เอกสารประกอบการปฏิบัติงานตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ก

คานา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ดาเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผล
การด าเนิ น งานตามตัว ชี้ วัด ดัง กล่ า ว ต่ อมหาวิ ท ยาลั ยฯทุ กไตรมาส เพื่อ ให้ ก องนโยบายและแผนสรุป ผลการ
ดาเนินงานฯ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ
นั้น
กองนโยบายและแผน มหาวิท ยาลัยกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทาเอกสารประกอบการปฏิบัติงานตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานและ
รายงานผลการดาเนิ น งาน ให้ ส ามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลั พธ์ต ามประเด็น ยุทธศาสตร์ต่างๆ ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี ได้อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป

กองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6 ตุลาคม 2560

ข

สารบัญ
หน้า
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปรัชญา (Philosophy)
ปณิธาน (Determination)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
อัตลักษณ์บัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและเป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Strategy Map)
ความสอดคล้อง เชื่อมโยง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็น ยุท ธศาสตร์ที่ 1 ผลิต บัณ ฑิต ให้มีทัก ษะการปฏิบัติ ทางวิ ช าชี พบนฐานความรู้ด้า นวิ ท ยาศาสตร์ /
เทคโนโลยี/ นวัตกรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเชี่ยวชาญ
เป้าประสงค์: บัณฑิตมีความรู้ ทักษะในการประกอบวิชาชีพสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่พัฒนา/ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับทิศทางหรือนโยบายการพัฒนา
ประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อหรือสร้างงานด้วยตนเอง
(Start-Up) ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือนายจ้างหรือผู้ใช้บณ
ั ฑิต ที่มีต่อการปฏิบัติงานต่อ
ของบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ หรือความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ก่อนสาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ระดับความสาเร็จแผนพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
สถาบันการศึกษา สถานศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น
เป้าประสงค์: งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และผลงานสร้างสรรค์นาไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติได้
อย่างแท้จริง
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 จานวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทมี่ ีการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือการอ้างอิง ทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์: บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ระดับความสาเร็จการบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.3.1)
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ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระดับความสาเร็จระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม(สกอ.4.1)
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปรัชญา (Philosophy)

“ ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม ”

ปณิธาน
(Determination)

“ สร้างคนดี มีงานทา ชี้นาสังคม ”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน บน
ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการ
ที่สามารถ แข่งขันได้ ”
1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะ
ในวิชาชีพรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความใฝ่เรียนรู้

พันธกิจ (Mission)

2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ากว่าปริญญาและ
ระดับปริญญาเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ
3) ส่งเสริ มการวิ จัย การบริ การวิชาการและวิชาชีพ เพื่ อ
ถ่า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยีที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ
4) ทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการ
กีฬาและนันทนาการ

อัตลักษณ์บัณฑิต

“ อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ ”

2

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและเป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทาง
วิช าชีพบนฐานความรู้ ด้ านวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี /
นวัตกรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเชี่ยวชาญ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 บริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ ( Goals)

เป้ าประสงค์ : บัณ ฑิต มีค วามรู้ ทัก ษะในการประกอบ
วิชาชีพสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป้ า ประสงค์ : งานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ และผลงาน
สร้างสรรค์นาไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ
ได้อย่างแท้จริง
เป้าประสงค์: บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป้าประสงค์: อนุรักษ์และเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง เป้าประสงค์: บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
มีประสิทธิภ าพและประสิทธิ ผลภายใต้หลักธรรมาภิ ตรวจสอบได้ และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
บาล
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้ า ประสงค์ : พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
(ICT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและเสริมสร้ างทักษะ ทันสมัย และมีคุณภาพสาหรับปฏิบัติงาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Strategy Map) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต
และบริการที่สามารถ แข่งขันได้

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

เป้าประสงค์

ประสิทธิผล

คุณภาพการ
บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการปฏิบัติ และสามารถบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตรโลก
พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมและมีความเข้มแข็งทางวิชาการ

บริหารจัดสมรรถนะสูงด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บัณฑิตที่มีทักษะเลิศ/เก่งงาน/เก่งคน/เก่งคิด/เก่ง
วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

พัฒนาองค์กร

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ชุมชนท้องถิ่น

บริการวิชาการและวิชาชีพ

โครงสร้างองค์กร

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสีเขียว
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ความสอดคล้อง เชื่อมโยง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
วัตถุประสงค์ พ.ร.บ. มกส. มาตรา 6

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ 4 ปี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Missions)

เป้าประสงค์ (Goals)
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)
ค่าเป้าหมาย (Targets)
กลยุทธ์ (strategies)
โครงการ Flagship
โครงการ/กิจกรรม (Activity)
งบประมาณ (Budgets)

พันธกิจ (Missions)

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

5

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ 1.1
ตัวชี้วัด (KPI) 1.1.1
การคิดรอบปี

ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ บนฐานความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ / เทคโนโลยี /
นวัตกรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเชี่ยวชาญ
บัณฑิตมีความรู้ ทักษะในการประกอบวิชาชีพสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่พัฒนา/ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับทิศทางหรือนโยบายการ
พัฒนาประเทศ
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการ
ปรับปรุงทุกๆ 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบในการควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้น
นักศึกษาเป็นสาคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
แนวทางในการดาเนินงาน
ในการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ควรมี
แนวทางในการดาเนินงานที่ทาให้หลักสูตรมีความทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงานและความต้องการของประเทศควรจัดให้มีระบบ มีกลไก มีการนาระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุ งหรือพัฒนาจากผลการประเมิน มีการปรับปรุงเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม และมี
แนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ประเด็นการพิจารณา
1. หลักสูตรมีการกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน
3. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
4. คาอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จานวนหน่วยกิตและมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่
ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้
5. เนื้อหาที่กาหนดในรายวิชาไม่มีความซ้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของ
หลักสูตร
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดในรายวิชาและหลักสูตร
7. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชาครบถ้วน
8. การเปิดรายวิชาทีสาดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด
9. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสาเร็จได้ทันตามเวลาที่กาหนดในหลักสูตร
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
11. การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการ
ควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
12. การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไป
ที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดารงชีวิต

