บทสรุป
ปผูบริหหาร
กการฝึกอบรมโโครงการเทคโโนโลยีสารสนนเทศเพื่อการเเรียนรู้ ผลผลิลิต ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโโนโลยี โครงงการการพัฒนาการจั
น
ดการรศึกษาตามยุยุทธศาสตร์กาารพัฒนามหาาวิทยาลัย หลลักสูตรการ
ฝึกอบรมสัมมนาการกําหนดค่าเป้าหหมายและตัวชี้วัดเฉพาะขอองสํานักวิทยบบริการและเทคคโนโลยีสารสนนเทศจัดขึ้น
2 โรงแรมมอาน่ารีสอร์ทแอนด์สปา จ..ตราด โดยมมีวัตถุประสงคค์เพื่อพัฒนา
ระหว่างวัวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2554
ความรู้คววามสามารถทัทักษะของบุคลลากรของสํานัักสารสนเทศ ให้มีความรู้ คความเข้าใจตรงกันในวิธีการรประเมินผล
การปฎิบัติราชการด้วยยตัวชี้วัดและการบรรลุค่าเป้ป้าหมายที่กําหนด
ก าเนินงานน ได้รับงบประะมาณ 270,0000 บาท มีผู้เขข้าอบรม 51 คน
การดํ
ค สิ้นค่าใช้จ่าย 260,040 บาท
ประกอบด้วย
คค่าตอบแทน
22,100
บบาท
คค่าใช้สอย
2600,040
บบาท
คค่าวัสดุ
33,300
บบาท
รรวม
260,0040
บบาท
จ
จากการประเมิ
มินผลโครงการรพบว่า ผู้เเข้าอบรมมีควาามพึงพอใจในนการอบรมครัง้ นี้อยู่ในระดัดับมากที่สุด
4.52 คิดเป็
เ นร้อยละ 90.40 การประะเมินวิทยากร ผู้เข้าอบรมมีคความพอใจอยูยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 44.27 คิดเป็น
ร้อยละ 85.47 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู
จ
้เข้าร่วมอบรมมีมีความรู้ คววามเข้าใจในเรืรื่องที่อบรม
เพิ่มขึน้ มีค่ามากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 4..52 คิดเป็นร้ออยละ 90.400 ด้านการนําความรู้ไปใช้ปประโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถนนําความรู้ที่ได้รรับจาการอบรรมไปใช้ในการรปฏิบัตงิ านได้้อยู่ในระดับมาาก มีค่าเฉลีย่ 4.38 คิดเป็
ด นร้อยละ
87.60 ด้านประสิ
า
ทธิภาพ
า จากการสํํารวจความพึงงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในนด้านประสิทธิภิ าพ อยู่ในรระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.47 หรือคิดดเป็นร้อยละ 89.47
8
ปปัญหาอุปสรรรค
อัอตราค่าใช้จ่ายยของมหาวิทยยาลัยในการเดิดินทางศึกษาดูดูงาน ค่าที่พักและค่าอาหารรต่ํากว่าราคาทีที่เป็นจริงทํา
ให้สถานทีที่พักและอาหาารมีคณ
ุ ภาพไมม่ได้มาตรฐานน
ขข้อเสนอแนะ
ม ทยาลัยคควรปรับอัตราาค่าที่พักและคค่าอาหาร ให้ททัันสมัยใกล้เคียงกั
มหาวิ
ย บสภาพคววามเป็นจริง

โครงการพ
พัฒนาบุคล
ลากร
หลักสูตรกการฝกอบร
บรมสัมมนาาการกําหนดดคาเปาหมาายและตัวชี้วัดเฉพาะ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโโนโลยีสารส
สนเทศ

