดเจนโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
(4) มีการนิเทศและติดตามงานอยางเปนระบบและ
สม่ําเสมอ
(5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนา
(6) มีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1-2

3

4

5

6

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

1
0

0
0
0
0
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1

0.0316

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
(1) เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบ
เพื่อปรึกษาหารือได
(2) ปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือ
ผูที่เกี่ยวของทุกคน
(3) สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนไดมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
(4) สรางแรงจูงใจตอบุคลากรใหมีคานิยมรวมกัน
เพื่อประสิทธิภาพของงาน
(5) ใหเกียรติ ยกยอง และยอมรับความสามารถของ
ผูรวมงานอยางจริงใจ

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3
1
1
1
0
0
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3

0.0947

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
(1) มีแผนการจัดสวัสดิการดานการดูแลและการสงเสริม
สุขภาพอนามัยของบุคลากรที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มีคณะกรรมการดูแลงานสวัสดิการและสงเสริม
สุขภาพของหนวยงานอยางเปนระบบ
(3) มีการเผยแพรแผนใหบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
ไดรับทราบ
(4) มีแหลงที่มาของรายได และแผนพัฒนาระบบสวัสดิการ
และการสงเสริมสุขภาพของหนวยงานอยางชัดเจน
(5) มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจาย และงบฐานะ
การเงิน รายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5
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ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

1
1
0
0
0
0

1

0.0211

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
ความเปนผูนํา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

8. ความเปนผูนํา
10
(1) เปนผูรอบรู มีทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติ
(2) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม
และผลกระทบที่อาจมีตอผูรวมงานเปนหลัก
(3) มีการตัดสินใจที่ดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
(4) กลายอมรับผิดในการตัดสินใจ และการกระทําใดๆ
ที่มีความผิดพลาด
(5) รับฟงความคิดเห็นผูรวมงานดวยความเต็มใจ
และนําไปประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล
(6) เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
ตอผูรวมงานทั้งในดานการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
(7) มีความสามารถในการโนมนาว จูงใจผูรวมงาน
(8) มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
(9) สงเสริมและใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีม
(10) มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ ในหนวยงาน
(11) รักและศรัทธาในอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยและ
มีความรูสึกที่ดีตอนักศึกษา
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ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.7557
3.8750
3.8125
3.8125
3.6250
3.5000
3.3750
3.6875
4.0625
3.8750
3.8750
3.8125

3.7557

0.3953

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
9. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
(1) มีการกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไวอยาง
เสมอภาค
(2) มีการกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
(3) มีการประชาสัมพันธ เผยแพร กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ
(4) มีการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน
(5) มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบัคับให
ทันสมัยและเปนธรรม
(6) มีการทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่ผลบังคับใชกับบุคลากร/นักศึกษา
(7) มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด
ไวออยางเปนธรรม

(รอยละ)
25
5

1

1

2

2

3

3

4

4

ผลการดําเนินงาน
5

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.6875
3.6875

4.0000
3.7500
3.6875
3.5625
3.5625
3.5625
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3.6875

0.9733
0.1941

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
(1) มีการจัดระบบและมาตรการในการปองกัน/แกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
(2) มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานแกบุคลากร/นักศึกษา
(3) มีการเสริมสรางทัศนคติที่ดีดานการบริการ
(Service Mind) แกบุคลากร
(4) มีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการสราง
วัฒนธรรมที่ดีในองคกร
(5) มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยบรรณ
วิชาชีพอยางเครงครัด

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.6625
3.6250
3.5625
3.7500
3.7500
3.6250

3.6625

0.1542

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
โปรงใส

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
11. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
(1) การใหขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ และเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญ ๆ ใหผูเกี่ยวของไดรับรู
(2) ผูมีประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การเงิน
การจัดซื้อ/จัดจางใหทราบโดยทั่วกัน
(3) มีชองทางสําหรับติดตอสื่อสารและรับเรื่องรองเรียน
(4) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบทางการเงิน
บัญชีที่โปรงใสและรัดกุม
(5) มีระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่มี
ความโปรงในและเปนธรรม

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.5750
3.6875
3.6875
3.5000
3.5000
3.5000

3.5750

0.1505

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมี
สวนรวม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
12. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
(1) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจ
(2) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
(3) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงาน
(5) มีสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคการ

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.6750
3.5625
3.4375
3.6250
3.5000
4.2500

