ตัวบ่งชี้ระดับสำนักงำนคณบดี
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วม
ของระดับสำนักงำนคณบดี

1.1 กำรจัดกำรควำมรู้
1.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.3 ระบบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
1.4 ผลกำรประเมินคุณภำพ 5 ส
1.5 กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เฉพำะ 2.1 สนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะทั้ง 4 พันธกิจ และบริหำร
ของระดับสำนักงำนคณบดี
จัดกำร ระดับคณะ
2.2 รวบรวมผลกำรดำเนินงำนระดับหลั กสู ตร และระดับคณะ
ในทุกตัวบ่งชี้
2.3 พัฒ นำด้ำนกำยภำพและสิ่ งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
ของคณะ
องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ระดับ ส ำนั ก งำนคณบดี ป ระสำนงำนและรวบรวมข้ อ มู ล ให้ กั บ คณะ
คณะทีส่ ำนักงำนคณบดี
ในทุกตัวบ่งชี้ของคณะ และส่งข้อมูลให้ระดับมหำวิทยำลัย
รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของระดับสำนักงำนคณบดี
ตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรจัดกำรควำมรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระบบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลกำรประเมินคุณภำพ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรจัดกำรควำมรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนกำร
วงรอบกำรประเมิน ปีกำรศึกษำ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำข้อที่ 3 กำหนดให้สถำบันมีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้
และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อมุ่งสู่สถำบันแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีกำรรวบรวม
องค์ควำมรู้ ที่มีอยู่ ในสถำบัน ซึ่งกระจั ดกระจำยอยู่ในตัว บุคคลหรือเอกสำรมำพัฒ นำให้ เป็นระบบ
เพื่อให้ทุกคนในสถำบันสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้สถำบันอุดมศึกษำมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนกำรในกำร
บริหำรจัดกำรควำมรู้ในสถำบัน ประกอบด้วย กำรระบุควำมรู้ กำรคัดเลือก กำรรวบรวม กำรจัดเก็บ
ควำมรู้กำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน กำรสร้ำง
บรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในสถำบัน กำรกำหนดแนววิธีปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในสถำบันให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีกำรกำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับ แผน
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจหน่วยงำน 1 ด้ำน
2. กำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะตำมพันธกิจของหน่วยงำน
อย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดในข้อ 1
3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดในข้อ 1
4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ในรูปแบบของเอกสำรข้อมูล
ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เช่น รำยงำนกำรประชุม คู่มือกำรปฏิบัติงำน รำยงำนกำรพัฒนำงำน เป็นต้น
5. มีกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) นำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
6. มีกำรนำควำมรู้ตำมข้อ 5 ทีเ่ กิดประโยชน์จริงไปเผยแพร่สู่สำธำรณชน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนกำร
วงรอบกำรประเมิน ปีกำรศึกษำ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
เพื่อให้ส ถำบั นอุดมศึกษำมีระบบบริหำรควำมเสี่ ยง โดยกำรบริห ำรและควบคุมปัจจัย
กิจกรรม และกระบวนกำรดำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และกำรฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือควำมคุ้มค่ำ) เพื่อให้ระดับควำมเสี่ยง และขนำดของควำมเสียหำยที่จะ
เกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึงกำรเรียนรู้วิธีกำรป้องกันจำกกำร
คำดกำรณ์ปั ญหำล่วงหน้ำและโอกำสในกำรเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ
รวมทั้งกำรมีแผนสำรองต่อภำวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบงำนต่ำง ๆ มีควำมพร้อมใช้งำน มีกำร
ปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยตำม
ยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงของ
หน่วยงำน และผู้แทนของแต่ละหน่วยงำนในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมกำร
2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 2 ด้ำน
ตำมบริบทของหน่วยงำนตัวอย่ำงเช่น
2.1 ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำร
สถำนที)่
2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน
2.3 ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
2.4 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