6
13. หากมีการโอนหน่วยกิ ต ต้องให้ความสาคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่กาหนดใน
รายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน
จ านวนหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ โดยได้รับการอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย ต่อจานวน
หลักสูตรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 (โดยนับระยะเวลาการดาเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ถึง 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้ คณะควรพิจารณายุบรวม/ยกเลิกหลักสูตรทุกระดับการศึกษาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
สังคม และมีผู้สนใจเข้าเรียนน้อย เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมาย TQF มากขึ้น
การคานวณ
จานวนหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของประเทศ
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560

X 100

นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- ฝ่าย/งาน ส่งเสริมวิชาการ ของคณะ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ
- กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบประสานงานเพื่อ
รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลจากคณะ สรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1. รายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรและเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตาม
แบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
2. รายงานจานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล

ตัวชี้วัด (KPI) 1.1.2
การคิดรอบปี

(1) รองอธิการบดี ด้านวิชาการฯ มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) คณะ(คณบดี) ดาเนินงานตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านวิชาการฯ (กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/แผนกงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน)
(1) ฝ่าย/งานวิชาการและวิจัยของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ
(2) กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงาน
ข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อหรือสร้างงานด้วยตนเอง
(Start-Up) ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
บัณฑิต หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ/ ภาคพิเศษ (หรือภาคนอกเวลาราชการ) ทุกหลักสูตร ที่ได้งาน
ทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาหรือศึกษาต่อ หรือสร้างงานด้วยตนเอง (Start-Up) ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
สาเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทา นับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ ซึ่งการนับจานวนผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
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วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดนีม้ ุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยมีการปฏิวัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มความเข้มข้นในการพัฒนา/
ปรับปรุงการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งเน้นให้การพัฒนา
นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ วางแผน สร้างสรรค์ผลงานที่มีนวัตกรรมใหม่ในอนาคตตามศักยภาพ และเพิ่มความเข้มขันในการส่งเสริม
ให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้และการปรับตัวของผู้เรียนให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกได้ตลอดเวลา
พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ มาลองคิด ทดลอง ลองลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากข้อผิดพลาด
และหาแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องนาไปสู่การทาธุรกิจ Startup ในอนาคต
การคานวณ
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อหรือสร้างงานด้วยตนเอง (Start-Up)
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทัง้ หมด

X 100

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 70 และในเชิง
คุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบณ
ั ฑิตทีต่ อบแบบสอบถามไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้า
โดยผลการสารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ (หรือภาคนอกเวลาราชการ)
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสร้างงานด้วยตนเอง (Start-Up)
5. จานวนบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
6. จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือสร้างงานด้วยตนเอง
(Start-Up)
นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- ฝ่าย/งานพัฒนานักศึกษาของคณะ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ
- กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา/แผนกงานพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบประสานงาน ติดตามแบบสอบถามกับบัณฑิตที่จบ
การศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1. แบบรายงานข้อมูลสรุปผลการสารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อหรือสร้างงาน
ด้วยตนเอง (Start-Up) ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
(1) รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) คณะ(คณบดี) ดาเนินงานตามนโยบาย
- ผู้กากับตัวชี้วัด
(1) รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา (กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา/แผนกงานพัฒนานักศึกษา)
- ผู้รายงานข้อมูล
(1) ฝ่าย/งานพัฒนานักศึกษาของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ
(2) กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา/แผนกงานพัฒนานักศึกษารายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
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ตัวชี้วัด (KPI) 1.1.3
การคิดรอบปี

ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ต่อของบัณฑิต
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
บัณฑิต หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ (หรือภาคนอกเวลาราชการ) ที่มีงานทาตั้งแต่ 3
เดือนขึ้นไปหลังสาเร็จการศึกษา ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ทางานก่อนเข้าศึกษา/ขณะศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ที่บัณฑิตทางานเกี่ยวข้องด้วย/สถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติได้แก่
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ
ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
2) ด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริง
ในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
3) ด้านทักษะทางปัญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ
ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะ
ผู้นา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ในตนเอง
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) คุณลักษณะด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้แก่ “อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ”
รวมทั้งคุณภาพตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กร
วิชาชีพกาหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
การคานวณ
(

ผลรวมของความพึงพอใจต่อการใช้บัณฑิต
จานวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

)X 100

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสารวจต้องเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่าง
น้อยร้อยละ 20 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ เป็นผู้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามที่เผยแพร่โดยงานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา/แผนกงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต
3. ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online System) โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education: TQF) และเพิ่มเติมคุณลักษณะด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ
แสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน
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หลักฐานประกอบ
1. แบบรายงานข้อมูลสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2. แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และอัต
ลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล

