1

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
รอบ 12 เดือน(1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ตุลาคม 2552

2

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (กลุม 2)  รอบ 12 เดือน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ
มิติที่1 มิติดาน
ประสิทธิผล
1. ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง
2. ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมายที่
สะทอนเอกลักษณ
จุดเนนรวมทั้ง
วัตถุประสงคเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ระดับ
ความ
สําเร็จ

5

ระดับ
ความ
สําเร็จ

5

ระดับ
ความ
สําเร็จ

7.5

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คาคะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คาคะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
ระดับ 5
5.0000
0.1250

3.1 ระดับความสําเร็จ
ตามเอกลักษณการเปน
มหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น
ที่สงเสริมการพัฒนา
ดานวิทยาศาสตร
ประยุกตและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมอยางสมดุล
กับการพัฒนาดาน
สังคมศาสตรและ
ถายทอดสูทองถิ่น
3.3 ระดับความสําเร็จ
และประสิทธิผลของ
แผนการใหบริการ
วิชาการตามพันธกิจของ
สถาบันสูทองถิน่
3.4 ระดับความสําเร็จ
ของการสงเสริมและสืบ
สานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ผลสําเร็จตามพันธกิจ
หลัก
4. ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
ของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ
ความ
สําเร็จ

2.5

1

2

3

4

5

ระดับ
ความ
สําเร็จ

2.5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.1250

ระดับ
ความ
สําเร็จ

2.5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.1250

ระดับ
ความ
สําเร็จ
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4

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ
4.1 มาตรฐานดาน
บัณฑิต
4.1.1 รอยละของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทีไ่ ดงานหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป
4.1.2 รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําตรงตามสาขาที่
สําเร็จการศึกษา
4.1.4 รอยละของ
บทความวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอก ที่
ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโท
หรือเอก
4.2 มาตรฐานดานงาน
วิจัยและงานสรางสรรค
4.2.1 รอยละของ
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คาคะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

7
รอยละ

3

60

65

70

75

80

รอยละ
38.03

1.0000

0.0300

รอยละ

2

64 66

68

70

80

รอยละ
62.96

1.0000

0.0200

รอยละ

2

3

8

13

15

50

รอยละ
100

5.0000

0.1000

5

8

10

13

30

รอยละ
18.18

4.3047

0.1721

10
รอยละ

4

5

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คาคะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

รอยละ

3

6

8

10

12

20

รอยละ
14.29

4.2862

0.1285

รอยละ

3

40

55

70

85 100

รอยละ
1.29

1.0000

0.0300

ระดับ
ความ
สําเร็จ

5

1

2

3

4

5

ระดับ 4

4.0000

0.2000

1

2

3

4

5

N/A

1.0000

0.0250

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ
4.2.2 รอยละของงานวิจัย
หรืองานสราง สรรคที่
นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจนตอ
อาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา
4.2.3 รอยละของผลงาน
วิชาการจดลิขสิทธิ์และ
ไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือได
ตออาจารยประจํา/
นักวิจัยประจํา
5. ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาสถาบันสู
ระดับสากล
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ

คุณภาพการใหบริการ
รอยละ
6. รอยละระดับของ
ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตและความพึง
พอใจจองนิสิตนักศึกษา
6.1 รอยละของระดับ
รอยละ
ความพึงพอใจตอ
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต

5

2.5

6

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

6.2 รอยละของระดับความ
พึงพอใจตอสถาบันอุดม
ศึกษาของนิสิตนักศึกษา
การประกันคุณภาพ
7. ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพที่
กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
7.1 ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพภายใน
ที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
7.2 ระดับคุณภาพของ
สถาบันจากผลการ
ประเมินของ สมศ.

รอยละ

2.5

ระดับ
ความ
สําเร็จ

10

ระดับ
ความ
สําเร็จ

ระดับ
ความ
สําเร็จ

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คา
คาคะแนน
ดําเนินงาน คะแนน ถวงน้ําหนัก
ที่ได
รอยละ
4.1200
0.1030
80.60

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.3400

3

1

2

3

4

5

ระดับ 3.74

3.7400

0.1122

7

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ
มิติที่ 3 มิติดาน
ประสิทธิภาพของการ
ปฎิบัติราชการ
การรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ
10. ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการรักษา
มาตรฐาน
มิติที่ 4 มิติดานการ
พัฒนาสถาบัน
กรณีสถาบันอุดมศึกษา
ที่ไมไดดําเนินการ
PQMA อยางตอเนื่อง
การบริหารการศึกษา
12. ระดับคุณภาพของ
การกํากับดูแลตาม
หนาที่และบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัยและ
การถายทอดเปาหมาย
จากสภามหาวิทยาลัยสู
สถาบันอุดมศึกษา

