เอกสารหมายเลข 5

การประเมินวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน และหน่วยงาน
1. การประเมินวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
การประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน (100 คะแนน)
หลักการและแนวทางการประเมิน
1.1 เป้าหมายของการประเมินในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาของแผนงาน
จะทาให้มองเห็นแนวโน้มที่จะเข้าสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายได้
1.2 ผลการดาเนินงานด้านต่างๆ จะสะท้อนความร่วมมือในการทางานของบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัย/
คณะ/สถาบัน
1.3 ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานของวิทยาลัย/คณะ/สถาบันประเมินจาก
1.3.1 ความสาเร็จตามตัวชี้วัดในระดับวิทยาลัย/คณะ/สถาบันที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย
รังสิต หรือตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้
1. สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
2. สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3. สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม
4. ชี้นาการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งความสุข
1.3.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
1.3.3 สมดุลรายรับ-รายจ่ายของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
1.4 หัวข้อการประเมินและกรอบเวลาของข้อมูลที่ใช้ประเมิน เป็นดังนี้
น้าหนัก
คะแนน
25

หัวข้อ*
1. ผลการประเมินตาม KPI ประจาปีของแผนยุทธศาสตร์
2. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

15

3. ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย/
คณะ/สถาบัน
(ไม่นาตัวบ่งชีส้ ัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์มาพิจารณา)
4. สมดุลรายรับ-รายจ่าย

25

5. การสร้างชื่อเสียง หรืออื่นๆ ตามความเห็นชอบของอธิการบดี

10

รวม

25

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ผู้อานวยการ
สานักงานวางแผน
ผู้อานวยการ
สานักงานวางแผน
ผู้อานวยการ
สานักงานประกันคุณภาพ
ผู้อานวยการ
สานักงานงบประมาณ
อธิการบดี และ/หรือ
คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งโดยอธิการบดี

100

* หัวข้อ 1-4 ใช้ข้อมูลของรอบปีการศึกษาก่อนหน้า
หัวข้อ 5 ใช้ข้อมูลของรอบปีการศึกษาที่ประเมินผลงานประจาปีการศึกษา
ประเมินวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน และหน่วยงาน
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แบบประเมินวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
นาหนัก
คะแนน

หัวข้อ
ผลสัมฤทธิก์ ารดาเนินงานด้านต่างๆของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
1 ผลการประเมินตาม KPI ประจาปีของแผนยุทธศาสตร์
2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
3 ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
4
5

วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
(ไม่นาตัวบ่งชีส้ ัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์มาพิจารณา)
สมดุลรายรับ-รายจ่าย
การสร้างชื่อเสียง หรืออื่นๆ ตามความเห็นชอบของ
อธิการบดี

คะแนนรวม

ประเมินวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน และหน่วยงาน

คะแนนที่ได้
0-4

คะแนนถ่วง
นาหนัก

25
15
25
25
10
100
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เกณฑ์การประเมินวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการ คณบดีร่วมกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย/
คณะ/สถาบัน ในการดาเนินงานระดับวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ประกอบด้วย 5 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
หัวข้อการประเมิน
1. ผลการประเมินตาม KPI
ประจาปีของแผนยุทธศาสตร์
(25 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
0
1
2
3
4
 บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด  บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด  บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด  บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด  บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงานประจาปี ผลการดาเนินงานประจาปี
ผลการดาเนินงานประจาปี ผลการดาเนินงานประจาปี ผลการดาเนินงานประจาปี
ของแผนยุทธศาสตร์
ของแผนยุทธศาสตร์ ≥
ของแผนยุทธศาสตร์ ≥
ของแผนยุทธศาสตร์ ≥
ของแผนยุทธศาสตร์ ≥
<50%
50%
60%
70%
80%
 มีจานวนโครงการที่ตัวชี้วัด  มีจานวนโครงการที่ตัวชี้วัด  มีจานวนโครงการที่ตัวชี้วัด  มีจานวนโครงการที่ตัวชี้วัด  มีจานวนโครงการที่ตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมายฯ <60%
บรรลุเป้าหมายฯ ≥ 60%
บรรลุเป้าหมายฯ ≥ 70%
บรรลุเป้าหมายฯ ≥ 80% บรรลุเป้าหมายฯ ≥ 90%

2. ผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี (15
คะแนน)
3. ผลคะแนนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับวิทยาลัย/
ต่ากว่า 1.51
1.51 ขึ้นไป
2.51 ขึ้นไป
3.51 ขึ้นไป
คณะ/สถาบัน
(25 คะแนน)
4. สมดุลรายรับ-รายจ่าย
 รายจ่ายประจา+รายจ่าย  รายรับรวมสูงกว่ารายจ่าย  มีรายรับรวมสูงกว่ารายจ่าย  มีรายรับรวมสูงกว่า
(25 คะแนน)
โครงการ+รายจ่ายนอกแผน
ประจา+รายจ่ายโครงการ+ ประจา+รายจ่ายโครงการ+ รายจ่ายประจา+รายจ่าย
เท่ากับหรือสูงกว่ารายรับรวม รายจ่ายนอกแผน < 20% รายจ่ายนอกแผน ≥ 20%
โครงการ+รายจ่ายนอกแผน
≥ 30%
5. การสร้างชื่อเสียง หรืออื่นๆ