1.ลักษณ
ณะโครงการ
( ) 1.1 การปประชุมเชิงวิชาการ
( 1.2 การฝึึกอบรม การรอบรมเชิงปฏิบัติการ
()
( ) 1.3 การสัสัมมนา การเสวนา
( ) 1.4 การจัดั นิทรรศการ
( ) 1.5 การวิเคราะห์ การททดสอบ การตตรวจสอบ
( ) 1.6 การฝึกอบรมเพือ่ ถ่ายทอดความรูรู้เทคโนโลยี
( ) 1.7 การใหห้บริการข้อมูล การเผยแพรร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ
( ) 1.8 อื่นๆ
2. ความสอดคล้องกับบกลยุทธ์/นโยบายการบริหหารงานของมหหาวิทยาลัย กกลยุทธ์ที่
( ) 1.1 บูรณาาการหลักสูตรรแบบองค์รวมม
( ) 1.2 สร้างคความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉฉพาะทาง
( ) 1.3 บริหาารจัดการเชิงรุก
( ) 1.4 พัฒนนานักศึกษาและบัณฑิตให้เปนทรั
ป็ พยากรมมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิตต)
( 1.5 พัฒนนาศักยภาพของบุคลากรทาางการศึกษาทุทุกระดับ
()
( ) 1.6 ให้บริการวิชาการแแก่สังคมเพื่อสรร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลั
ด กเศรษฐกิกิจพอเพียง
( ) 1.7 สนับสสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุ
า งศิลปวัฒนธธรรม และรักษาสิ
ษ ง่ แวดล้อม
( ) 1.8 พัฒนนางานวิจัย/นวัวัตกรรม/สิ่งปรระดิษฐ์ เชิงบูรรณาการ เพื่อปประโยชน์เชิงพพาณิชย์
( ) 1.9 เผยแพพร่และถ่ายทออดองค์ความรูรู้สคู่ วามเป็นเลิลิศ
3. ความสอดคล้องกับตั
บ วชีว้ ัดด้านกการบริการวิชชาการ
 ความมต้องการของกกลุ่มเป้าหมายย (หลักฐานปรระกอบ อาทิ คความต้องการภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน/
ภาคปประชาชน เป็นต้
น น)
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยยบริการและเททคโนโลยีสารสนเทศ
5. หลักกการและเหตุผล
ระบบการประเมินผลกการปฏิบัติราชชการที่ได้นํามาใช้
ม ในปีงบปรระมาณ 25544 นี้ เป็นส่วนหหนึ่งของการ
บริหารทรัพยากรบุคคคลตามพรบ. ระเบียบข้ารราชการพลเรือนฉบับปี 25551 โดยมีจุดดประสงค์เพื่ออให้เกิดการ
ประเมินผลการปฏิ
ผ
บัติรราชการอย่างมีมีประสิทธิภาพพ ยุติธรรมโปรร่งใส และสามมารถนําผลการรประเมินไปวางแผน การ
พัฒนาบุคคคลตามศักยภภาพของบุคคล
ค และตามคววามต้องการ โโดยแนวทางกการประเมินจะต้องมีการตกลงเงื่อนไข

และหลักเกณฑ์การประเมินล่วงหน้า และขั้นตอนสําคัญในการประเมินคือ การกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการ
ปฏิบัติราชการของผู้ถูกประเมินจะทราบว่าจะถูกประเมินกิจกรรมอะไรบ้าง มีเป้าหมายที่ต้องการอย่างไร และมี
หลักเกณฑ์อะไร ซึ่งตัวชี้วัดที่ดีต้องมีความชัดเจน และผลการประเมินจะต้องถูกเปิดเผย และนําไปสู่การพัฒนาของ
ผู้ถูกประเมิน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนั้น ขั้นตอนการกําหนดข้อตกลง การปฏิบัติราชการ การกําหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย มีความสําคัญอย่างมากต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ดี การมีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ไม่เพียงพอ ก็อาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในระบบการประเมินผล ดังนั้น ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สํานักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการประมง จึงกําหนดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้แก่บุคลากรของสํานักทุกคน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการ
กําหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และสามารถร่วมกําหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายสําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างได้ผล
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจตรงกันใน
วิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการด้วยตัวชี้วัดและการบรรลุค่าเป้าหมายที่กําหนด
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการกําหนดตัวชี้วดั
และค่าเป้าหมายของตนเองกับวิทยากร และกลุม่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าอบรมสัมมนา อันจะนํามาซึ่งความสมานฉันท์ภายใน และ
ความร่วมมือกันทํางานเป็นทีม
7. กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 53 คน
บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 52 คน
พนักงานขับรถ 1 คน
8. ระยะเวลาและสถานที่อบรมสัมมนา
ระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2554 (4 วัน)
ณ โรงแรมอาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขที่ 19/2 หมู่ 4 เกาะช้าง จังหวัดตราด
9. การดําเนินโครงการ
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชุมวางแผน
จัดทําโครงการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดําเนินโครงการ
ประเมินผลโครงการ
ติดตามการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ปี 2553
ปี 2554
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.

10. งบประมาณ เงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทน
2,100 บาท
ค่าวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2. ค่าใช้สอย
263,900 บาท
ค่าอาหารกลางวันระหว่างเดินทาง
ค่าอาหารกลางวันอบรม
ค่าอาหารเย็น
ค่าที่พัก
ค่ารถรับจ้างไป-กลับ
ค่าจ้างเหมารถบัส (4 วัน)
ค่าเรือรับจ้าง ไป-กลับ
ค่าพาหนะจังหวัดตราด

(300 บาท x 7 ช.ม. x 1 คน)

2,100 บาท

(150 บาท x 53 คน x 2 มือ้ )
(200 บาท x 53 คน x 2 มือ้ )
(250 บาท x 53 คน x 3 มือ้ )
(600 บาท x 53 คน x 3 คืน)

15,900 บาท
21,200 บาท
39,750 บาท
95,400 บาท
23,850 บาท
56,000 บาท
6,600 บาท
5,200 บาท

3. ค่าวัสดุ
4,000 บาท
ค่าน้ํามันและหล่อลื่น รถตู้ 1 คัน
(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