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ระดับ
ความ
สําเร็จ

3

1

2

3

4

5

ระดับ
คุณภาพ

10

1

2

3

4

5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คาคะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

ระดับ 5

5.0000

0.1500

8

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

12.1 ระดับคุณภาพของ ระดับ
การกํากับดูแล
คุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตาม
หนาที่และบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัย
12.2 ระดับคุณภาพของ ระดับ
การถายทอดเปาหมาย คุณภาพ
ของสภามหาวิทยาลัยสู
การปฏิบัติ

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คาคะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
ระดับ 5
5.0000
0.2500

5

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.2500

ระดับ
ความ
สําเร็จ

2

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.1000

ระดับ
ความ
สําเร็จ

5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.2500

ระดับ
ความ
สําเร็จ

3

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.1500

การเสริมสรางธรรมาภิบาล

13. ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตาม
การบริหารการศึกษา
15. ระดับความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร
และการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา
16.ระดับความสําเร็จ
ของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา

9

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หนวย
วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

17. ประสิทธิภาพของ
การเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
18. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาและการ
ปรับปรุงกระบวนการที่
สรางคุณคา

ระดับ
ความ
สําเร็จ
ระดับ
ความ
สําเร็จ

5

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คาคะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
ระดับ 3
3.0000
0.1500

ระดับ 5

5.0000

0.1000

10

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2552
(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จตามเอกลักษณการเปน มหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่นที่สงเสริมการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางสมดุลกับการพัฒนาดานสังคมศาสตร
และถายทอดสูทองถิ่น
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยอํานาจ บุญอนนท
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1418
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จตามเอกลักษณการเปน มหาวิทยาลัยเพื่อ
ทองถิ่นที่สงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตรประยุกตและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางสมดุลกับการพัฒนาดาน
สังคมศาสตรและถายทอดสูทองถิ่น

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
2550
2551
2552
5

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5
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(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ขอมูลการดําเนินงาน :
โครงการ
1. การเผยแพรองคความรู
ทองถิ่นตอชุมชนทางเว็ปไซต
เปนภาษาอังกฤษ
2. การจัดทําฐานขอมูลบทความ
และแหลงบริการวิชาการดานรัฐ
ประศาสนศาสตร
รอยละเฉลี่ย

รอยละการ
ดําเนินการตามแผน
100

รอยละความสําเร็จของโครงการ
ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ การนําความรูไปใช
96.00
98.00
92.33

100

91.33

85.66

86.00

100

93.67

91.83

89.17

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
ระดับความสําเร็จตามเอกลักษณการเปน
2.5
ระดับ 5
มหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่นที่สงเสริมการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตรประยุกตและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางสมดุลกับ
การพัฒนาดานสังคมศาสตรและ
ถายทอดสูทองถิ่น
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ไดมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเรียบรอยแลว

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :
ผูบริหารและอาจารยในหลักสูตรที่เกี่ยวของสนับสนุนและรับผิดชอบในกิจกรรมตามแผน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1250
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
1. แผนกลยุทธของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ตัวอยางการเผยแพรบทความ / ขอมูล
3. ผลการสํารวจความพึงพอใจโครงการการเผยแพรองคความรูทองถิ่นตอชุมชนทางเว็บไซต เปน
ภาษาอังกฤษ
4. ผลการสํารวจความพึงพอใจโครงการการจัดทําฐานขอมูลบทความและแหลงบริการวิชาการดานรัฐ
ประศาสนศาสตร
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของแผนการใหบริการวิชาการตามพันธกิจของสถาบันสู
ทองถิ่น
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1402
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของแผนการใหบริการ
5
วิชาการตามพันธกิจของสถาบันสูทองถิ่น
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
1
ขอมูลการดําเนินงาน :

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

โครงการ

รอยละการ
ดําเนินการตามแผน
1.ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติหวยแมรดิ ตาม
100
แนวพระราชดําริ (โครงการ "คืนสาย
ธารใหพอ ฟนผืนปาใหแม" ครั้งที่ 4)
2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสําหรับกํานัน ผูใหญบาน
จังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2552 รุนที่ 3
3. โครงการเรียนรูการพัฒนาชุมชน
แบบบูรณาการรวมกับทองถิ่น
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
แผนแมบทชุมชนบนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง

รอยละเฉลี่ย

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

รอยละความสําเร็จของโครงการ
ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ การนําความรูไปใช
97.40
80.59
97.40

100

76.20

78.40

76.80

100

100.00

82.60

100.00

100

91.70

80.82

90.90

100

91.33

80.60

91.28
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของ
แผนการใหบริการวิชาการตามพันธกิจ
ของสถาบันสูทองถิ่น

น้ําหนัก
(รอยละ)
2.5

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1250

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
คณะและหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลวและไดสรุปผลการดําเนินการครบทุกโครงการ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :
ผูบริหารและอาจารยในหลักสูตรที่เกี่ยวของสนับสนุนและรับผิดชอบในกิจกรรมตามแผน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
บางกิจกรรมมีงบประมาณสนับสนุนอยางจํากัด ทําใหการบริหารกิจกรรม / โครงการติดขัดบาง
หลักฐานอางอิง :
1. แผนบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
2. เอกสารสรุปผลการดําเนินการโครงการฟนผืนปาเพื่อพอคืนสายธารใหแม ณ ปาตนน้ําหวยแมริด
3. เอกสารสรุปผลการดําเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสําหรับกํานันผูใหญบาน
4. เอกสารสรุปผลการดําเนินการโครงการบูรณาการเรียนการสอน รายวิชา กระบวนการเสริมสรางพลัง
ชุมชน
5. เอกสารสรุปผลการดําเนินการโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝกทักษะดนตรีไทย ตาม
มาตรฐานและเกณฑการประเมิน นักเรียนระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ
6. เอกสารสรุปผลการดําเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการพัฒนาวงโยธาวาทิตสูความเปนเลิศ
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.4 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยวราภรณ มิ่งขวัญ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1413
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั
2550
2551
2552
ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอัน
5
5
เนื่องมาจากพระราชดําริ
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

ขอมูลการดําเนินงาน :
โครงการ

รอยละการ
ดําเนินการตามแผน

รอยละความสําเร็จของโครงการ
ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ การนําความรูไปใช

1. โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (โครงการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน)
100.0
1.1 เศรษฐกิจพอเพียง

89.5

91.8

92.1
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(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
โครงการ
1.2 บวชปาคืนสีเขียว ลดภาวะ
โลกรอน
1.3 กิจกรรมที่เกี่ยวของตามแนว
พระราชดําริที่หนวยงานอื่น ๆ
ทั้งภายนอกและภายในจัดขึ้น
รอยละเฉลี่ย

รอยละการ
ดําเนินการตามแผน
100.0

รอยละความสําเร็จของโครงการ
ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ การนําความรูไปใช
90.0
92.6
92.8

100.0

90.0

90.3

92.3

100.0

89.8

91.6

92.4

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)
2.5

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1250

ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและ
ระดับ 5
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
คณะและหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลวและไดสรุปผลการดําเนินการครบทุกโครงการ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :
ผูบริหารและอาจารยในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวของสนับสนุนและรับผิดชอบในกิจกรรมตามแผน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
บางกิจกรรมมีงบประมาณสนับสนุนอยางจํากัด ทําใหการบริหารกิจกรรม / โครงการไมครบทุก
ขั้นตอนที่วางแผนไว
หลักฐานอางอิง :
1. แผนสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. เอกสารสรุปผลการดําเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน
3. เอกสารสรุปผลการดําเนินการโครงการบวชคืนสีเขียว ลดภาวะโลกรอน ณ อบต.วังดิน
4. เอกสารสรุปผลการดําเนินการโครงการคายเกษตรอาสาพัฒนาเพื่อพอหลวง ครั้งที่ 2
(รวมกับคณะเกษตรศาสตร /คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยวราภรณ มิ่งขวัญ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1413
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
375
จํานวนบัณฑิตที่กรอกแบบสํารวจทั้งหมด
142
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําแลวภายในระยะเวลา 1 ป นับจาก
57
วันที่สําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน
N/A
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
N/A
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
40.14
หรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
60

ระดับ 2
65

ระดับ 3
70

ระดับ 4
75

ระดับ 5
80
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
3
งานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 40.14