ตัวชี้วัด (KPI) 1.1.4
การคิดรอบปี

(1) รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) คณะ(คณบดี) ดาเนินงานตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา (กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา/แผนกงานพัฒนานักศึกษา)
(1) ฝ่าย/งานพัฒนานักศึกษาของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ
(2) กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา/แผนกงานพัฒนานักศึกษารายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ หรือความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ก่อนสาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ทั้งภาคปกติ/ภาคพิเศษ (หรือภาคนอกเวลาราชการ) ที่
สอบผ่านในระดับกลาง (Intermediate) ของโปรแกรมวัดระดับภาษาที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือเกณฑ์การทดสอบความรู้อื่นตาม
ศาสตร์สาขาวิชาตามความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยกาหนดแนวทางการดาเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้
1) กาหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ผ่านการทดสอบภาษาหรือทดสอบความรู้อื่น
ตามศาสตร์สาขาวิชาตามความเหมาะสม ก่อนสาเร็จการศึกษา
2) ข้อสอบจัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ โดยกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ/แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งนัก ศึกษาต้องทาคะแนนสอบให้ได้ร้อยละตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ผ่านการทดสอบจึงจะถือว่า
สอบผ่าน หากสอบไม่ผ่านสามารถเข้าสอบใหม่ได้อีกครั้ง ตามกาหนดการสอบที่คณะได้จัดทาขึ้น
3) กาหนดให้ฝ่าย/งานวิชาการและวิจัยของคณะ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการทดสอบ เปิดทาการสอบได้ไม่จากัดจานวน
ครั้ง โดยพิจารณาจากจานวนนักศึกษา และความพร้อมของคณะที่จัดการทดสอบ และทาการบันทึกประวัติการสอบของนักศึกษาทุก
ครั้งที่นักศึกษาเข้ารับการสอบ
4) กาหนดให้ฝ่าย/งานวิชาการและวิจัยของคณะ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่กาลังเรียนชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตร หาก
พบนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการสอบ ให้วางแผนดาเนินการจัดการสอบให้แก่นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
การคานวณ
นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ หรือความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนสาเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
X 100
จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการสอบทั้งหมด
นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- ฝ่าย/งาน ส่งเสริมวิชาการ ของคณะ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ
- กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบประสานงานเพื่อ
รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1. รายงานสรุปรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการสอบ
2. รายงานสรุปรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่าน
3. รายงานสรุปผลคะแนนการสอบ
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล

ตัวชี้วัด (KPI) 1.1.5
การคิดรอบปี

(1) รองอธิการบดี ด้านวิชาการฯ มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) คณะ(คณบดี) ดาเนินงานตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านวิชาการฯ (กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/แผนกงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน)
(1) ฝ่าย/งานวิชาการและวิจัยของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ
(2) กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงาน
ข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ระดับความสาเร็จแผนพัฒนานักศึกษา
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาถือว่าเป็นกิจกรรมที่สาคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่จะเสริมสร้างและสนับสนุนให้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน อันจะส่งผลทาให้ให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์
ร่างกายและจิตใจ โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงาน การประเมินผล และการ
ปรับปรุงแผน อีกทั้งกิจกรรมการพัฒนานักศึกษายังเป็นกลไกในการเสริมสร้างคุณสมบัติตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยอีกด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน
1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและดาเนินการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรมโดยในกิจกรรมต้อง
มี ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ งชาติ 5 ประการ ให้ ค รบถ้ ว น
ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4. ติดตามการดาเนินการทุกกิจกรรมและมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
คะแนนระดับ 1
มีการดาเนินการข้อ 1

คะแนนระดับ 2
มีการดาเนินการข้อ 2

คะแนนระดับ 3
มีการดาเนินการข้อ 3
และข้อ 4

คะแนนระดับ 4
มีการดาเนินการข้อ 5

คะแนนระดับ 5
มีการดาเนินการข้อ 6

นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- ฝ่าย/งาน พัฒนานักศึกษาของคณะ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ
- กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา/แผนกงานพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูล ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูล
และจัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
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หลักฐานประกอบ
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและดาเนินการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษากิจกรรมต้องมีการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เอกสารที่แสดงถึงดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา
4. เอกสารที่แสดงถึงการติดตามการดาเนินการทุกกิจกรรมและมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
พร้อมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ข้อจากัด และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. เอกสารที่แสดงถึงการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล

ตัวชี้วัด (KPI) 1.1.6
การคิดรอบปี

(1) รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) คณะ(คณบดี) ดาเนินงานตามนโยบาย
(3) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ดาเนินการตามนโยบาย
(4) ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต ดาเนินการตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา (กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม/แผนกงานพัฒนานักศึกษา)
(1) ฝ่าย/งาน พัฒนานักศึกษาของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ
(2) กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา/แผนกงานพัฒนานักศึกษา รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
จานวนเครือข่ ายความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่า งภาครัฐ หรื อภาคเอกชน หรื อ
สถาบันการศึกษา สถานศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ หมายถึง การทาบันทึก ความเข้าใจ MOU (Memorandum Of Understanding) ใน
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานอื่น ทั้งระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อทาให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้าน
งานวิจัยและพัฒนา ด้านการบริการวิชาการ ด้านทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายความร่วมมือ
โครงการสนองพระราชดาริ กับ หน่ว ยงานที่เป็ นเครือข่ าย มี การพัฒนาตามวัตถุ ประสงค์ ของความร่วมมือ อั นจะก่อให้เกิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่สังคม โดยอาศัยความรู้และความสามารถทางวิชาการตามภารกิจหน่วยงาน โดยจะต้องมี
การลงนามความร่วมมือร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย หรือ มีการทาสัญญาหรือ บันทึกความเข้าใจในข้อตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือด้านองค์
ความรู้หรือวิชาการหรือวิชาชีพ หรือเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
การสร้างเครือข่ายมี 2 ลักษณะคือ
(1) เครือข่ายในมหาวิทยาลัย เพื่อระดมและประสานสัมพันธ์สรรพกาลังระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
(2) เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อระดมและประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงาน ทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายอาจจาแนกออกได้อย่างน้อย 7 ประการ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อสร้างความรูส้ ึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
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(2) เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน
(3) เพื่อการระดมความคิดร่วมกัน
(4) เพื่อการตัดสินใจร่วมกัน
(5) เพื่อการวางแผนร่วมกัน
(6) เพื่อการดาเนินงานร่วมกัน
(7) เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลร่วมกัน
พิจารณาจากโครงการความร่วมมือหรือเครือข่ายความร่วมมือที่ได้ทา MOU หรือทาสัญญา หรือทาบันทึกความเข้าใจใน
ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น กั บ องค์ ก รหรื อ บุ ค คล ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งกั น โดยนั บ เฉพาะที่ มี ก ารลงนามจริ ง ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน โดยไม่นับรวมการลงนามในปีที่ผ่านมา
เกณฑ์การให้คะแนน
1. มีรายงานสรุปรายชื่อเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในปีงบประมาณปัจจุบัน จาแนกตามภารกิจ เช่น ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านงานวิจัยและพัฒนา ด้านการบริการวิชาการ ด้านทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายความร่วมมือโครงการสนองพระราชดาริ
2. มีรายงานสรุปรายชื่อเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในปีงบประมาณที่ผ่านมา จาแนกตามภารกิจ เช่น ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านงานวิจัยและพัฒนา ด้านการบริการวิชาการ ด้านทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายความร่วมมือโครงการสนองพระราชดาริ
นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูล ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล สรุป
ข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1. รายงานสรุปรายชื่อเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในปีงบประมาณปัจจุบัน จาแนกตามภารกิจ เช่น ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านงานวิจัยและพัฒนา ด้านการบริการวิชาการ ด้านทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายความร่วมมือโครงการสนองพระราชดาริ
2. รายงานสรุปรายชื่อเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในปีงบประมาณที่ผ่านมา จาแนกตามภารกิจ เช่น ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านงานวิจัยและพัฒนา ด้านการบริการวิชาการ ด้านทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายความร่วมมือโครงการสนองพระราชดาริ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล

(1) รองอธิการบดี ด้านกิจการทั่วไป มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ดาเนินการตามนโยบาย
(3) ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต ดาเนินการตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านกิจการทั่วไป (กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์)
(1) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์ 2.1
ตัวชี้วัด (KPI) 2.1.1
การคิดรอบปี

ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และผลงานสร้างสรรค์นาไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติได้อย่าง
แท้จริง
จานวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่มีการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือการอ้างอิง ทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ประจาได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิง
วิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยลักษณะงานวิจัยที่ตีพิมพ์และลักษณะงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ดังนี้
1) ลักษณะงานวิจัยที่ตีพิมพ์
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. /กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. /
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับ
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
** การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และ
เมื่ อ ได้ รั บ การตอบรั บ และตี พิม พ์ แ ล้ ว การตี พิม พ์ ต้อ งตี พิม พ์ เป็ น ฉบั บ สมบู รณ์ ซึ่ง สามารถอยู่ ในรู ป แบบเอกสาร หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
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2) ลักษณะงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
** ผลงานสร้ า งสรรค์ ทุ ก ชิ้ น ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการที่ มี อ งค์ ป ระกอบไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- ฝ่าย/งาน ส่งเสริมวิชาการและวิจัย ของคณะ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ
- กลุ่มงาน/แผนกงานวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูล ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล
สรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1. รายงานสรุปผลการดาเนินงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ หรืออ้างอิง หรือนาไปใช้ทั้งในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล

ตัวชี้วัด (KPI) 2.1.2
การคิดรอบปี

(1) รองอธิการบดี ด้านวิชาการฯ มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) คณะ(คณบดี) ดาเนินงานตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านวิชาการฯ (กลุ่มงาน/แผนกงานวิจัยและพัฒนา)
(1) ฝ่าย/งานวิชาการและวิจัยของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ
(2) กลุ่มงาน/แผนกงานวิจัยและพัฒนา รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นสังคม
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดาเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสาเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณ ภาพและมีประโยชน์สู่การนาไปใช้ และให้เกิ ด
กระบวนการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน
งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ หมายถึ ง งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงอ ย่าง
ชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการ
รับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(1) การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจั ยที่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ทาให้เกิด
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสาหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
(2) การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนาไปประกอบเป็นข้อมูลการ
ประกาศใช้กฎหมาย หรือกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
(3) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่ง
ก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
(4) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมทางงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ
สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นาไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
หน่ วยงานหรือ องค์ กรหรื อชุ มชนภายนอกสถานศึก ษาระดั บอุ ดมศึก ษา ที่ มีก ารท างานวิจั ยหรือ งานสร้ างสรรค์ ของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา
การนับจานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ให้นับจากวันที่นาผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจน โดยที่ผลงานวิจัยจะดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้
ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ใน
กรณี ที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนาไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียวยกเว้นในกรณีที่มี
การใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ากัน
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน หรือองค์กรเกี่ยวข้อง ต้องแสดงข้อมูลการนาใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตาม
แนวทางดังต่อไปนี้
(1) การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน ในเรื่องต่างๆที่ทาให้เกิด
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขด้านการบริหารจัดการสาหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
(2) การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนาไปประกอบ
เป็นข้ อมูล
การประกาศใช้กฎหมาย หรือกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เป็นต้น
(3) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
(4) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ
สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นาไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. รายงานจานวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่สามารถนาไปใช้ เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม ของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจาโดยนับรวมผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ
พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ดาเนินการเสร็จ ปีที่นาไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์
นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- ฝ่าย/งาน ส่งเสริมวิชาการและวิจัย ของคณะ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ
- กลุ่มงาน/แผนกงานวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูล ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล
สรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล

(1) รองอธิการบดี ด้านวิชาการฯ มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) คณะ(คณบดี) ดาเนินงานตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านวิชาการฯ (กลุ่มงาน/แผนกงานวิจัยและพัฒนา)
(1) ฝ่าย/งานวิชาการและวิจัยของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ
(2) กลุ่มงาน/แผนกงานวิจัยและพัฒนา รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์ 3.1
ตัวชี้วัด (KPI) 3.1.1
การคิดรอบปี

บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศ
ระดับความสาเร็จการบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.3.1)
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย/คณะควรคานึงถึงกระบวนการในการ
บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทาแผนบริการวิชาการประจาปี ทั้งการบริการวิชาการที่
ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่ มหาวิทยาลัย/คณะจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมิน
ความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพ
จริงและนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และทิศทางการพัฒนาให้เป็นเป็นศูนย์กลางบริการ
วิชาการ และวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ และสามารถบูรณาการทางวิชาการ
การเรียนการสอนหรือการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีมาตรฐานที่ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
ความหมายของการบริการวิชาการ
(1) การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.,2553) หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา
หรือเป็นการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ
(2) การให้บริการวิชาการ (สมศ.,2554) หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชน
หรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือทาหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ตลอดจน
ความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ
การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้
เปล่า โดยมีการนา ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการที่มีผลต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภาย นอกและเมื่อ
ดาเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทาให้ชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง
ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็นที่ พึ่งของชุมชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ และภาคสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน/หน่วยงาน
พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ
(3) ความรู้ที่เกิดจากการใช้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน/หน่วยงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. มีการกาหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า
2. มีการจัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 1
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจานวนอาจารย์เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ
คะแนน ระดับ 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน ระดับ 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนนระดับ 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนนระดับ 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนนระดับ 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
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นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- ฝ่าย/งาน ส่งเสริมวิชาการและวิจัย ของคณะ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ
- กลุ่มงาน/แผนกงานวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูล ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล
สรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1. คาสั่งคณะกรรมการจัดทาแผนการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
2. เอการที่แสดงถึงมีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ
กาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน
3. เอกสารที่แสดงถึงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หรือองค์กรเป้าหมาย ที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
4. เอกสารหรือหนังสือราชการที่แสดงถึง การมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย
5. สรุปรายงานการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามแผนฯ
6. เอกสารที่แสดงถึงมีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
7. เอกสารหรือแหล่งข้อมูลหรือสื่ออ้างอิง ที่แสดงถึงการเผยแพร่องค์ความรู้การบริการวิชาการสู่สาธารณชน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล

(1) รองอธิการบดี ด้านวิชาการฯ มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) คณะ(คณบดี) ดาเนินงานตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านวิชาการฯ (กลุ่มงาน/แผนกงานวิจัยและพัฒนา)
(1) ฝ่าย/งานวิชาการและวิจัยของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ
(2) กลุ่มงาน/แผนกงานวิจัยและพัฒนา รายงานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เป้าประสงค์ 4.1
ตัวชี้วัด (KPI) 4.1.1
การคิดรอบปี

อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์และเผยแพร่ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระดับความสาเร็จระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม(สกอ.4.1)
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักที่สาคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยได้ตระหนัก
ในความสาคัญของการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมประเพณี
เทศกาลงานประจาท้องถิ่น มาโดยตลอด มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้นักศึกษา บุคลากร มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และได้มีการ
ร่วมมือและสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมประเพณี เทศกาลงานประจาท้องถิ่น กับชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์กรอื่น มีการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบชัดเจน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือคณะกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
คะแนนระดับ 1
คะแนนระดับ 2
คะแนนระดับ 3
คะแนนระดับ 4
คะแนนระดับ 5
มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3-4 ข้อ มีการดาเนินการ 5 ข้อ มีการดาเนินการ 6หรือ7 ข้อ
นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- ฝ่าย/งาน พัฒนานักศึกษาของคณะ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ
- กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม/แผนกงานพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูล ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูล
และจัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1. คาสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
2. แผนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
3. เอกสารการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการจัดโครงการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
4. เอกสารที่แสดงถึงการติดตามการดาเนินงานโครงการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรายชื่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์แผน/โครงการด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
5. สรุปผลการการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล

(1) รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) คณะ(คณบดี) ดาเนินงานตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา (กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม/แผนกงานพัฒนานักศึกษา)
(1) ฝ่าย/แผนกงานพัฒนานักศึกษาของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ
(2) กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม/แผนกงานพัฒนานักศึกษา รายงานข้อมูลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์ 5.1
ตัวชี้วัด (KPI) 5.1.1
การคิดรอบปี

บริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ระดับความสาเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
บุค ลากร หมายถึ ง บุ คลากรสายสนับ สนุน และ บุ ค ลากรสายวิชาการ (ข้า ราชการ พนั ก งานในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว อาจารย์อัตราจ้าง)
แผนบริหารบุคลากร หมายถึง การวางแผนอัตรากาลังเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากความต้องการในการบรรลุพันธกิจและ
ความคาดหวังของมหาวิทยาลัย ปริมาณงานและอัตรากาลัง มีการจัดอัตรากาลังที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
กาลังคนทั้งในด้านจานวน การกระจายกาลังคน สมรรถนะของกาลังคน
แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์ หรือวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษากาหนดไว้ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันให้เป็นไปตามคุณลักษณะ
บุคลากรที่ต้องการ ได้แก่ มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กาหนด ได้รับมอบหมายงานตาม
ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ล ะบุคคล มีความพึ งพอใจในการทางาน ก่ อให้เกิด สมรรถนะในการปฏิบัติงานได้ดี มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติ (Career path)
เกณฑ์การให้คะแนน
1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
2. ประชุมมอบหมายหน้าที่การทางาน
(1) การรวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาของบุคลากร
(2) การทบทวนข้อมูลอัตรากาลัง วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากาลังเพื่อพยากรณ์อัตรากาลังความจาเป็นและความต้องการ
อัตรากาลังที่เหมาะสมและพิจารณาอัตรากาลังให้สอดคล้องบทบาท ภารกิจ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ในระยะ 4 ปี
(3) สารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรและวิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการพัฒนาตนเองตามบทบาท
ภารกิจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ในระยะ 4 ปี
3. จัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี และประจาปีงบประมาณ และเสนอผู้บริหาร อธิการบดี คณะกรรมการ
บริหารบุคคลมหาวิทยาลัย (กบม.) สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ตามลาดับขั้น
4. มีการติดตามผลการดาเนินงาน และรายงานผลตามแผนอัตรากาลังประจาปีงบประมาณ
5. รายงานผลจากความสาเร็จในการจัดทาแผนอัตรากาลังประจาปีงบประมาณ (สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ข้อจากัด)
เพื่อปรับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณถัดไป และปรับแผนระยะ 4 ปี
คะแนนระดับ 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

คะแนนระดับ 2
มีการดาเนินการ 2 ข้อ

คะแนนระดับ 3
มีการดาเนินการ 3 ข้อ

คะแนนระดับ 4
มีการดาเนินการ 4 ข้อ

คะแนนระดับ 5
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- ฝ่าย/งานบริหารงานทั่วไปของคณะ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ
- กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/แผนกงานบริหารงานบุคคล รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูล ประสานงานเพื่อรวบรวม
ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
2. รายงานประชุมการมอบหมายหน้าที่การทางานงาน
3. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี และประจาปีงบประมาณ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร อธิการบดี
คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย (กบม.) สภามหาวิทยาลัย
4. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ (พร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ข้อจากัด) เพื่อปรับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณถัดไป และปรับแผนระยะ 4 ปี
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล

ตัวชี้วัด (KPI) 5.1.2
การคิดรอบปี

(1) รองอธิการบดี ด้านบริหาร มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) คณะ(คณบดี) ดาเนินงานตามนโยบาย
(3) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี/ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต ดาเนินการตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านบริหาร (กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/แผนกงานบริหารงานบุคคล)
(1) ฝ่าย/งานบริหารงานทั่วไปของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ
(2) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/แผนกงานบริหารงานบุคคล รายงานข้อมูลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์ประจา)ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์และสถาบันการศึกษา
วิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เป็นการนับจานวนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกัน
ของแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้ในการนับจานวนอาจารย์สายวิชาการ(ประจา) ทั้งหมดให้นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและบรรจุ
ใหม่ไม่นับรวมอาจารย์(ประจา) ที่ลาศึกษาต่อ
การคานวณ
(

จานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ประจา) ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์สายวิชาการ (ประจา) ทั้งหมด

) X 100

นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- ฝ่าย/งานบริหารงานทั่วไปของคณะ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ
- กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/แผนกงานบริหารงานบุคคล รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูล ประสานงานเพื่อรวบรวม
ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1. รายงานสรุปจานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ ประจา) ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทาง
วิชาการอาจารย์(อาจารย์ประจา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล

(1) รองอธิการบดี ด้านวิชาการฯ มอบนโยบายการดาเนินงานส่งเสริมด้านวิชาการให้กับบุคลากร
(2) รองอธิการบดี ด้านบริหารฯ มอบนโยบายการดาเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร
(3) คณะ(คณบดี) ดาเนินงานตามนโยบาย
(4) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี/ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต ดาเนินการตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านวิชาการฯ (กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/แผนกงานบริหารงานบุคคล)
(2) รองอธิการบดี ด้านบริหารฯ (กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/แผนกงานบริหารงานบุคคล)
(1) ฝ่าย/งานบริหารงานทั่วไปของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ
(2) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/แผนกงานบริหารงานบุคคล รายงานข้อมูลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
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ตัวชี้วัด (KPI) 5.1.3
การคิดรอบปี

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบและยื่นขอระดับตาแหน่งสูงขึ้น ต่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบที่จะขอระดับตาแหน่ง
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน ตามนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน คนดี คนเก่ง
ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยนับจานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบและยื่นขอระดับตาแหน่งสูงขึ้น
ต่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบทั้งหมด
การคานวณ
(

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มคี ุณสมบัติครบและยื่นขอระดับตาแหน่งสูงขึ้น
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มคี ุณสมบัติครบ ทั้งหมด

) X 100

นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/แผนกงานบริหารงานบุคคล รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1. รายงานสรุปจานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบทั้งหมด และแสดงรายละเอียดบุคคลที่ยื่นขอระดับตาแหน่งสูงขึ้น
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล

ตัวชี้วัด (KPI) 5.1.4
การคิดรอบปี

(1) รองอธิการบดี ด้านบริหาร มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) คณะ(คณบดี) ดาเนินงานตามนโยบาย
(3) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี/ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต ดาเนินการตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านบริหาร (กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/แผนกงานบริหารงานบุคคล)
(1) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/แผนกงานบริหารงานบุคคล รายงานข้อมูลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
ระดับความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลต้นทุนงานในแต่ละส่วนงานและข้อมูลอื่นที่สาคัญ ซึ่งมีความถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรง
ตามรูปแบบมาตรฐานกลาง สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานต่างๆ และสามารถนาเอาผลการคานวณต้นทุนมาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยความสาเร็จของการจัดทาต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตหมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด และนาเอาผล
การคานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานงบประมาณของ
หน่วยงาน โดยจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานพร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจนสามารถวัดผลได้
(เชิงปริมาณ) รวมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานและผลสาเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ซึ่งแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ นาไปสู่การวิเคราะห์หาปัจจัยความสาคัญต่อการใช้จ่ายเงิน
ในองค์กรให้เกิดความคุ้มค่า (Value for money) โปร่งใส (Transparency) และตรวจสอบได้ (Accountability) ส่งผลสู่การนา
ข้อมูลไปประกอบจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดหา จัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้ง เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการควบคุมดูแลเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายอย่างเหมาะสม
โดยจะต้องพิจารณาถึงรายรับและรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านกระบวนการพยากรณ์รายรับและรายจ่ายด้วย
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เกณฑ์การให้คะแนน
1. มีคณะกรรมการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2. ต้องมีการบ่งชี้ถึงระดับขั้นของความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วย (Milestone) 5 ระดับ ดังนี้
(1) จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดได้แล้วเสร็จ
และรายงานผลการคานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(2) จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวทุกกลุ่มสาขาวิชา
(หน่วยนับเป็นจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time Equivalent Student) และจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สาหรับทุกผลผลิต เช่น ผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่สงั คม ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนดสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (ภาคการศึกษาที่ 2) และ
รายงานผลการคานวณต้นทุนรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยเสนอให้ กรมบัญชีกลาง ทราบ
(3) นาผลการคานวณระดับที่ 2 ไปกาหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพดาเนินงานสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ
พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ ให้ชัดเจน สามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) และแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าของส่วนราชการ
(4) มีการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของปีงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน และผลสาเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของปีงบประมาณ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
ราชการ
(5) มีการนาข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานนอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุง
กิจกรรม นาไปสู่การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามปีงบประมาณ และได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
3. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
4. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งต้องมี
งบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานและบุคลากร
5. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน/
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
7. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบัน/
หน่วยงานกาหนด
8. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวงแผนและการตัดสินใจ
คะแนนระดับ 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนนระดับ 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3ข้อ

คะแนนระดับ 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนนระดับ 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ และ7 ข้อ

คะแนนระดับ 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- ฝ่าย/งานบัญชีและการเงินของคณะ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะด้านการจัดทาต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต
- กลุ่มงานการเงินและการบัญชี/แผนกงานการคลังและพัสดุ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูล ประสานงานเพื่อ
รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1. คาสั่งคณะกรรมการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2. รายงานผลการคานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดย
เสนอรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ
3. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและรายงานสรุปผลการดาเนินงานความสาเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของปีงบประมาณ

23
4. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริห าร และคณะกรรมการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอน
5. รายงานทางการเงิน ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอน
6. รายงานผลการดาเนินงานการตรวจสอบภายใน หรือภายนอก
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล
ตัวชี้วัด (KPI) 5.1.5
การคิดรอบปี

(1) รองอธิการบดี ด้านบริหาร มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) คณะ(คณบดี)ดาเนินงานตามนโยบาย (ด้านการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต)
(3) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี/ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต ดาเนินการตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านบริหาร (กลุ่มงานการเงินและการบัญชี/แผนกงานการคลังและพัสดุ)
(1) กลุ่มงานการเงินและการบัญชี/แผนกงานการคลังและพัสดุ
ระดับความสาเร็จแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปั จจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่
อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ ปัญหา ล่วงหน้าและโอกาสใน
การเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารอง ต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มี
ความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เป็นสาคัญ โดยให้ความสาคัญกับดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
เกณฑ์การให้คะแนน
1. มีคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริห ารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีก ารวิเคราะห์แ ละระบุ ความเสี่ ยง และปัจ จัย ที่ก่อ ให้ เกิด ความเสี่ยงอย่า งน้ อย 3 ด้ าน ตามบริ บทของมหาวิทยาลั ย
ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา หรือรายงานต่อ ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ ในการปรับแผนหรือ วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
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คะแนนระดับ 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนนระดับ 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนนระดับ 3
มีการดาเนินการ
3 และ 4 ข้อ

คะแนนระดับ 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนนระดับ 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- กลุ่มงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูล ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล สรุป
ข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1. คาสั่งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. เอกสารที่แสดงให้ถึงการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น
3. เอกสารที่แสดงให้ถึงมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในข้อ 2
4. แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. เอกสารที่แสดงให้ถึงการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
6. เอกสารที่แสดงให้ถึงการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ ในการปรับแผนหรือ วิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล
ตัวชี้วัด (KPI) 5.1.6
การคิดรอบปี

(1) รองอธิการบดี ด้านบริหาร มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี/ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต ดาเนินการตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านบริหาร (กลุ่มงานตรวจสอบภายใน)
(1) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
ระดับความสาเร็จของแผนแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
แนวโน้มจากอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง และเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นับว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ประเทศไทย
ต้องตระหนักและหาแนวทางตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจานวน
นักศึกษาที่อายุยังน้อยมีแนวโน้มลดลง ส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาในด้านความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีการ
แข่งขันสูง และมีกลยุทธ์หลากหลาย อาจทาให้จานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยมีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่จึงอาจทาให้ นักเรียน ครู โรงเรียน ผู้ปกครอง ยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารความพร้อม
ด้านหลักสูตร และความพร้อมในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการตั้งรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจาเป็นต้องจัดทาแผนประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา
เชิงรุก นาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคตต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนน
1. มีคณะกรรมการหรือคณะทางานการวางแผนประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุก โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส และจัดทาแผนประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
3. มีการดาเนินงานตามแผน
4. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ ในการปรับแผนในรอบปีถัดไป
คะแนนระดับ 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