4,000 บาท
รวม 270,000 บาท

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจํานวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่รับได้รับอนุมัติ
11. รายละเอียดหลักสูตรการอบรมสัมมนา
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกําหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วดั เฉพาะของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 เดินทางจาก กรุงทพฯ - จ.ตราด เข้าพักที่โรงแรมอาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
บรรยาย เรื่อง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
โดย ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
1) บรรยาย เรื่อง แนวทางการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
โดย ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล
2) แบ่งกลุ่มปฏิบัติการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามลักษณะงาน
โดย ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
1) แบ่งกลุ่มปฏิบัติการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามลักษณะงาน (ต่อ)
โดย ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล
2) นําเสนอรายงานผลการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามลักษณะงาน
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาการทํางานเป็นทีม โดย นายเพชร สายเสน
เดินทางกลับ จ.ตราด – กรุงเทพฯ


12. วิทยากร
วิทยากรบรรยาย และวิทยากรประจํากลุม่ ปฏิบัติ จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สามารถกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามข้อกําหนดของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
2. บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกันปฎิบตั ิงานสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ
14. การประเมินผล
1. จากแบบประเมินผลการฝึกอบรมสัมมนา
2. ประเมินจากผลงานของผู้รับการอบรมสัมมนา

-------------------------------------------------------------------------

ตารางการฝึกอบรมสัมมนาโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกําหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเฉพาะ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2554
ณ โรงแรมอาน่า รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ตราด
วัน/เดือน/ปี

06.00 – 12.00 น.

วันเสาร์ที่ 12
กุมภาพันธ์
2554

ออกเดินทางจากสํานักวิทยบริการฯ เทเวศร์ กรุงเทพฯ ถึง จ.ตราด

8.30 – 12.00 น.

วันจันทร์ที่ 14
กุมภาพันธ์
2554

แนวทางการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเฉพาะ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล
แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ กําหนดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายตามลักษณะงาน (ต่อ)
โดย ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล

วันอังคารที่ 15
กุมภาพันธ์
2554

กิจกรรมกลุม่ พัฒนาการทํางานเป็นทีม
โดย นายเพชร สายเสน

รับประทานอาหารกลางวัน

วันอาทิตย์ที่ 13
กุมภาพันธ์
2554

12.00 13.00 น.

13.00 – 15.00 น

15.00 – 17.00 น.

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
โดย ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล
แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ กําหนดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายตามลักษณะงาน
โดย ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล
นําเสนอรายงานกลุ่ม
การกําหนดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายตามลักษณะงาน
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฝกอบรมสาขาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
หลักสูตรการกําหนดคาเปาหมายและตัวชี้วัดเฉพาะของสํานักวิทยบริการฯ

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ผลผลิต ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย หลักสูตรสัมมนาการกําหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเฉพาะของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมอาน่ารีสอร์ทแอนด์สปา
จ. ตราด
1. ผลการดําเนินงานด้านการจัดการในภาพรวม
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุน สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 51 คน
1.2 งบประมาณที่ได้รับ 270,000 บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจริง 260,040 บาท
ประกอบด้วย
ค่าตอบแทน
2,100
บาท
ค่าใช้สอย
260,040
บาท
ค่าวัสดุ
3,300
บาท
รวม
260,040
บาท
1.3 จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน
2. ผลการประเมินความตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ และ
ด้านประสิทธิภาพในภาพรวม
2.1 ด้านวิทยากร จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากร อยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.47
2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งที่อบรมเพิ่ม
ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40
2.3 ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนําความรู้ที่ได้รับจาการอบรมไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.60
2.4 ด้านประสิทธิภาพ จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.47 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.47

แบบสรุปผลการประเมินผลโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกําหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วดั
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 50 คน
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุงาน
0-3 ปี
4-8 ปี
9-15 ปี
16-20 ปี
20 ปี ขึ้นไป
การศึกษา
ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สถานะ
อาจารย์
บุคคลากรสายสนับสนุน

ตารางที่ 2 การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการอบรม
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย
4.50-5.00
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย
3.50-4.49
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย
2.50-3.49
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย
0.50-1.49
หมายถึง

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

จํานวน

ร้อยละ
22
28

44
56

14
18
4
1
13

28
36
8
2
26

0
2
42
5
1

0
4
84
10
2

3

6

ประเด็นความคิดเห็น

มากทีส่ ุด
(ร้อยละ)

1. การเตรียมตัวและความ
พร้อมของวิทยากร
2. สามารถอธิบายเนื้อหา
ได้ชัดเจนและตรงประเด็น
3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม
เข้าใจง่าย
4. สามารถตอบคําถามได้
ตรงประเด็น
5. วิทยากรมีจํานวน
เพียงพอเหมาะสม
6. เอกสารประกอบการ
บรรยายเหมาะสม

16
(32.00%)
11
(22.00%)
16
(32.00%)
19
(38.00%)
21
(42.00%)
22
(44.00%)

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาก
ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย
ระดับ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
ด้านวิทยากร
31
3
0
0
4.26
มาก
(62.00%) (6.00%) (0.00%) (0.00%) (85.20%)
35
3
1
0
4.12
มาก
(70.00%) (6.00%) (2.00%) (0.00%) (82.40%)
32
2
0
0
4.28
มาก
(64.00%) (4.00%) (0.00%) (0.00%) (85.60%)
29
2
0
0
4.34
มาก
(58.00%) (4.00%) (0.00%) (0.00%) (86.80%)
25
4
0
0
4.34
มาก
(50.00%) (8.00%) (0.00%) (0.00%) (86.80%)
24
2
1
1
4.30
มาก
(48.00%) (4.00%) (2.00%) (2.00%) (86.00%)