คาคะแนน
ที่ได
1.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0300

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะเปนผูกรอกขอมูลผาน เว็บไซต ของ สกอ.
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
บัณฑิตไมใหความสําคัญในการเขามากรอกขอมูล และคณะ / หลักสูตรไมมีฐานขอมูลศิษยเกา
หลักฐานอางอิง :
1. เอกสารหนาเว็บไซต รายงานสรุประยะเวลาการไดงานของบัณฑิต ประจําป 2552
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยวราภรณ มิ่งขวัญ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1413
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
จํานวนผูกรอกแบบสํารวจที่มีงานทําหักผูที่ศึกษาตอหรือมี
57
กิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่
35
สําเร็จการศึกษาที่กรอกแบบสํารวจที่หักผูมีงานทําหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
61.40
การศึกษา
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
64

ระดับ 2
66

ระดับ 3
78

ระดับ 4
70

ระดับ 5
80

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
2
งานทําตรงตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 61.40

คาคะแนน
ที่ได
1.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0200
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะเปนผูกรอกขอมูลผาน เว็บไซต ของ สกอ.
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
บัณฑิตไมใหความสําคัญในการเขามากรอกขอมูล และคณะ / หลักสูตรไมมีฐานขอมูลศิษยเกา
หลักฐานอางอิง :
1. เอกสารหนาเว็บไซต รายงานสรุปจํานวนบัณฑิตที่ทํางานตรงและไมตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา ประจําป 2552
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล: อาจารย จ.อ.วุฒิพงษ นอยหัวหาด
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการ
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1413
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
23
บัณฑิตศึกษา
การเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโท
23
การตีพิมพเผยแพรบทความวิทยานิพนธปริญญาโท
23
รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ
28.95
100
เผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโท/เอก
สูตรคํานวณ :
(จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ไดตีพิมพเผยแพรโดยไมนับซ้ํา)
(จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูส ําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552)

X 100

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
3

ระดับ 2
8

ระดับ 3
13

ระดับ 4
15

ระดับ 5
50
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)
2

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1000

รอยละของบทความวิทยานิพนธ
รอยละ 100
ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้ง
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ขอมูลบทความวิทยานิพนธปริญญาโท ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท ไดจากบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานที่รวบรวม
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :
บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรวบรวมขอมูลหลัก
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
1. ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษา ปงบประมาณ 2552
2. ตารางแสดงรายชื่อวิทยานิพนธปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ปงบประมาณ 2552
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :4.2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารย จ.อ.วุฒิพงษ นอยหัวหาด
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการ
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1413
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทไี่ ดรับการตีพิมพเผยแพร
14
หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
81
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
77
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร หรือ
7.41
18.18
นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา
สูตรคํานวณ :
(จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจําที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน
ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับซ้ํา)
X 100
(จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
5

ระดับ 2
8

ระดับ 3
10

ระดับ 4
13

ระดับ 5
30

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)
4

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได
4.3047

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1721

รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรค
รอยละ 18.18
ที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/
หรือนักวิจัยประจํา
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยทางศิลปกรรมหลายทาน ไดนําผลงานสรางสรรค ไปจัด
แสดงนิทรรศการในระดับภาคและระดับประเทศ รวมกับศิลปนที่มีชื่อเสียงหลายทาน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :
อาจารยทางศิลปกรรมหลายทานมีผลงานเปนทีย่ อมรับในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตลอดจนมีการ
สรางเครือขายการนําเสนอผลงาน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
1. สูจิบัตร / เอกสารที่เปนรองรอย แสดงถึงการนําผลงานสรางสรรคไปเผยแพร จํานวน 11 ชิ้นงาน
2. ตารางแสดงรายชื่อบทความวิจัยของอาจารย ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ปงบประมาณ 2552
จํานวน 3 บทความ
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :4.2.2 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารย จ.อ.วุฒิพงษ นอยหัวหาด
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการ
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1413
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
11
ประโยชนอยางชัดเจน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
81
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
77
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
14.29
ประโยชนอยางชัดเจนตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
สูตรคํานวณ :
(จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอนั กอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับซ้ํา)
X 100
(จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ)
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
6

ระดับ 2
8

ระดับ 3
10

ระดับ 4
12

ระดับ 5
20
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)
3

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได
4.2862

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1285

รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรค
14.29
ที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยทางศิลปกรรมหลายทาน ไดนําผลงานสรางสรรค ไปจัด
แสดงนิทรรศการพัฒนาองคความรูใหมนําเสนอ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :
อาจารยทางศิลปกรรมหลายทานมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตลอดจนมี
นําเสนอผลงานและสรางองค
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
1.สูจิบัตร / เอกสารที่เปนรองรอย แสดงถึงการนําผลงานสรางสรรคไปเผยแพร
2. หลักฐานการนํางานวิจัยไปใชประโยชน
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่
เชื่อถือได ตออาจารยประจํา/นักวิจยั ประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารย จ.อ.วุฒิพงษ นอยหัวหาด
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการ
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1413
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรอง
1
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
81
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
77
รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรอง
1.29
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา
สูตรคํานวณ :
(จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และไดรับรองคุณภาพ
จากหนวยงานทีเ่ ชื่อถือได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552)
X 100
(จํานวนอาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ)
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
40