ตามความเห็นชอบของ
อธิการบดี

4.51 ขึ้นไป
 มีรายรับรวมสูงกว่า
รายจ่ายประจา+รายจ่าย
โครงการ+รายจ่ายนอกแผน
≥ 40%

อธิการบดี และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี

(10 คะแนน)
ประเมินวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน และหน่วยงาน
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2. การประเมินหน่วยงาน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน (100 คะแนน)

แบบประเมินหน่วยงาน
องค์ประกอบและตัวชีวัด
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพหน่วยงาน
1 ผลสาเร็จของงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
2 ผลงานเชิงพัฒนา/การดาเนินการเชิงรุก
3 ผลสาเร็จด้านการจัดการทั่วไป
4 การส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากร
5 อื่นๆ ตามความเห็นชอบของอธิการบดี/รองอธิการบดีต้น
สังกัด*
คะแนนรวม

นาหนัก %

คะแนนที่ได้
0-4

คะแนนถ่วง
นาหนัก

25
20
25
20
10
100

-

*คะแนนจากการประเมินที่กาหนดได้เองโดยรองอธิการบดีต้นสังกัด มีค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 0-10 คะแนน

ประเมินวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน และหน่วยงาน
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เกณฑ์ประเมินหน่วยงาน
ประเมินผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพหน่วยงาน 4 ด้าน ดังนี
1. ผลสาเร็จของงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

หมายถึง ความสาเร็จตามแผนงานประจาและแผนงานโครงการที่เป็นไปตามพันธกิจทีท่ างหน่วยงานได้กาหนดไว้ในงานประกันคุณภาพ
0
- บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานประจาน้อยกว่า
20% และ
- บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานโครงการประจาปี
น้อยกว่า 20%

1
- บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานประจา 20%39.9% และ
- บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานโครงการประจาปี
20%-39.9%

เกณฑ์การให้คะแนน
2
- บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานประจา 40%59.9% และ
- บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานโครงการประจาปี
40%-59.9%

3
- บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานประจา 60%79.9% และ
- บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานโครงการประจาปี
60%-79.9%

4
- บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานประจา 80% ขึ้น
ไป และ
- บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานโครงการประจาปี
80%ขึ้นไป

2. ผลงานเชิงพัฒนาและการดาเนินการเชิงรุก

หมายถึง ในรอบปีที่ผา่ นมาหน่วยงานมีงานที่พฒ
ั นาให้เห็นเชิงประจักษ์มากน้อยเพียงใด และมีแนวในการทางานเชิงรุก หรือไม่ อย่างไร
0
1
ไม่มีการสร้างผลงานของ
สร้างผลงานของหน่วยงาน
หน่วยงานเชิงพัฒนาและไม่ เชิงพัฒนาในบางโครงการ
มีการดาเนินงานเชิงรุก
แต่ไม่มีการดาเนินงานเชิง
รุก

เกณฑ์การให้คะแนน
2
สร้างผลงานของหน่วยงาน
เชิงพัฒนาและมีการ
ดาเนินงานเชิงรุกในบาง
โครงการ

3
สร้างผลงานของหน่วยงาน
เชิงพัฒนาและมีการ
ดาเนินงานเชิงรุกหลาย
โครงการ

4
สร้างผลงานของหน่วยงาน
เชิงพัฒนาและมีการ
ดาเนินงานเชิงรุกให้เห็นเชิง
ประจักษ์ชัดเจน ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ

3. ผลสาเร็จด้านการจัดการทั่วไป

หมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านงบประมาณรายรับและรายจ่าย ด้านความเสี่ยง และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
แสดงรายงานผลการดาเนินงานในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
ก. รายงานผลสาเร็จการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
ข. รายงานผลการสร้างรายรับตามเป้าของหน่วยงาน
ค. รายงานผลการใช้งบประมาณหน่วยงานรวมตลอดปี
ต่ากว่างบอนุมัติหรือเกินกว่างบอนุมัติไม่เกิน 10%
0
ไม่มรี ายงานผล

1
มีรายงานผล 1 ข้อ

ง. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
จ. รายงานผลการปรับปรุงงานตามความเห็นกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
ฉ. รายงานผลสาเร็จการดาเนินงานตามภารกิจพิเศษที่อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีมอบหมาย
2
3
4
มีรายงานผล 2 ข้อ
มีรายงานผล 3 ข้อ
มีรายงานผล 4 ข้อขึ้นไป

4. การส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากร

หมายถึง บุคลากรในหน่วยงานมีการฝึก พัฒนา อบรม ดูงาน ให้มีคุณภาพมากขึ้น

เกณฑ์การให้คะแนน
0
1
2
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
มากกว่าร้อยละ 20 ของ
มากกว่าร้อยละ 40 ของ
บุคลากรในหน่วยงานได้รับ บุคลากรในหน่วยงานได้รับ บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
การพัฒนาในเรื่องที่
การพัฒนาในเรื่องที่
การพัฒนาในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับงานในความ เกี่ยวข้องกับงานในความ เกี่ยวข้องกับงานในความ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
ประเมินวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน และหน่วยงาน

3
,มากกว่าร้อยละ 60 ของ
บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
การพัฒนาในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับงานในความ
รับผิดชอบ

4
มากกว่าร้อยละ 80 ของ
บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
การพัฒนาในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับงานในความ
รับผิดชอบ
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