รวม
1. ความรู้ ความเข้าใจใน
4
เรื่องนี้ก่อนการอบรม
(8.00%)
2. ความรู้ ความเข้าใจใน
28
เรื่องนี้หลังการอบรม
(56.00%)
1. นําความรูท้ ี่ได้รับไปใช้
17
ในการปฏิบตั ิงานได้
(34.00%)
2. สามารถให้คาํ ปรึกษา
22
แนะนําแก่เพื่อนร่วมงานได้ (44.00%)
3. มีความมั่นใจการนํา
21
ความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ (42.00%)
รวม

ด้านความรู้ความเข้าใจ
12
7
7
20
(24.00%) (14.00%) (14.00%) (40.00%)
20
2
0
0
(40.00%) (4.00%) (0.00%) (0.00%)
ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
32
1
0
0
(64.00%) (2.00%) (0.00%) (0.00%)
27
1
0
0
(54.00%) (2.00%) (0.00%) (0.00%)
28
1
0
0
(56.00%) (2.00%) (0.00%) (0.00%)

4.27
(85.47%)

มาก

2.46
(49.20%)

น้อย

4.52
(90.40%)

มากที่สุด

4.32
(86.40%)
4.42
(88.40%)
4.40
(88.00%)
4.38
(87.60%)

มาก
มาก
มาก
มาก

1. การให้บริการของเจ้า
หน้าที่
2. การประสานงาน อํานวย
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3. สถานที่สะอาดและมี
ความเหมาะสม
4. วัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึก
มีความเหมาะสม
5. ระยะเวลาในการอบรม/
สัมมนามีความเหมาะสม
6. ท่านมีความพึงพอใจใน
การอบรมครั้งนี้
รวม

26
(52.00%)
25
(50.00%)
27
(54.00%)
24
(48.00%)
25
(50.00%)
27
(54.00%)

ด้านประสิทธิภาพ
21
3
0
(42.00%) (6.00%) (0.00%)
21
4
0
(42.00%) (8.00%) (0.00%)
23
0
0
(46.00%) (0.00%) (0.00%)
25
1
0
(50.00%) (2.00%) (0.00%)
22
3
0
(44.00%) (6.00%) (0.00%)
22
1
0
(44.00%) (2.00%) (0.00%)

0
4.46
(0.00%) (89.20%)
0
4.42
(0.00%) (88.40%)
0
4.54
(0.00%) (90.80%)
0
4.46
(0.00%) (89.20%)
0
4.44
(0.00%) (88.80%)
0
4.52
(0.00%) (90.40%)
4.47
(89.47%)

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

ภาพ
พ
กิจกรรรม
การสั
สมมนา
ม

กาารกําหนดคา
เปาหมมายและตัวชีช้วัด
เฉพ
พาะของ สว
สวท.

รายงาานการกําหน
นดคาเปาหมมายและตัวชี
ว ้วัดเฉพาะ
ของส
สํานักวิทยบ
บริการและเเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส
ศ
จากกาารสัมมนาเเชิงปฎิบัตกิการ

:

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 –
2554)
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจํา ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
 8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน (สมศ. 16)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์์มาตรฐาน :
 1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
 5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
เกณฑ์์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

:

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. 2.5)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
 2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา
 3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย
 4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา
ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 9.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์์มาตรฐาน :
 1. สภาสถาบันปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ล่วงหน้า
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
 3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม
 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ
 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

:

ตัวบ่งชี้ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์์มาตรฐาน :
 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
knowledge)
 5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) (ก.พ.ร. 54 ตัวชี้วัดที่ 4)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์์มาตรฐาน :
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด
เกณฑ์์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

:

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์์มาตรฐาน :
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน
ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจยั
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป
เกณฑ์์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์์การประเมิน
ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 5)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์์มาตรฐาน :
 1. มีการทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบันสู่สากล ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและจัดทําแผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันให้ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ
ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
 2. มีการดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสู่สากล ตามแผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 ที่กําหนด
 3. มีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 4. มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทํา
ข้อเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงาน พร้อมจัดทําแผนงานพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 5. ได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับชั้นนําของโลก

:

เกณฑ์์การประเมิน
คะแนน 1
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
1 ประเด็น

คะแนน 2
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
2 ประเด็น

คะแนน 3
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
3 ประเด็น

คะแนน 4
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
4 ประเด็น

คะแนน 5
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
5 ประเด็น

ตัวบ่งชี้ที่ 7.10 : ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบตั ิ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 12.2)
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 9.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์์มาตรฐาน :
 1. มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก รวมทั้งการปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย
กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
 2. มีระบบการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการดําเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการ
และเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยมีการนําข้อมูลจาก
ระบบการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสําเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติได้
 3. มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับคณะ/สํานัก โดยกําหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าวให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสถาบันลงสู่ทุกหน่วยงานในระดับคณะ/
สํานัก โดยให้มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่
บุคลากรทั่วทั้งสถาบัน
 4. มีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
นโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ
 5. มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ โดยจัดทําเป็น
รายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กําหนด
 6. มีการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใช้เป็นข้อมูลสําคัญประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
เกณฑ์์การประเมิน
คะแนน 1
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
ในประเด็นที่ 1 และ 2