ระดับ 2
55

ระดับ 3
70

ระดับ 4
85

ระดับ 5
100
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)
3

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได
1.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0300

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการ
รอยละ 1.29
จดลิขสิทธและไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารย
ประจํา/นักวิจัยประจํา
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมมีอาจารยทานใดนําผลงานวิจัย หรือผลงานสรางสรรคไปจด
ลิขสิทธิ์
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ผลงานสรางสรรคทางศิลปกรรมในทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไมตองจดลิขสิทธิ์
เนือ่ งจากถือวามีลิขสิทธิ์ในตัวเองอยูแลวไมตองจดก็ได แตตัวชี้วัดนี้จะนับคะแนนใหเฉพาะที่จดลิขสิทธิ์เทานั้น
หลักฐานอางอิง :
1. คําสั่งแตงตั้งผูดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย (ผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1402
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล
4
4
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
1
สถาบันอุดมศึกษามีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล ซึ่งเปนแผนระยะยาวที่เปน
แผนงานหลักในการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันใหไดรับการยอมรับ
ในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ โดยแผนงานมีความครบถวนสมบูรณ ที่ระบุเปาหมาย
ระยะยาวและเปาหมายในแตละป โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดําเนินการ
ในแตละดานที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย กลุมเปาหมายหรือกลุมสาขาที่ตองการพัฒนา
สูสากล แนวทางการติดตามความกาวหนาและประเมินผล
2
สถาบันอุดมศึกษามีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากลตามขั้นตอนที่ 1 ที่ไดรับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
3
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล ตามที่
กําหนดโครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดําเนินการไวตามแผนงานที่ไดรับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในขั้นตอนที่ 2 อยางครบถวน
4
สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนา
สถาบันสูสากล และปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ
5
สถาบันอุดมศึกษาไดรบั การจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองคกรจัด
อันดับชั้นนําของโลก
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

การดําเนินงานในแตละขั้นตอนปงบประมาณ พ.ศ. 2552

คณะมีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล
แผนงานพัฒนาสถาบันสูส ากลไดรับการอนุมัติและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ
คณะไดดําเนินการตามแผน
คณะมีการสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
-

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบัน
สูระดับสากล

น้ําหนัก
(รอยละ)
5

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 4

คาคะแนน
ที่ได
4.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.2000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
คณะมีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากลโดย จัดโครงการอบรมภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชาว
ตางประเทศ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :
มหาวิทยาลัยโดยวิทยาลัยนานาชาติประสานติดตอ รับนักศึกษาชาวตางประเทศ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
หลักฐานอางอิง :
1. แผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
3. โครงการอบรมอบรมภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
4. รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยวราภรณ มิ่งขวัญ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1413
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
รอยละระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
N/A
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต

น้ําหนัก
(รอยละ)
2.5

ผลการดําเนินงาน
N/A

คาคะแนน
ที่ได
1

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0250

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมอบหมายใหสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินการสํารวจ และในสวนของมหาวิทยาลัย จะมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูดําเนินการจัดทํา
งานวิจัย ติดตามผลบัณฑิต
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
นายจางหรือผูประกอบการบางสวนไมตอบแบบสอบถามกลับ ทําใหขอมูลบางสวนไมครบถวน
หลักฐานอางอิง :
รายงานผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยวราภรณ มิ่งขวัญ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1413
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
รอยละระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิต
76.80
80.60
นักศึกษา
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
65

ระดับ 2
70

ระดับ 3
75

ระดับ 4
80

ระดับ 5
85

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
สถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา

น้ําหนัก
(รอยละ)
2.5

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 80.60

คาคะแนน
ที่ได
4.1200

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1030

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมอบหมายใหสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินการสํารวจ สําหรับในสวนของมหาวิทยาลัยไดมีการสํารวจ ระดับคณะ สํานัก สถาบัน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําแบบสํารวจโดยสุมจากกลุมตัวอยาง จํานวน 291 คน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมอบ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ประสานดําเนินการ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
1. รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1402
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด
4
4
5
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
1
2
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ระดับ 3
3