3.6750

0.1547

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
(1) มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริหารอยางชัดเจน
(2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปน
ระยะและนําผลไปประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
(3) มีการปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนงานการให
บริการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
(4) มีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาใหกับ
ผูมารับบริการ
(5) กลาที่จะรับผิดชอบผลดีหรือผลเสียที่เกิด
จาการบริหาร

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5
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ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.7625
3.9375
3.8125

3.6875
3.8125
3.5625

3.7625

0.1584

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
คุมคา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
14. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
(1) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
(2) มีการรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
(3) มีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน
(4) มีการใชเงินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

3.8325
3.6000
4.0000
3.8750
3.8750
3.8125
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3.8325

0.1614

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

(รอยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

40
20

70

75

80

85

90

80.0000

3.0000

1.4085
0.6316

16. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

10

1

2

3

4

5

3.3806

3.3806

0.3559

17. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

10

≥ 1.51- 2.00 2.01- 2.512.50 3.00
1.50 1.99

2.4200

4.0000

0.4211

0

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

15. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ผลการดําเนินงาน
18. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอเสนอแ
ตามขอเสนอแนะของ ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย

60

95
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70

80

90

0.0000

100

3.3351

ภาคผนวก 2

ภาคผนวก 3

ภาคผนวก 4

ภาคผนวก 5

แบบประเมินตนเอง
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ชื่อหนวยงาน ......................................................................................................................................................................
ชื่อผูประสาน ..................................................................................ตําแหนง......................................................................
โทรศัพท ..................................................................................โทรสาร...............................................................................
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การ
ดําเนินการ
มี ไมมี

มิติที่ 1 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการ 1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
บริหาร
เปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีกลไก
ที่เอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณ
1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ที่เปนลายลักษณอักษร
2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย มีความชัดเจนสอดคลองกัน และ
สอดคลองกับภารกิจหลัก
3) มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา ไดรับทราบ
4) บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบ
5) มีระบบ และ/หรือ กลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ
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รายละเอียดการดําเนินการ

เอกสาร
หลักฐาน
มี ไมมี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การ
ดําเนินการ
มี ไมมี

ความสามารถในการ 2. ความรอบรูในงานและมีการจัดทําแผนการ
บริหาร (ตอ)
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักโดยยึด
หลักการมีสวนรวมจากบุคลากรในหนวยงาน
1) มีความรอบรู ความเขาใจในภารกิจหลักของ
หนวยงาน
2) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษรและ
ครอบคลุมภารกิจหลัก

3) แผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย

4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมี
สวนรวมและเผยแพรแผนสวนใหญทราบ
5) มีการดําเนินงานตามแผนโดยมุงหวังผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนสําคัญ
6) มีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน เพื่อปรับปรุง
แผนงานการดําเนินงานและนําผลที่ไดไปใช
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
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รายละเอียดการดําเนินการ

เอกสาร
หลักฐาน
มี ไมมี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การ
ดําเนินการ
มี ไมมี

ความสามารถในการ 3. กระบวนการบริหารงบประมาณชัดเจนและ
บริหาร (ตอ)
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
1) มีแผนการบริหารงบประมาณเปน
ลายลักษณอักษรและมีความสอดคลองกับ
ภารกิจหลักของหนวยงาน
2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน

3) มีการประเมินผลการบริหารงบประมาณอยางเปน
ระบบรวมทั้งจัดทําสรุปและรายงานผล

4) มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร หรือ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบ

5) มีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนา
แผนอยางเปนรูปธรรม
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รายละเอียดการดําเนินการ

เอกสาร
หลักฐาน
มี ไมมี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การ
ดําเนินการ
มี ไมมี

ความสามารถในการ 4. การจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน
บริหาร (ตอ)
1) มีแผนการจัดระบบสารสนเทศในหนวยงานที่เปน
ลายลักษณอักษร

2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน

3) มีการดําเนินการตามแผนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความตอเนื่อง

4) มีการตรวจสอบความถูกตองและความทันสมัย
ของขอมูลอยางสม่ําเสมอ

5) มีแผนภูมิที่แสดงถึงระบบสารสนเทศของหนวยงาน
อยางชัดเจน
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รายละเอียดการดําเนินการ

เอกสาร
หลักฐาน
มี ไมมี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การ
ดําเนินการ
มี ไมมี

ความสามารถในการ 5. การวิเคราะหภาระงานและการพัฒนาบุคลากร
บริหาร (ตอ)
ภายในหนวยงาน
1) มีการวิเคราะหภาระงานภายในหนวยงานและ
จัดทําเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน

2) มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับรู
และเขาใจ รวมทั้งกํากับดูแล ใหบุคลากรแตละคน
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
3) มีแผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยาง
ชัดเจนโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร

4) มีการนิเทศและติดตามงานอยางเปนระบบและ
สม่ําเสมอ
5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนา

6) มีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
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รายละเอียดการดําเนินการ

เอกสาร
หลักฐาน
มี ไมมี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การ
ดําเนินการ
มี ไมมี

ความสามารถในการ 6. การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
บริหาร (ตอ)
1) เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบ
เพื่อปรึกษาหารือได
2) ปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือ
ผูที่เกี่ยวของทุกคน
3) สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนไดมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

4) สรางแรงจูงใจตอบุคลากรใหมีคานิยมรวมกัน
เพื่อประสิทธิภาพของงาน

5) ใหเกียรติ ยกยอง และยอมรับความสามารถของ
ผูรวมงานอยางจริงใจ
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รายละเอียดการดําเนินการ

เอกสาร
หลักฐาน
มี ไมมี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การ
ดําเนินการ
มี ไมมี

ความสามารถในการ 7. การจัดสวัสดิการและสงเสริมสุขภาพอนามัย
บริหาร (ตอ)
1) มีแผนการจัดสวัสดิการดานการดูแลและการสงเสริม
สุขภาพอนามัยของบุคลากรที่เปนลายลักษณอักษร

2) มีคณะกรรมการดูแลงานสวัสดิการและสงเสริม
สุขภาพของหนวยงานอยางเปนระบบ

3) มีการเผยแพรแผนใหบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
ไดรับทราบ

4) มีแหลงที่มาของรายได และแผนพัฒนา
ระบบสวัสดิการและการสงเสริมสุขภาพของ
หนวยงานอยางชัดเจน
5) มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจาย และงบฐานะ
การเงิน รายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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รายละเอียดการดําเนินการ

เอกสาร
หลักฐาน
มี ไมมี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน

ประเด็นการประเมิน
ความเปนผูนํา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การ
ดําเนินการ
มี ไมมี

8. ความเปนผูนํา
1) เปนผูรอบรู มีทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติ
2) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม
และผลกระทบที่อาจมีตอผูรวมงานเปนหลัก
3) มีการตัดสินใจที่ดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
4) กลายอมรับผิดในการตัดสินใจ และการกระทําใดๆ
ที่มีความผิดพลาด
5) รับฟงความคิดเห็นผูรวมงานดวยความเต็มใจ
และนําไปประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล
6) เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
ตอผูรวมงานทั้งในดานการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิต
7) มีความสามารถในการโนมนาว จูงใจผูรวมงาน
8) มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
9) สงเสริมและใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีม
10) มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ ในหนวยงาน
11) รักและศรัทธาในอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยและ
มีความรูสึกที่ดีตอนักศึกษา

Page 8

รายละเอียดการดําเนินการ

เอกสาร
หลักฐาน
มี ไมมี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การ
ดําเนินการ
มี ไมมี

มิติที่ 2 ดานธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ 1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักนิติธรรม
โดยใชหลักนิติธรรม
1) มีการกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไวอยาง
เสมอภาค
2) มีการกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
3) มีการประชาสัมพันธ เผยแพร กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ
4) มีการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน
5) มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบัคับให
ทันสมัยและเปนธรรม
6) มีการทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่ผลบังคับใชกับบุคลากร/นักศึกษา
7) มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด
ไวออยางเปนธรรม
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รายละเอียดการดําเนินการ

เอกสาร
หลักฐาน
มี ไมมี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การ
ดําเนินการ
มี ไมมี

การบริหารจัดการ 2. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักคุณธรรม
โดยใชหลักคุณธรรม
1) มีการจัดระบบและมาตรการในการปองกัน/แกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น

2) มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานแกบุคลากร/นักศึกษา

3) มีการเสริมสรางทัศนคติที่ดีดานการบริการ
(Service Mind) แกบุคลากร

4) มีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการสราง
วัฒนธรรมที่ดีในองคกร

5) มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยบรรณ
วิชาชีพอยางเครงครัด
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รายละเอียดการดําเนินการ