คะแนนระดับ 2
มีการดาเนินการ 2 ข้อ

คะแนนระดับ 3
มีการดาเนินการ 3 ข้อ

คะแนนระดับ 4
มีการดาเนินการ 4 ข้อ

คะแนนระดับ 5
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
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นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- ฝ่าย/งาน ส่งเสริมวิชาการ ของคณะ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะ
- กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบประสานงานเพื่อ
รวบรวมข้อมูลและ สรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1. คาสั่งคณะกรรมการหรือคณะทางานการวางแผนประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
2. แผนประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
3. เอกสารที่แสดงถึงการดาเนินงานตามแผน
4. เอกสารที่แสดงให้ถึงการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงาน
5. มีเอกสารรายงานสรุปผลกรประเมินตามวัตถุประสงค์ตามแผน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล

ตัวชี้วัด (KPI) 5.1.7
การคิดรอบปี

(1) รองอธิการบดี ด้านวิชาการฯ มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) คณะ(คณบดี) ดาเนินงานตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านวิชาการฯ (กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/แผนกงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน)
(1) ฝ่าย/งานวิชาการและวิจัยของคณะ รายงานข้อมูลในภาพรวมของคณะ
(2) กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงาน
ข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมงานการใช้พลังงานทดแทนและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ควบคู่การสร้างความสมดุลกับธรรมชาติ และการเป็น Green University, Organic University
and Eco University เพื่อเป็นต้นแบบแก่สถาบันการศึกษา และชุมชน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ในอนาคต อีกทั้งเป็นการรณรงค์การ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ตามนโยบายรัฐ
นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์/แผนกอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูล ประสานงานเพื่อ
รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1. รายชื่อโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
2. ภาพถ่ายกิจกรรมในการดาเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล

(1) อธิการบดี มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) รองอธิการบดี ทุกฝ่าย รับมอบนโยบายและดาเนินงานตามนโยบาย
(3) ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกฝ่าย รับมอบนโยบายและดาเนินงานตามนโยบาย
(4) คณะ(คณบดี) รับมอบนโยบายและดาเนินงานตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านบริหารฯ (กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์/แผนกอาคาร สถานที่ และ
ยานพาหนะ)
(2) ผู้อานวยสานักงานอธิการบดี/ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
(1) กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์/แผนกอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ รายงานข้อมูลในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
เป้าประสงค์ 6.1
ตัวชี้วัด (KPI) 6.1.1
การคิดรอบปี

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและเสริมสร้างทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีคุณภาพสาหรับปฏิบัติงาน
จานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย และนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจเพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดทาและพัฒนาขึ้น ใช้
งานเอง สาหรับใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ให้บริษัท หรือกลุ่มคนภายนอกจัดทา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการปฏิบัติงาน และเป็นการ
เสริมสร้างทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรอีกทางหนึ่งด้วย โดยนับเฉพาะระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ใน
ปีงบประมาณที่ประเมิน
นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
และสรุปข้อมูล ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาและนามาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล
ตัวชี้วัด (KPI) 6.1.2
การคิดรอบปี

(1) รองอธิการบดี ด้านนโยบายฯ มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี/ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต ดาเนินการตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านนโยบายฯ (สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/แผนกงานวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(1) สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวชี้วัด
การที่มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีคุณภาพสาหรับปฏิบัติงานตามพันธกิจอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมได้นั้น ต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งต้องเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจและจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขั้นสูง นั้น
เมื่อมีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน จึงจาเป็นต้องมีการการประเมินความสาเร็จของการ
พัฒนา/ปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งเน้นเรื่องการจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้น ที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการใช้งานซึ่งสะท้อนใน
รูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Systems) เช่น การประมวลผลข้อมูล
ของระบบมีความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจผู้บริหารได้ทันเวลา และด้านประสิทธิภาพจะมุ่งเน้นที่
คุณลักษณะที่จาเป็นต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet รวมไปถึงประสิทธิภาพด้านการ
ทางานระบบเครือข่าย (Network) ของมหาวิทยาลัย เช่น เมนูที่ใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดกลุ่มที่สอดคล้องกันทา
ให้สะดวกต่อการทางาน การใช้สีในการจัดทาเว็บไซต์สามารถกระตุ้นการทางานได้หรือเป็นที่น่าจดจา การใช้คาในระบบฯเป็นคาที่
เข้าใจง่ายไม่กากวม เป็นต้น
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การคานวณ
(

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้รับจากการประเมินของผู้รับบริการ
ผลรวมของค่าคะแนนทั้งหมด

) X 100

นโยบายการจัดเก็บข้อมูล
- สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
และสรุปข้อมูล ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบ
1) แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแบบฟอร์มประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการด้านการใช้งานระบบเครือข่าย
2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการใช้งานระบบเครือข่าย
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- ผู้กากับตัวชี้วัด
- ผู้รายงานข้อมูล

(1) รองอธิการบดี ด้านนโยบายฯ มอบนโยบายการดาเนินงาน
(2) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี/) ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต ดาเนินการตามนโยบาย
(1) รองอธิการบดี ด้านนโยบายฯ (สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/แผนกงานวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(1) กลุ่มงานวิทยบริการ/สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร/แผนกงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