น้ําหนัก
(รอยละ)
7

ระดับ 4
4

ผลการดําเนินงาน

ระดับ 5
5

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.3400

ระดับความสําเร็จของการประกัน
ระดับ 5
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
คณะมีระบบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :
สมต. ไดจัดทําปฏิทินปฏิบัติการตางๆ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. รายงานการประชุม / รูปภาพการประชุมถายทอดตัวชี้ลงสูผูปฏิบัติ
3. เอกสารการประเมินตนเองของหลักสูตร โปรแกรมวิชาและคณะ
4. กําหนดการประเมินและคําสั่งคณะกรรมการผูประเมิน
5. เอกสารการเผยแพรผลการประกันคุณภาพ
6. รายงานการประชุมติดตามการดําเนินการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552
8. รายงานการวิจัยประเมินผลลัพธ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

ชื่อตัวชี้วัด : 7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล: นายไพจิตต สายจันทร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1426
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.
3.74
3.74
3.74
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
1
2
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ระดับ 3
3

น้ําหนัก
(รอยละ)
3

ระดับ 4
4

ผลการดําเนินงาน

ระดับ 5
5

คาคะแนน
ที่ได
3.7400

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1122

ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการ
3.74
ประเมินของ สมศ.
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
คณะ ผานการรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ. ระหวางวันที่ 25-27 กันยายน 2549 อยูใน
ระดับดี คาคะแนนทีไ่ ด คือ 3.74
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
บางครั้งเกิดความสับสนและไมเขาใจตัวชี้วัด ทําใหในการเก็บขอมูลยังไมถูกตอง หรือครบถวน

39

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสองของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จาก สมศ.

.
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล: นายไพจิตต สายจันทร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1426
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

ตารางการสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
งานบริการ

การขอใชหองปฏิบัติการ
การบริการวิชาการ
การเบิกจายวัสดุ / ครุภัณฑ
รวม

น้ําหนัก

1
1
1
3.00

รอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน

จํานวนผูรับบริการ
ที่ไดรับบริการตาม
รอบระยะเวลา
มาตรฐาน

จํานวน
ผูรับ
บริการ

รอยละของผูบริการที่ คะแนน
ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน
เทียบกับจํานวน
ผูรับบริการทั้งหมด
1 ชม. 10 นาที
30
30
100
5
9 ชม.
15
15
100
5
1 ชม.
38
38
100
5
ผลคะแนนของตัวชี้วัดตามเกณฑคะแนน (หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของ
ทุกกระบวนงาน)

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

0.0500
0.0500
0.0500
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการ

น้ําหนัก
(รอยละ)
3

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการใหบริการโดยรักษามาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
1. แบบรายงานผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการลดรอบระยะเวลาของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 3 กระบวนงาน
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยอํานาจ บุญอนนท
รองคณบดีฝายบริหาร
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1418
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
2550
2551
2552
3
3.12
5

ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตาม
หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
เกณฑการใหคะแนน :
วัดระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้

1
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
1 ประเด็น

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
ดําเนินการได
ดําเนินการได
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน สําเร็จครบถวน สําเร็จ ครบถวน
2 ประเด็น
3 ประเด็น
4 ประเด็น

5
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
5 ประเด็น
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน

การดําเนินงานในแตละขั้นตอนปงบประมาณ พ.ศ. 2552

มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อทบทวนและกําหนดนโยบาย
มีการติดตามการดําเนินงาน
มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการประจําคณะ
โดยคํานึงถึงประโยชนดานการบริหารงานของคณะและผูม ีสวนไดสวนเสีย
คณะกรรมการประจําคณะมีการประชุม จํานวน 2 ครั้ง
4
คณะกรรมการประจําคณะมีระบบการประเมินตนเองและไดดําเนินการ
5
ประเมินตนเอง(อยางเปนทางการและไมเปนทางการ)และนําผลมาปรับปรุง
การดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
1
2
3

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัย

น้ําหนัก
(รอยละ)
5

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.2500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ในปงบประมาณ 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
จํานวน 2 ครั้ง
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจําคณะ ทําใหการประชุมไมเปนไปตามกําหนด
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
2. รายงานการควบคุมภายใน
3. แผนตางๆ ที่ตองผานคณะกรรมการประจําคณะ
4. คําสั่งการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําคณะ
5. รายงานประจําป พ.ศ. 2552
6. รายงานการประเมินตนเอง เรื่องการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ
7. เอกสารแสดงการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามผลการประเมินของคณะกรรมการประจําคณะ
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยอํานาจ บุญอนนท
รองคณบดีฝายบริหาร
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1418