เอกสาร
หลักฐาน
มี ไมมี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน

ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
โปรงใส

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การ
ดําเนินการ
มี ไมมี

3. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความโปรงใส
1) การใหขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ และเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญ ๆ ใหผูเกี่ยวของไดรับรู

2) มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การเงิน
การจัดซื้อ/จัดจางใหทราบโดยทั่วกัน

3) มีชองทางสําหรับติดตอสื่อสารและ
รับเรื่องรองเรียน

4) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบทางการเงิน
บัญชีที่โปรงใสและรัดกุม

5) มีระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่มี
ความโปรงในและเปนธรรม
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รายละเอียดการดําเนินการ

เอกสาร
หลักฐาน
มี ไมมี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน

ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมี
สวนรวม

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การ
ดําเนินการ
มี ไมมี

4. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักการมีสวนรวม
1) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจ

2) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน

3) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4) มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงาน

5) มีสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนา
องคการ
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รายละเอียดการดําเนินการ

เอกสาร
หลักฐาน
มี ไมมี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน

ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การ
ดําเนินการ
มี ไมมี

5. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความรับผิดชอบ
1) มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริหารอยางชัดเจน

2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปน
ระยะและนําผลไปประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

3) มีการปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนงานการให
บริการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

4) มีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาใหกับ
ผูมารับบริการ

5) กลาที่จะรับผิดชอบผลดีหรือผลเสียที่เกิด
จาการบริหาร
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รายละเอียดการดําเนินการ

เอกสาร
หลักฐาน
มี ไมมี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน

ประเด็นการประเมิน
การบริหารจัดการ
โดยใชหลักความ
คุมคา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การ
ดําเนินการ
มี ไมมี

5. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
โดยใชหลักความคุมคา
1) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

2) มีการรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา

3) มีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน

4) มีการใชเงินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

5) มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
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รายละเอียดการดําเนินการ

เอกสาร
หลักฐาน
มี ไมมี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน

ประเด็นการประเมิน
มิติที่ 3 ดานผลงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

การ
ดําเนินการ
มี ไมมี

1. ระดับความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
3. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน

ผลการดําเนินงาน 4. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ตามขอเสนอแนะของ ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เชน
สภามหาวิทยาลัย
การจัดสรรทุนศึกษาตอใหนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่ไดเกรียรตินิยม เพื่อบรรจุ
เปนอาจารย
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รายละเอียดการดําเนินการ

เอกสาร
หลักฐาน
มี ไมมี

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน

ภาคผนวก 3

ภาคผนวก 3

ภาคผนวก 4

ภาคผนวก 5

แบบสอบถาม
เพื่อประเมินผลงานของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
---------------------------------คําชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้ เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามประเมิ น ผลงานของอธิ ก ารบดี ใ นรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะหทานโปรด
ตอบคําถามตามความเปนจริง คําตอบของทานจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้น
2. โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานหรือกรอบขอความตามความ
เปนจริง
1. สถานภาพ
นักศึกษา
2. สังกัด

อาจารย

บุคลากรสายสนับสนุน

คณะ/สถาบัน/สํานัก ...................................................................................................

3. ทานทราบปรัชญา วิสยั ทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยหรือไม
ทราบ
ไมทราบ (ขามไปตอบขอ 5)
4. หากทราบตามขอ 3 ทานทราบจากแหลงใด
Website ของมหาวิทยาลัย
จากที่ประชุมตาง ๆ

หนังสือแจงเวียน
อื่น ๆ ระบุ.............................................

5. อธิการบดีเปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบเพื่อปรึกษาหารือไดมากนอยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
6. อธิการบดีปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือผูเกี่ยวของทุกคนในระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
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7. อธิการบดีเปนผูมีคุณลักษณะดังตอไปนี้มากนอยเพียงใด
มาก
ที่สุด
7.1 เปนผูรอบรู มีทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
7.2 ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและ
ผลกระทบที่อาจมีตอผูรวมงานเปนหลัก
7.3 มีการตัดสินใจที่ดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได
อยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
7.4 กลายอมรับผิดในการตัดสินใจ และการกระทําใด ๆ ที่มี
ความผิดพลาด
7.5 รับฟงความคิดเห็นผูรวมงานดวยความเต็มใจและนําไป
ประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล
7.6 เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีตอผูรวมงาน
ทั้งในดานการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
7.7 มีความสามารถในการโนมนาว จูงใจผูรวมงาน
7.8 มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
7.9 สงเสริมและใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีม
7.10 มีความคิดริเริม่ ในสิ่งใหมๆ ในหนวยงาน
7.11 รักและศรัทธาในอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยและมี
ความรูสึกที่ดตี อนักศึกษา
7.12 เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบเพื่อปรึกษาหารือได
7.13 ปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือผูที่เกี่ยวของทุกคน
7.14 มีการกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัตติ ามกฎ
ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไวอยางเสมอภาค
7.15 มีการกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับในการปฏิบัตทิ ี่ชัดเจน
7.16 มีการประชาสัมพันธ เผยแพร กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
7.17 มีการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนด
กฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน
7.18 มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหทันสมัยและเปนธรรม
7.19 มีการทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่
ผลบังคับใชกบั บุคลากร/นักศึกษา
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มาก

ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

มาก
ที่สุด
7.20 มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดไวอยางเปนธรรม
7.21 มีการจัดระบบและมาตรการในการปองกัน/แกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น
7.22 มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานแก
บุคลากร/นักศึกษา
7.23 มีการเสริมสรางทัศนคติที่ดดี านการบริการ (Service
Mind) แกบุคลากร
7.24 มีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการสรางวัฒนธรรมทีด่ ีใน
องคกร
7.25 มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อยางเครงครัด
7.26 การใหขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ และเปดเผยขอมูลที่
สําคัญ ๆ ใหผเู กี่ยวของไดรบั รู
7.27 มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การเงินการ
จัดซื้อ/จัดจางใหทราบโดยทั่วกัน
7.28 มีชองทางสําหรับติดตอสื่อสารและรับเรือ่ งรองเรียน
7.29 มีระบบและกลไกในการตรวจสอบทางการเงินบัญชีที่
โปรงใสและรัดกุม
7.30 มีระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่มีความโปรง
ในและเปนธรรม
7.31 มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนมีสวน
รวมในการเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจ
7.32 มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
7.33 มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนมีสวน
รวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7.34 มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบการบริหารงาน
7.35 มีสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคการ
Page 18

มาก

ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

7.36 มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ
ในการบริหารอยางชัดเจน
7.37 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปนระยะและนําผลไป
ประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
7.38 มีการปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนงานการใหบริการ
ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
7.39 มีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาใหกับผูมารับบริการ
7.40 กลาทีจ่ ะรับผิดชอบผลดีหรือผลเสียทีเ่ กิดจากการบริหาร
7.41 มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด
7.42 มีการรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัดใชวัสดุอุปกรณ
อยางคุมคา
7.43 มีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน
7.44 มีการใชเงินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
7.45 มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานทีช่ ดั เจน
8. อธิการบดีไดปฏิบัติตามวิสัยทัศนที่นําเสนอไวกอนเขารับตําแหนงมากนอยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
9. ขอเสนอแนะ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในความรวมมือ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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แบบสอบถาม
เพื่อประเมินผลงานของคณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
---------------------------------คําชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานของคณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/
สํานักในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห
ทานโปรดตอบคําถามตามความเปนจริง คําตอบของทานจะเปนประโยชนตอการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้น
2. โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานหรือกรอบขอความตามความ
เปนจริง
1. สถานภาพ
นักศึกษา
2. สังกัด

อาจารย

บุคลากรสายสนับสนุน

คณะ/สถาบัน/สํานัก ...................................................................................................

3. ทานทราบปรัชญา วิสยั ทัศน พันธกิจของคณะ/สถาบัน/สํานักหรือไม
ทราบ
ไมทราบ (ขามไปตอบขอ 5)
4. หากทราบตามขอ 3 ทานทราบจากแหลงใด
Website ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก
จากที่ประชุมตาง ๆ

หนังสือแจงเวียน
อื่น ๆ ระบุ.............................................

5. คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบเพื่อปรึกษาหารือ
ไดมากนอยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
6. คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือผูเกี่ยวของ ทุก
คนในระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
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7. คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เปนผูมีคุณลักษณะดังตอไปนี้มากนอยเพียงใด
มาก
ที่สุด
7.1 เปนผูรอบรู มีทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
7.2 ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและ
ผลกระทบที่อาจมีตอผูรวมงานเปนหลัก
7.3 มีการตัดสินใจที่ดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได
อยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
7.4 กลายอมรับผิดในการตัดสินใจ และการกระทําใด ๆ ที่มี
ความผิดพลาด
7.5 รับฟงความคิดเห็นผูรวมงานดวยความเต็มใจและนําไป
ประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล
7.6 เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีตอผูรวมงาน
ทั้งในดานการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
7.7 มีความสามารถในการโนมนาว จูงใจผูรวมงาน
7.8 มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
7.9 สงเสริมและใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีม
7.10 มีความคิดริเริม่ ในสิ่งใหมๆ ในหนวยงาน
7.11 รักและศรัทธาในอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยและมี
ความรูสึกที่ดตี อนักศึกษา
7.12 เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับเขาพบเพื่อปรึกษาหารือได
7.13 ปฏิบัติตนเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาหรือผูที่เกี่ยวของทุกคน
7.14 มีการกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัตติ ามกฎ
ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไวอยางเสมอภาค
7.15 มีการกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับในการปฏิบัตทิ ี่ชัดเจน
7.16 มีการประชาสัมพันธ เผยแพร กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
7.17 มีการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนด
กฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน
7.18 มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหทันสมัยและเปนธรรม
7.19 มีการทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่
ผลบังคับใชกบั บุคลากร/นักศึกษา
7.20 มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดไวอยางเปนธรรม
Page 21

มาก

ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

มาก
ที่สุด
7.21 มีการจัดระบบและมาตรการในการปองกัน/แกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น
7.22 มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานแก
บุคลากร/นักศึกษา
7.23 มีการเสริมสรางทัศนคติที่ดดี านการบริการ (Service
Mind) แกบุคลากร
7.24 มีการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการสรางวัฒนธรรมที่ดีในองคกร
7.25 มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อยางเครงครัด
7.26 การใหขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ และเปดเผยขอมูลที่
สําคัญ ๆ ใหผเู กี่ยวของไดรบั รู
7.27 มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การเงินการ
จัดซื้อ/จัดจางใหทราบโดยทั่วกัน
7.28 มีชองทางสําหรับติดตอสื่อสารและรับเรือ่ งรองเรียน
7.29 มีระบบและกลไกในการตรวจสอบทางการเงินบัญชีที่
โปรงใสและรัดกุม
7.30 มีระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลที่มีความโปรง
ในและเปนธรรม
7.31 มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนมีสวน
รวมในการเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจ
7.32 มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
7.33 มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนมีสวน
รวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7.34 มีการเปดโอกาสใหบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบการบริหารงาน
7.35 มีสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคการ
7.36 มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ
ในการบริหารอยางชัดเจน
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มาก

ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

7.37 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปนระยะและนําผลไป
ประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
7.38 มีการปรับปรุงและพัฒนาการกระบวนงานการใหบริการ
ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
7.39 มีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาใหกับผูมารับบริการ
7.40 กลาทีจ่ ะรับผิดชอบผลดีหรือผลเสียทีเ่ กิดจากการบริหาร
7.41 มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด
7.42 มีการรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัดใชวัสดุอุปกรณ
อยางคุมคา
7.43 มีผลผลิตหรือบริการที่ไดมาตรฐาน
7.44 มีการใชเงินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
7.45 มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานทีช่ ดั เจน
8. คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ไดปฏิบัติตามวิสัยทัศนที่นาํ เสนอไวกอนเขารับตําแหนง
มากนอยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
9. ขอเสนอแนะ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความรวมมือ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ภาคผนวก 4