2.5 ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล
2.6 ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก
2.7 อื่น ๆ ตำมบริบทของหน่วยงำน
3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำร
วิเครำะห์ในข้อ 2
4. มีกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง อย่ำงน้อย 3 ลำดับแรก และ
ดำเนินกำรตำมแผน
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5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนต่อผู้บริหำรระดับ
หน่วยงำน เพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยทุกรำยไตรมำส
6. มีกำรประเมิน ผลกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงเมื่อสิ้ นสุ ด ปีกำรศึกษำ และนำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรประจำหน่วยงำน และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เพื่อให้ ข้อเสนอแนะและ
นำไปพัฒนำแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป
หมายเหตุ : คะแนนกำรประเมินจะเท่ำกับ 0 หำกพบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงขึ้นภำยใน
หน่วยงำนในรอบปีกำรประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมปลอดภัยของนักศึกษำ คณำจำรย์
บุคลำกร หรือต่อชื่อเสียงภำพลักษณ์ หรือต่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินของสถำบัน อันเนื่องมำจำกควำม
บกพร่องของสถำบันในกำรควบคุม หรือจัดกำรกับควำมเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภำพ
เพียงพอ โดยมีหลักฐำนประกอบที่ชัดเจนตัวอย่ำงควำมเสี่ยงร้ำยแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0)
คะแนน เช่น
1. มีกำรเสียชีวิตและถูกทำร้ำยร่ำงกำยหรือจิตใจอย่ำงรุนแรงของนักศึกษำ คณำจำรย์
บุคลำกรภำยในสถำบั น ทั้งๆ ที่อยู่ ในวิสัยที่ มหำวิทยำลัย สำมำรถป้องกันหรือลดผลกระทบ
ในเหตุ ก ำรณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ แต่ ไ ม่ พ บแผนกำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งหรื อ ไม่ พ บควำมพยำยำมของ
มหำวิทยำลัยในกำรระงับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
2. มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภำพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมำจำก
ปัจจัยต่ำงๆ เช่น คณำจำรย์ นักวิจัยหรือบุคลำกรขำดจริย ธรรม จรรยำบรรณ กำรไม่ปฏิบัติตำม
มำตรฐำนหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่ำวปรำกฏให้เห็นตำมสื่อต่ำง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่ำว online
เป็นต้น
3. มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนขำดสภำพคล่องในด้ำนกำรเงินจนทำให้ต้องปิดหลักสูตร
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึ กษำของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษำปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่ำงรุนแรง
** หำกเป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นกำรไม่เข้ำข่ำยที่ทำให้ผลกำรประเมินได้คะแนน
เป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์และจั ดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงป้องกัน
หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบสำหรับควำมเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องร้ำยแรงดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ และ
ดำเนินกำรตำมแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือกำรบริหำรจัดกำร (กำรควบคุมหรือกำรป้องกัน ) ของ
มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำน
3. เหตุกำรณ์ร้ำยแรงดังกล่ำวมีควำมรุนแรงที่ลดน้อยลงมำกจำกแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กำหนดไว้ล่วงหน้ำ
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เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

มีกำรดำเนินกำร
3 หรือ 4 ข้อ

มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต/ผลลัพธ์
วงรอบกำรประเมิน ปีกำรศึกษำ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
พิจำรณำกำรตอบสนองและกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบำทของ
หน่วยงำน กำรตอบสนองดังกล่ำวมีคุณภำพมำกน้อยเพียงใด สำมำรถสะท้อนได้จำกควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร ทั้งประชำชนผู้มำรับบริกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ซึ่ง
กำรสำรวจควำมพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจำรณำประเด็นสำคัญ คือ
1) ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร
2) ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
3) ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
4) ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
5) ควำมพึงพอใจด้ำนระบบสำรสนเทศหน่วยงำน
ทั้งนี้ อำจรวมถึงควำมพึงพอใจต่อบทบำทของหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย 3 ด้ำน คือ กำรเป็น
ผู้เตือนสติสังคม กำรชี้นำสังคม กำรตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หมำยถึง กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโดยใช้
แบบประเมินควำมพึงพอใจแบบประมำณค่ำ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจำรณำจำกประเด็นที่สำคัญ คือ ควำม
พึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำม
สะดวก ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนระบบสำรสนเทศหน่วยงำน
ผู้รั บบริ กำร หมำยถึง นั กศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลั ย หรื อ
บุคคลภำยนอกที่มำรับบริกำรโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถำนประกอบกำร เป็นต้น
ระยะเวลำในกำรประเมิน ควำมพึ งพอใจ ตำมปี งบประมำณหรือ ปีก ำรศึก ษำ ซึ่ งมี กำร
ดำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ตำมช่วงเวลำที่เหมำะสมขึ้นอยู่กับ
หน่วยงำน
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เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้คะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 5)
ที่ครอบคลุมทุกประเด็น โดยสำรวจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 แต่ต้องไม่ต่ำกว่ำ 100 คน (ไม่นับซ้ำ) ดังนี้
1) ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร
2) ควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
3) ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก/ระบบสำรสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลกำรประเมินคุณภำพ 5 ส
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนกำร
วงรอบกำรประเมิน ปีกำรศึกษำ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพื้นฐำนของกำรบริหำรคุณภำพที่สำมำรถช่วยสร้ำงสภำพแวดล้อม
ที่เอื้อให้เกิดบรรยำกำศทีด่ ีและน่ำทำงำน เกิดควำมสะอำดเรียบร้อยในสำนักงำน ถูกสุขลักษณะ ทำให้
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย สำมำรถใช้ศักยภำพของตนเองได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ สร้ำงทัศนคติ
ที่ดีต่อหน่วยงำน กิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ
และเมื่อดำเนินกำรแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน ประกอบด้วย
สะสำง คือ กำรแยกของที่ต้องกำร ออกจำกของที่ไม่ต้องกำรและขจัดของที่ไม่ต้องกำรทิ้งไป
สะดวก คือ กำรจั ดวำงสิ่ งของต่ำ งๆ ในที่ท ำงำน ให้ เป็ นระเบี ยบเพื่ อควำมสะดวก และ
ปลอดภัย
สะอำด คือ กำรทำควำมสะอำด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถำนที่ทำงำน
สุขลักษณะ คือ สภำพหมดจด สะอำดตำ ถูกสุขลักษณะ และรักษำให้ดีตลอดไป
สร้ำงนิสัย คือ กำรอบรม สร้ำงนิสัยในกำรปฏิบัติงำนตำมวินัย ข้อบังคับอย่ำงเคร่งครัด
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มี ก ำรก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนิ น กิ จ กรรม 5 ส โดยผู้ บ ริ ห ำรสู ง สุ ด และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนดำเนินกิจกรรม 5 ส
2. มีกำรกำหนดแผนกำรดำเนินกิจกรรม 5 ส และประกำศเป็นนโยบำยเป็นลำยลักษณ์อักษร
เพื่อให้บุคลำกรทุกระดับรับทรำบ
3. มีกำรดำเนินงำนตำมแผนในข้อ 2
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4. มีกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่ำงต่อเนื่องและรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีในกำรดำเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำงำน และ
เผยแพร่สู่สำธำรณชน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนกำร
วงรอบกำรประเมิน ปีกำรศึกษำ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ตำมที่พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ประกำศใช้
และกระทรวงกำรคลัง ออกระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐให้เหมำะสมสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ทั้งนี้งบประมำณในกำร
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่สำคัญคืองบประมำณแผ่นดิน ซึ่งต้องมีกำรกำกับกำรดำเนินงำนให้เป็นไป
ตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีกำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำยในเดือนแรกของปีงบประมำณ
2. มีกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนด
3. มีกำรจัดอบรมหรือ ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร พัสดุภำครัฐตำมหลักวิชำชีพ
4. กำกับดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐให้เป็นไปตำมระเบียบ
5. มีกำรจัดทำรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง และคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยทุกรำยไตรมำส
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เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เฉพำะของระดับสำนักงำนคณบดี
ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 สนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะทั้ง 4 พันธกิจ และบริหำรจัดกำรระดับ
คณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 รวบรวมผลกำรดำเนินงำนระดับหลักสูตร และระดับคณะในทุกตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 สนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะทั้ง 4 พันธกิจ และบริหำรจัดกำรระดับคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนกำร
วงรอบกำรประเมิน ปีกำรศึกษำ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
สำนักงำนคณะมีหน้ำที่สนับสนุนกำรดำเนินของคณะตำมพันธกิจทั้ง 5 ด้ำน คือ กำรผลิต
บัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อ
ขับเคลื่อนและผลักดันให้บรรลุเป้ำหมำยที่คณะและมหำวิทยำลัยกำหนด
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีแผนกำรดำเนินงำนที่สนับสนุนพันธกิจของคณะทั้ง 4 พันธกิจ และบริหำรจัดกำร
2. มีกำรดำเนินงำนตำมข้อ 1
3. มีกำรกำกับ ติดตำม และประเมินกำรดำเนินงำนตำมข้อ 2
4. มีกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมข้อ 3 และนำไปปรับแผนกำรดำเนินงำนปีถัดไป
5. มีกำรรำยงำนกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรประจำคณะ และคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย
6. ระดับควำมพึงพอใจในกำรสนับสนุนพันธกิจของคณะทั้ง 4 พันธกิจ และบริหำรจัดกำร
ค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ 4.01
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เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 รวบรวมผลกำรดำเนินงำนระดับหลักสูตร และระดับคณะในทุกตัวบ่งชี้
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนกำร
วงรอบกำรประเมิน ปีกำรศึกษำ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ส ำนั กงำนคณะมีห น้ ำที่ในกำรส่ งเสริม สนับสนุน และรวบรวมผลกำรดำเนินงำนระดั บ
หลักสูตร และระดับคณะในทุกตัวบ่งชี้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิดคุณภำพและได้รับควำมเชื่อมั่น
ในคุณภำพกำรศึกษำ
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร และระดับคณะที่ชัดเจน
2. มีกำรวำงแผนดำเนินงำนรวบรวมผลกำรดำเนินงำนระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ในทุกตัวบ่งชี้
3. มีกำรกำกับ ติดตำม และประเมินกำรดำเนินงำนตำมข้อ 2
4. มีกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนตำมข้อ 3 และนำไปปรับแผนกำรดำเนินงำนปีถัดไป
5. มีกำรรำยงำนกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรประจำคณะ และคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย
6. ผลกำรประเมินคุณภำพระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับ
มำตรฐำน และมีคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพระดับคณะในระดับที่ดีขึ้นทุกปีร้อยละ 0.05
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ระดับคณะหน่วยงำนรับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภำพในกำรสนับสนุน ส่งเสริม ประสำนงำน และรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งเอกสำร
ตำมตัวบ่งชี้ของคณะหรือมหำวิทยำลัยที่ได้รับมอบหมำย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบกำรประเมิน ปีกำรศึกษำ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
หน่วยงำนสำยสนับสนุนได้ดำเนินกำรวำงแผน กำกับ ติดตำม และจัดทำเอกสำรหลักฐำน
แสดงเพื่อสนับสนุนผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยตำมตัวบ่งชี้ที่มหำวิทยำลัยกำหนดให้รับผิดชอบ
หน่วยงำนทำกำรรวบรวมข้อมูลของตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมำยจำนวน 26 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
เกณฑ์มำตรฐำน
1. ควำมถูกต้องตรงตำมเกณฑ์ของข้อมูลและเอกสำรหลักฐำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95
2. ควำมครบถ้วนของข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนทุกเรื่องและทุกประเด็นตำมตัวบ่งชี้
3. กำรส่งมอบข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนทั้งหมด ตรงตำมเวลำที่นัดหมำยกับคณะวิชำ และ/
หรือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
4. ช่วยในกำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ และ/หรือ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ ให้เสร็จทันตำมกำหนดเวลำ
5. มีผู้มำชี้แจงนำเสนอข้อมูลผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมำย
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