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
2550
2551
2552
5

ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ
เกณฑการใหคะแนน :
วัดระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามบทบาทของสภามหาวิทยาลัยโดยกําหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี้

1
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1
และประเด็นที่ 2

2
ดําเนินการได
สําเร็จครบถวน
ในประเด็นที่ 1
และประเด็นที่ 2
และประเด็นอื่น
อีก 1 ประเด็น
(รวม 3 ประเด็น)

เกณฑการใหคะแนน
3
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1
และประเด็นที่ 2
และประเด็นอื่น
อีก 2 ประเด็น
(รวม 4 ประเด็น)

4
5
ดําเนินการได
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1 ในประเด็นที่ 1
และประเด็นที่ 2 และประเด็นที่ 2
และประเด็นอื่น และประเด็นอื่น
อีก 3 ประเด็น
อีก 4 ประเด็น
(รวม 5 ประเด็น) (รวม 6 ประเด็น)
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(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน

การดําเนินงานในแตละขั้นตอนปงบประมาณ พ.ศ. 2552

คณะมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและแผนปฏิบัติราชการประจําป
มีการเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจและแผนปฏิบัติราชการประจําป ในชองทาง
ตางๆ ตลอดจนการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของคณะ
คณะมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการเผยแพรในชองทางตางๆ
3
คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
4
แผนปฏิบัติราชการและมีการประเมินผลอยูเปนระยะ
คณะมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
5
และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2553
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
1
2

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)
ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมาย
5
ของสภามหาวิทยาลัยสูก ารปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.2500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการทบทวน วิสัยทัศน และแผนตางๆ และมีการเผยแพรให
อาจารยและสาธารณชนไดรับทราบ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอยูเปนระยะ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ระยะเวลาการจัดทํางบประมาณไมสอดคลองกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
หลักฐานอางอิง :
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวน วิสัยทัศน และแผนตางๆ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
2.
3.
4.
5.

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

ตัวอยางชองทางการเผยแพรขอมูล
แผนที่ยุทธศาสตร
แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง
6. แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2553
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 13. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยอํานาจ บุญอนนท
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1418
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
3
5
5
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

1
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1
และ2

เกณฑการใหคะแนน
2
3
ดําเนินการได
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน สําเร็จครบถวน
ในประเด็นที่ 1, ในประเด็นที่ 1,
2, และ 3
2, 3, และ 4

4
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1,
2, 3, 4 และ 5

5
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1,
2, 3, 4, 5 และ 6
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน

การดําเนินงานในแตละขั้นตอนปงบประมาณ พ.ศ. 2552

1
2
3
4
5

มีการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน
มีการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน
คณะไดดําเนินการตามแผนและขอเสนอแนะจากคณะปรึกษาภาคประชาชน
คณะไดดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนและเผยแพร
คณะไดนําผลการสรุปตามแผนมาใชเปนแนวทางการดําเนินงานในป 2553

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความ คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ

น้ําหนัก
(รอยละ)
2

ผลการดําเนินงาน
5

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
คณะไดจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนและนําขอเสนอแนะที่ได
ดําเนินการตามแผนและขอเสนอแนะจากคณะปรึกษาภาคประชาชน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน ขาดความรู ความเขาใจ ในบริบทของคณะ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
1. คําสั่งคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน
2. รายงานการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะจากคณะปรึกษาภาคประชาชน
4. รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนและเผยแพร
5. ผลการสรุปตามแผนมาใชเปนแนวทางการดําเนินงานในป 2553
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ชื่อตัวชี้วัด :15. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยอํานาจ บุญอนนท
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1418
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
5
5
ความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑการใหคะแนน :
1
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
3 ประเด็น

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
ดําเนินการได
ดําเนินการได
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน สําเร็จ ครบถวน สําเร็จ ครบถวน
4 ประเด็น
5 ประเด็น
6 ประเด็น

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

5
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
7 ประเด็น

การดําเนินงานในแตละขั้นตอนปงบประมาณ พ.ศ. 2552

มีการจัดการความรูในการประเมินความตองการจําเปนของบุคลากร
มีการเปรียบเทียบความตองการจําเปนของบุคลากรกับเปาหมายของคณะ
มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
มีการรายงานติดตามความกาวหนาตามแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะ
มีรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะและเสนอ
ประธานคณะกรรมการประจําคณะ
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