คะแนน 2
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
ในประเด็นที่ 1 และ 2
และประเด็นอื่น
อีก 1 ประเด็น

คะแนน 3
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
ในประเด็นที่ 1 และ 2
และประเด็นอื่น
อีก 2 ประเด็น

คะแนน 4
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
ในประเด็นที่ 1 และ 2
และประเด็นอื่น
อีก 3 ประเด็น

คะแนน 5
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
ในประเด็นที่ 1 และ 2
และประเด็นอื่น
อีก 4 ประเด็น

:

ตัวบ่งชี้ที่ 7.11 : ระดับความสําเร็จในการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 13) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 10)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์์มาตรฐาน :
 1. มีการพิจารณากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการวิเคราะห์เพื่อกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็นที่กําหนด
และทบทวนองค์ประกอบของคณะทํางานภาคประชาชนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่
กําหนดข้างต้น
 2. มีการจัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กําหนด และรายงานสรุปผลความคิดเห็น รวมทั้งดําเนินการส่งเสริม
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็นที่กําหนด
สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กําหนดไว้แล้วตามประเด็นที่กําหนดข้างต้น
หรือจัดทําแผนงาน/ โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตาม
ประเด็นที่กําหนดข้างต้น โดยพิจารณาจากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ
 3. สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนร่วมกันดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานและจัดทํา
รายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหาร/คณะทํางานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษาอย่างสม่ําเสมอ
รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
 4. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เสนอต่อผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา/คณะทํางานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเผยแพร่รายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกล่าวแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 5. มีการจัดทําแนวทางหรือแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์์การประเมิน
คะแนน 1
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
1 ประเด็น

คะแนน 2
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
2 ประเด็น

คะแนน 3
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
3 ประเด็น

คะแนน 4
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
4 ประเด็น

คะแนน 5
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
5 ประเด็น

ตัวบ่งชี้ที่ 7.12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 14.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์์มาตรฐาน :
 1. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สําเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา
ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
 2. มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
 3. มีการจัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สําเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา รวมทั้ง
รายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พร้อมรายชื่อคณะทํางานผู้รบั ผิดชอบจัดทําข้อมูล ช่อง
ทางการติดต่อสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกต้องตามรูปแบบ
มาตรฐานกลาง ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ทุกรายการข้อมูล ภายในเวลาที่กําหนด

:

 4. มีการนําข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยเสนอผ่านระบบเครือข่ายร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 5. มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่จัดเก็บและนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าวต้องสอดคล้องและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการของ
ผู้ใช้ข้อมูลระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
 6. มีการจัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จัดเก็บและนําส่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน / การบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษา
 7. มีการนําผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการ
กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์์การประเมิน
คะแนน 1
ดําเนินการได้สําเร็จ
ครบถ้วนในประเด็นที่
1และ 2

คะแนน 2
ดําเนินการได้สําเร็จ
ครบถ้วนในประเด็นที่
1, 2 และ 3

คะแนน 3
ดําเนินการได้สําเร็จ
ครบถ้วนในประเด็นที่
1, 2, 3 และ 4

คะแนน 4
ดําเนินการได้สําเร็จ
ครบถ้วนในประเด็นที่
1, 2, 3, 4 และ
ประเด็นอื่น อีก 2
ประเด็น

คะแนน 5
ดําเนินการได้สําเร็จ
ครบถ้วนทั้ง 7 ประเด็น

ตัวบ่งชี้ที่ 7.13 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 14.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์์มาตรฐาน :
 1. มีระบบฐานข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย
 2. มีการจัดทําหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 2
กระบวนการ
 3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร
ผู้
ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม
 4. มีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ
 5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
เกณฑ์์การประเมิน
คะแนน 1
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
1 ประเด็น

คะแนน 2
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
2 ประเด็น

คะแนน 3
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
3 ประเด็น

คะแนน 4
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
4 ประเด็น

คะแนน 5
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
5 ประเด็น

:

ตัวบ่งชี้ที่ 7.14 : ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 15.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์์มาตรฐาน :
 1. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีความสอดคล้องกับแผนแผนพัฒนา
บุคลากรระยะ 4 ปี พร้อมทั้งนําสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทํา
แผน และเสนอต่อผู้มีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
 2. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ําเสมอ และจัดทํารายงาน
เสนอต่อผู้มีอํานาจ นําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการทํางานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา
 3. มีแนวทางหรือกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่
ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่กําหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลและระบบการ
ให้สิ่งจูงใจอื่นของสถาบันอุดมศึกษา
 4. มีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี โดยพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตัวบุคลากร
และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบเป็นสําคัญรวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
 5. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี และรายงานสรุปประสบการณ์
ปัญหา ข้อจํากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
และนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เกณฑ์์การประเมิน
คะแนน 1
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
1 ประเด็น

คะแนน 2
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
2 ประเด็น

คะแนน 3
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
3 ประเด็น

คะแนน 4
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
4 ประเด็น

คะแนน 5
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
5 ประเด็น

ตัวบ่งชี้ที่ 7.17 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 18)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์์มาตรฐาน :
 1. มีการกําหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสถาบัน โดยมีการ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพื่อทําให้การดําเนินงานของสถาบันมีความ
สอดคล้องกัน
 2. มีการจัดทําข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1
 3. มีการออกแบบกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
การกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยร่วมกันทําหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ พิจารณาความคุ้มค่า ความเสี่ยง
และกรอบระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ
 4. มีการปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมต้นทุน ลด
ระยะเวลาการดําเนินงาน) และมีการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ เช่น มีแผนหรือ
มาตรการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เป็นต้น
 5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที่ 4 และจัดทํารายงานผลการปรับปรุง
กระบวนการเสนอต่อผู้มีอํานาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนด
กระบวนการที่สร้างคุณค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อไป
:

เกณฑ์์การประเมิน
คะแนน 1
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
1 ระดับ

คะแนน 2
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
2 ระดับ

คะแนน 3
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
3 ระดับ

คะแนน 4
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
4 ระดับ

คะแนน 5
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน
5 ระดับ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจยั ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (สมศ.15)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคํานวณ :
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
จํานวนปี

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในโดยต้ น สั ง กั ด 3 ปี ย้ อ นหลั ง เป็ น คะแนนของตั ว บ่ ง ชี้ นี้
(เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก)
:

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 7.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 6)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์์มาตรฐาน :
 1. มีการวิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของสถาบันเพิ่มเติม รวมถึงการจัดทําแผนการประกันคุณภาพประจําปีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา
 2. มีการชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินตามแผนการประกันคุณภาพที่ประกาศ
และดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา รวมทั้ง
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
 3. มีการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในที่กําหนด ในระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบัน
 4. มีการเสนอรายงานผลการประเมินตลอดจนแผนการปรับปรุงต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้
ความเห็น และนําข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตุจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและผลการประเมินมาใช้ในการ
วางแผนประจําปีเพื่อเสนอของบประมาณประจําปีถัดไป
 5. มีการจัดส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัด ภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปีการศึกษา และเผยแพร่รายงานให้สาธารณชนทราบ
เกณฑ์์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ได้สําเร็จ ครบถ้วน
1 ประเด็น

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
ได้สําเร็จ ครบถ้วน
2 ประเด็น

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ได้สําเร็จ ครบถ้วน
3 ประเด็น

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
ได้สําเร็จ ครบถ้วน
4 ประเด็น

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ได้สําเร็จ ครบถ้วน
5 ประเด็น

:

ตัวบงชี้ตามประเด็นยุทธศาสตร สวท.
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
ตัวบ่งชี้

หน่วยนับ

1. ร้อยละของเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุม ร้อยละ
ไปถึงทุกคณะและทุกหน่วยงาน
2. ร้อยละของเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย
ร้อยละ
กระจายครอบคลุมพื้นที่ของพื้นที่ทั้งหมด
3. ระบบเครือข่ายพื้นฐานมีความเสถียรภาพ มั่นคง
ชั่วโมง
สม่ําเสมอ โดยมีจํานวนครั้งที่ระบบขัดข้องไม่สามารถ
ต่อปี
ให้บริการได้ทมี่ ีสาเหตุมาจากภายในมหาวิทยาลัย
4. ระบบเครือข่ายให้บริการ Internet มีความเร็ว
ต่อ
เพียงพอตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ไม่น้อยกว่า วินาที
ที่กําหนด
5. ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บริการ Internet
ร้อยละ

90

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5
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ค่า
เป้าหมาย
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ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรมีความรู้ความสามารถทางด้านไอซีทีเข้าใจการใช้
ประโยชน์จากไอซีทีอย่างคุ้มค่า และมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
ตัวบ่งชี้
หน่วยนับ
ค่า
เกณฑ์การให้คะแนน
เป้าหมาย 1 2 3 4 5
1. จํานวนหลักสูตรด้าน ICT ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาให้
หลักสูตร
5
1 2 3 4 5
บุคลากรหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอก
3. ร้อยละของจํานวนบุคลากร มทร.พระนคร ที่ได้รับการ
ร้อยละ
50 10 20 30 40 50
ฝึกอบรมด้าน ICT
4. สัดส่วนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่องานสนับสนุน
คน : 1
5
10 9 8 7 5
การศึกษา
เครื่อง
5. จํานวนโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานเพื่อช่วยงานด้าน
โปรแกรม
10
2 4 6 8 10
บริหารและการเรียนการสอน
6. ร้อยละของปริมาณงานที่ทําสําเสร็จด้วยโปรแกรมระบบงาน
ร้อยละ
70 30 40 50 60 70
7. ร้อยละของจํานวนผู้ใช้โปรแกรมระบบงานเพื่อการบริหาร ร้อยละ
60 20 40 30 50 60
และการเรียนการสอนของบุคลากรทั้งหมด
8. ร้อยละของเวลาเฉลี่ยที่บุคลากรทํางานบนโปรแกรม
ร้อยละ
30
1 5 10 20 30
ระบบงานเทียบกับงานที่ทําด้วยกระดาษ
9. ร้อยละของซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ที่ใช้งานเปรียบเทียบการใช้
ร้อยละ
80 40 50 60 70 80
งานซอฟแวร์ทั้งหมด
:

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพโดยใช้
ไอซีทีเป็นเครื่องมือ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
หน่วยนับ
ค่า
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การให้คะแนน
เป้าหมาย
1 2 3 4 5
1. พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมระบบงานด้านการจัดการเรียน ระบบ
5
1 2 3 4 5
การสอนตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2. สถิติจํานวนการใช้งานของระบบ
ครั้ง
75 55 60 65 70 75
3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
ร้อยละ
80 40 50 60 70 80
4. มีการสํารวจ และมีการบํารุงรักษาระบบงานให้มีความ
ครั้ง
≥5 ≥1 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5
เสถียร และใช้งานได้ทันทีเมื่อร้องขอ
5. จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ที่นําไปใช้เพื่อ
เรื่อง
35 10 15 20 25 35
การเรียนการสอน
6. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์และ Internet ที่ใช้เพื่อ
คน :
5
15 12 10 8 5
การศึกษาของนักศึกษา
1 เครื่อง
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้มหาวิทยาลัยมีความ
พร้อมในการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
หน่วยนับ
ค่า
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การให้คะแนน
เป้าหมาย
1 2 3 4 5
1. จํานวนระบบงานที่พัฒนาขึ้น
ระบบ
5
1 2 3 4 5
2. ร้อยละของจํานวนผู้ใช้งานระบบ
ร้อยละ
60 20 30 40 50 60
3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ
ร้อยละ
75 55 60 65 70 75
4. ร้อยละของผู้ใช้งาน/ผู้บริหารในการร่วมพัฒนาโปรแกรม ร้อยละ
30
5 10 15 20 30
ต่อโปรแกรมระบบงานที่พัฒนาขึ้น
5. ร้อยละของจํานวนข้อมูลสารสนเทศที่อยูใ่ นระบบ
ร้อยละ
75 35 45 55 65 75
6. ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในระบบ
ครั้ง/
3
0 1 2 3 4
สัปดาห์

:

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู่ e-Knowledge
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
ตัวบ่งชี้

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

1. มีระบบสําหรับจัดเก็บ Knowledge base
2. จํานวน Web portal ที่สร้างขึ้น
3. ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของปริมาณงานวิจัย บทความ e-Book ที่เพิ่มขึน้
ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

ระบบ
Web
ร้อยละ

2
2
20

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5
- - - 1 2
- - - 1 2
2 5 10 15 20

ร้อยละ

20

2

ร้อยละ

75

55 60 65 70 75
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ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงและปลอดภัยสูง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
ตัวบ่งชี้

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

1. ระบบเครือข่ายสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24
ชั่วโมงทุกวัน ในปัจจัยของสถานการณ์ปกติ
2. ร้อยละของข้อมูลที่มกี ารประกันคุณภาพความถูกต้อง
ของข้อมูล
3. มีระบบคอมพิวเตอร์สํารองสําหรับระบบคอมพิวเตอร์
หลักของมหาวิทยาลัย
4. มีระบบ firewall ทํางานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
5. มีระบบสํารองข้อมูลไว้ต่างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 พื้นที่

ชั่วโมง

24

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5
15 18 20 23 24

ร้อยละ

75

40 50 60 70 75

ระบบ

1

-

-

ชั่วโมง
พื้นที่

24
1

3
-

5 10 18 24
- - - 1

-

-

1

:

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

1. จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ที่ผลิตได้เสร็จ เรื่อง
สมบูรณ์
2. จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ที่นําไปใช้ใน เรื่อง
การเรียนการสอน
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ
(e-Learning)
4. จํานวนครั้งของการเข้าเยี่ยมชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ครั้ง
(e-Learning) ในแต่ละปี
5. จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ที่ได้รับการ
เรื่อง
จดสิทธิบัตร

35

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5
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ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการห้องสมุด
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
ตัวชี้วัด
1. เวลาเฉลี่ยในการดําเนินการตั้งแต่รับทรัพยากร
สารสนเทศและนําออกให้บริการ (วัน : รายการ)
2. ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวน
ผู้ใช้บริการที่มสี ิทธิ์ยืม (รายการ : คน)
3. ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลห้องสมุด
4. การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5. จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ประเภท)
6. ร้อยละจํานวนนักศึกษาที่มาใช้บริการห้องสมุด
ต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
8. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

หน่วยนับ

วัน :
รายการ
รายการ
: คน
ระดับ
ระดับ
ช่องทาง
ร้อยละ
บาท :
FTES
ร้อยละ

ค่า
เป้าหมาย

1

เกณฑ์การให้คะแนน
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5
6
40

4
6
7
50

5
≥7
≥7
60

4,000 500 1,000 2,000 3,000 4,000
80

60

65

70

75

80

:

เกณฑ์มาตรฐานศักยภาพของระบบฐานข้อมูลห้องสมุด
 1 มีโนยบายในการจัดทําฐานข้อมูลห้องสมุด
 2 มีระบบฐานข้อมูลห้องสมุด
 3 มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลห้องสมุด
 4 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลห้องสมุด
 5 มีการนําผลการประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลห้องสมุด
เกณฑ์มาตรฐานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 1 มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสําหรับให้ผใู้ ช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม
 2 มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ําก่า 200 ลักซ์)
 3 มีการจัดการให้มีอุณภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศหรือมีการถ่ายเทอากาศ
ที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
 4 มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
 5 มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรืน่ อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น
 6 มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ
 7 มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 8 มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุดศึกษา
เรียนรู้ดว้ ยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสําหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

:

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
ตัวชี้วัด
1. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน
2. ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ
4. การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5. การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ Internet
ต่อจํานวนนักศึกษา
6. ร้อยละจํานวนนักศึกษาที่มาใช้บริการต่อจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
8. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

เครื่อง :
คน
ข้อ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

5

1

2

3

4

5

บาท
ร้อยละ

50

10 20

30 40 50

ร้อยละ

80

60 65

70 75 80

เกณฑ์ประสิทธิภาพประสิทธิภาพของเครือ่ งคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 1 ระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพ (Network Stability)
 2 มีระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 3 มีการบํารุงรักษา และเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4 มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
 5 มีบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง
เกณฑ์การประเมินจํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
หรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้นับจํานวนการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ เป็น 1 บริการ
ตัวอย่าง
1. การบริการตอบคําถามออนไลน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ทางเว็บบอร์ด, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, SMS,
Chat เป็นต้น
2. การจัดนิทรรศการออนไลน์
3. การแนะนําการใช้บริการสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. การจัดทําบทเรียนช่วยสอนออนไลน์ (Online Tutorial)
5. การบริการยืม-คืนสารคดี ภาพยนตร์ต่างประเทศ เพลง ข่าว ฯลฯ
6. การให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศในลักษณะ Meta
Search คําค้น 1 คําค้น สามารถค้นได้จากฐานข้อมูลต่าง ๆ
:

เกณฑ์การประเมินการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 1 มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสําหรับให้ผใู้ ช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม
 2 มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ําก่า 200 ลักซ์)
 3 มีการจัดการให้มีอุณภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศหรือมีการถ่ายเทอากาศที่ดี
ตามธรรมชาติ เป็นต้น
 4 มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
 5 มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรืน่ อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น
 6 มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ
 7 มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 8 มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุดศึกษา
เรียนรู้ดว้ ยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสําหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
เกณฑ์การประเมินการจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 1 มีการกําหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 2 มีคณะทํางานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 3 มีการดําเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 4 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
 5 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงาน

:

หล
หลักฐาน
นทาง
งการ
ารเงิ
งิน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชกการ สํานักวิททยบริการและะเทคโนโลยีสารสนเทศ
า
มหาาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร.๐๒๒-๒๘๒-๙๐๐๙๙ ต่อ ๖๗๖๔ โทรสาร. ๐๒๒-๒๘๐-๗๙๑๙๙
ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๒
๐
/๑๑๗๔
วันที่ ๗ มีนนาคม ๒๕๕๕๔
เรื่อง ขอส่งรายงานนผลการดําเนินงานโครงการ
น
รพัฒนาบุคลากกร เรือ่ ง
การกําหนดค่าเป้าหมายแลละตัวชี้วดั เฉพาาะของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียน ผู้อํานวยการกอองนโยบายและแผน ผ่าน รองอธิ
ร การบดีดีด้านเทคโนโลลยีสารสนเทศฯฯ
ตามที่สําานักวิทยบริกาารและเทคโนโโลยีสารสนเทศศ (สวท.) จัดฝึึกอบรมโครงงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง
การกําหนนดค่าเป้าหมาายและตัวชี้วัดดเฉพาะของสํานักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพัพันธ์ ๒๕๕๔
ณ โรงแรมอาน่ารีสอร์ททแอนด์สปา จจ.ตราด นั้น
บัดนี้ การรฝึกอบรมสัมมมนาเสร็จสิ้นแแล้ว มีบุคลากรรเข้าร่วมฝึกอบบรมสัมมนาทั้งงสิ้น ๕๑ คน สิ้นค่าใช้จ่าย
๒๖๐,๐๔๔๐ บาท (สองแแสนหกหมื่นสีส่สิบิ บาทถ้วน) ดังรายงานผลกการดําเนินงานนโครงการที่แนบมาพร้
น
อมนีนี้
จึงเรียนมมาเพื่อโปรดทรราบและดําเนินินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสสตราจารย์นิวัตร จารุวาระะกูล)
ผู้อํานนวยการสํานักวิิทยบริการแลละเทคโนโลยีสสารสนเทศ
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