ภาคผนวก 3

ภาคผนวก 4

ภาคผนวก 5

แบบสัมภาษณ
เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยสํานัก/สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
------------------------------------------1. ชื่อผูเขาสัมภาษณ .....................................................................................................................
2. หนวยงาน .................................................................................................................................
3. ประเด็นคําถาม
3.1 ทานมีวิธีการและกระบวนการกําหนดไดมาซึ่งวิสัยทัศน พันธกิจของหนวยงานอยางไร
บันทึกผลการสัมภาษณ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3.2 ทานมีวิธีการจัดสรรงบประมาณและแสวงหาทรัพยากร เพื่อดําเนินภารกิจใหมีประสิทธิภาพอยางไร
บันทึกผลการสัมภาษณ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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3.3 คุณภาพการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอยูในระดับใด และมีแนวทางในการพัฒนาอยางไร
บันทึกผลการสัมภาษณ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3.4 ทานมีการบริหารงานบุคคล และสรางบรรยากาศที่ดีไดอยางไร
บันทึกผลการสัมภาษณ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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3.5 การบริหารงานของทานยึดหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 6 ดาน หรือไมอยางไร
บันทึกผลการสัมภาษณ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3.6 ผลงานเดนที่สุดในรอบป 2553 มีอะไรบาง และมีกระบวนการสูความสําเร็จนั้นไดอยางไร
บันทึกผลการสัมภาษณ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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3.7 เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
1) คําถาม ........................................................................................................................
บันทึกผลการสัมภาษณ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2) คําถาม ........................................................................................................................
บันทึกผลการสัมภาษณ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3) คําถาม ........................................................................................................................
บันทึกผลการสัมภาษณ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4) คําถาม ........................................................................................................................
บันทึกผลการสัมภาษณ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ
เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยสํานัก/สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
------------------------------------------1. ชื่อผูเขาสัมภาษณ 1. .................................................................................................................
2. ................................................................................................................
3. ................................................................................................................
2. หนวยงาน .................................................................................................................................
3. ประเด็นคําถาม
1) คําถาม ..............................................................................................................................
บันทึกผลการสัมภาษณ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2) คําถาม ..............................................................................................................................
บันทึกผลการสัมภาษณ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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3)

คําถาม ..............................................................................................................................
บันทึกผลการสัมภาษณ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4) คําถาม ..............................................................................................................................
บันทึกผลการสัมภาษณ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 5

ภาคผนวก 3

ภาคผนวก 4

ภาคผนวก 5

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ ๐๐๕ / ๒๕๕๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณบดี และอธิการบดี เป็นไปตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑. นายพงศ์ศักดิ์
จิรชัยประวิตร ประธานกรรมการ
๒. พลเอก ดร.เกษมชาติ
นเรศเสนีย์
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์เทื้อน
ทองแก้ว
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอําไพ
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
กรรมการและเลขานุการ
๖. รองศาสตราจารย์ยศ
ธีระเดชพงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๕๑

พลเอก
(สุรยุทธ์ จุลานนท์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ ๒๐๓ / ๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเกิ ดประสิท ธิ ภาพ มหาวิทยาลัยจึงแต่ งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทํ าหน้ าที่เป็ นผู้ช่วย
คณะกรรมการในการดําเนินการ ดังนี้
๑. ผศ.สนิท
ชุนดี
ประธานอนุกรรมการ
๒. รศ.วัชรี
กาญจน์กีรติ
อนุกรรมการ
๓. ผศ.ภาวนา
อังกินันทน์
อนุกรรมการ
๔. ผศ.นสพ.มหิศร ประภาสะโนบล
อนุกรรมการ
๕. ผศ.วีระชัย
คอนจอหอ
อนุกรรมการ
๖. ผศ.อรอนงค์
ศรีพวาทกุล
อนุกรรมการ
๗. ผศ.สุวัฒน์
เตชะเพชรไพบูลย์
อนุกรรมการ
๘. อาจารย์ศิรินทร์ อินทรวิชะ
อนุกรรมการ
๙. นายพีระ
พัชรพจนากรณ์
อนุกรรมการ
๑๐. ดร.สมสุข
แขมคํา
อนุกรรมการ
๑๑. อาจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์
อนุกรรมการ
๑๒. นางนงลักษณ์ พหุพันธ์
อนุกรรมการ
๑๓. นายสะอาด
เข็มสีดา
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสมพร
พิริยะสุขถาวร
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวน้ําฝน กะเปราะน้อย
ผู้ช่วยเลขานุการ
สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์

พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายพงศ์ศักดิ์ จิรชัยประวิตร)
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ ๖๗๘ / ๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการในการดําเนินการ ดังนี้
๑. ผศ.วันทนา
๒. อาจารย์เนาวรัตน์
๓. ดร.สุกัญญรัตน์

กลิ่นงาม
ประทุมตา
คงงาม

สั่ง ณ วันที่ ๔ มิถุนายน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายพงศ์ศักดิ์ จิรชัยประวิตร)
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ ๑๑๙๒ / ๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
๑. นายอภิวัฒน์
๒. นางสาวสุชาดา

พานทอง
วงษ์กรอบ

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายพงศ์ศักดิ์ จิรชัยประวิตร)
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน
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