น้ําหนัก
(รอยละ)
5

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.2500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและมีการติดตามความกาวหนาตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรของคณะ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
1. โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสายวิชาการ
2. โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน
3. ตารางเปรียบเทียบสมรรถนะปจจุบันกับสมรรถนะที่คณะตองการ
4. แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 15 ป
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรอง
6. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะและเสนอประธานคณะกรรมการ
ประจําคณะ
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :16.ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยอํานาจ บุญอนนท
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1418
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4
4
5
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
5
ดําเนินการได
ดําเนินการได
ดําเนินการได
ดําเนินการได
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน สําเร็จ ครบถวน สําเร็จ ครบถวน สําเร็จ ครบถวน สําเร็จ ครบถวน
1-2 ประเด็น
3 ประเด็น
4 ประเด็น
5 ประเด็น
6 ประเด็น

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
1

2
3

การดําเนินงานในแตละขั้นตอนปงบประมาณ พ.ศ. 2552

มีการสรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
ประกาศแนวปฏิบัติ และการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
มีการประชุมชี้แจงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
มีคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
มีระบบ /กลไก การกํากับดูแลและสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
4
กลองรับความคิดเห็น
รายงานสรุปผลการประเมินที่เสนอ คณบดีและมหาวิทยาลัยทราบ
5
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา

น้ําหนัก
(รอยละ)
3

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรมีการสรุปผลการ
ปฏิบัติหนาทีแ่ ละพิจารณาหนาทีใ่ หเหมาะสม
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
3. จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
4. ประกาศแนวปฏิบัติ และการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
5. รูปภาพ กลองรับความคิดเห็น
6. ตัวอยาง เว็บบอรด แสดงความคิดเห็น
7. ระบบ /กลไก การกํากับดูแลและสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
8. รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 17. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ผูจัดเก็บขอมูล : อ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ
รองคณบดีฝายวิชาการ
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1402

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
2550
2551
2552
3
4
3

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

ขอมูลการดําเนินงาน :
ประเด็น
1. สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่
กําหนด

รอยละของคณาจารยประจํา
ที่ดําเนินการ
80

56

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ประเด็น
2. สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอย
ละ 75 ของคณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคลและนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุง
แผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
3. สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของ
สถาบัน และนําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ใหเปน
การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอด
ความรูของคณาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเรียนใหมากขึ้น
4. สถาบันอุดมศึกษา มีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ
(อยางนอย รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนของตนเองและผูเรียน
5. สถาบันอุดมศึกษา มีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ
(อยางนอย รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการสอนของ
คณาจารยประจําของสถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และ
สามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพได
6. สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของ
ผูเรียนและนําผลการวิจัย ไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน
8. สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอย
ละ 75 ของอาจารย) มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
รอยละของคณาจารยประจํา
ที่ดําเนินการ
80

80

80

80

-

-
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(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)
5

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได
3.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1500

ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนน
5 ประเด็น
ผูเรียนเปนสําคัญ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการสงเสริมใหอาจารยผูสินมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อาจารยสวนใหญยังไมมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน
หลักฐานอางอิง :
1. รายงานการประชุมอาจารย
2. เอกสารการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนและเขาใจผูเรียน
3. แนวการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. รายงานการประเมินอาจารยผูสอน
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยอํานาจ บุญอนนท
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท : 0-5541-6601-31 ตอ 1418
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2550
2551
2552
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและการปรับปรุง
5
กระบวนการที่สรางคุณคา

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที1่






ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ขัน้ ตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
() รอบ 12 เดือน

การดําเนินงานในแตละขั้นตอนปงบประมาณ พ.ศ. 2552

คณะไดกําหนดแผนงานกระบวนการที่สรางคุณคา
คณะไดกําหนดภาระหนาที่ตามโครงสรางการบริการ
คณะไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของผูบริหาร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามความกาวหนา
รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาตามระยะเวลาที่กําหนด
รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาและขอเสนอแนะ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
การปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา

น้ําหนัก
(รอยละ)
2

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
คณะมีกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคา มีคูมือการปฏิบัติงานและมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามความกาวหนา โดยมีรายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาตามระยะเวลาที่กําหนด และ
รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาและขอเสนอแนะ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
1. แผนงานกระบวนการที่สรางคุณคา
2. คูมือการปฏิบัติงาน
3. มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลความกาวหนา
4. รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาตามระยะเวลาที่กําหนด
5. รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาและขอเสนอแนะ

