1

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรหน่วยงำนภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ตัวชีว้ ัด

หน่วย

ค่ำ

นับ

น้ำหนัก

เกณฑ์กำรให้คะแนน

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลพื้นฐำน
58

59

เป้ำหมำย
60

2561

คำอธิบำย

เกณฑ์กำรให้คะแนน/วิธีกำรคำนวณ

เกณ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

5

4

5

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำนักศึกษำที่มีสมรรถนะในระดับสำกล
เป้ำประสงค์ 1.1 นักศึกษำมีสมรรถนะในระดับสำกล
1.1.5 จำนวนนักศึกษำทุก

คน

2.50

8

1

0

4

ตั้งเป้ำระดับ 4

พิจำรณำจำกจำนวนนักศึกษำที่ได้รบั รำงวัล

ระดับที่ได้รบั รำงวัลด้ำน

+/- 10 คน

ด้ำนวิชำกำรจำกเวทีกำรประกวดในระดับชำติ จำกเวทีกำรประกวดในระดับชำติหรือ

วิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับ

สำหรับคณะ ตั้งเป้ำ

หรือนำนำชำติ

สำขำวิชำที่เรียนใน

ระดับ 4

*นับทุกประเภทรำงวัล เช่น รำงวัลจำกกำรเข้ำ

ระดับชำติและนำนำชำติ

+/- ระดับละ 1

ประกวด จัดนิทรรศกำร นำเสนอผลงำน ฯลฯ

(Inc-B)

จำนวนนักศึกษำที่ได้รบั รำงวัลด้ำนวิชำกำร
นำนำชำติ

ไม่นับรำงวัลด้ำนกีฬำ ศิลปวัฒนธรรม
คุณธรรมจริยธรรม

1.1.7 ร้อยละของนักศึกษา
ร้อยละ
ใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา

1.50

84.83

96.47

81.54

85

80

85

90

95

100

ตัง้ เป้าระดับ 3
+/-ร้อยละ 5
คณะใช้เกณฑ์กลาง
มหาวิทยาลัย

เปรียบเทียบสัดส่วนจานวนนักศึกษารับเข้าระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก (ภาคปกติ) ทีล่ งทะเบียน
เข้าศึกษาในชัน้ ปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561
(ภาคการศึกษา 1/2561) เมือ่ เทียบกับแผนการรับ
นักศึกษา (ฉบับทีผ่ ่านความเห็นชอบจากสภาฯ)

(จานวนนักศึกษารับเข้าระดับปริญญาตรี โท เอก
(ภาคปกติ) ทีล่ งทะเบียนเข้าศึกษาในชัน้ ปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2561) / จานวนนักศึกษาตาม
แผนการรับนักศึกษา x 100

1.1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร

1.50

75.32

41.12

63.83

75

60

65

70

75

80

กาหนดค่าเป้าหมายไว้
ทีร่ ะดับ 4 (ร้อยละ 75
ทัง้ คณะด้าน
วิทยาศาสตร์ คณะ
ด้านสังคม)

เปรียบเทียบสัดส่วนจานวนนักศึกษาคงอยู่ในชัน้ ปี
สุดท้ายระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ทีส่ าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ภายในปี
การศึกษา 2560 โดยวันสาเร็จการศึกษานับจาก
วันอนุมัติจบภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 และ
ไม่นับนักศึกษาเทียบเรียน
*หมายเหตุ : นักศึกษาชัน้ ปีสุดท้ายหลักสูตร 4 ปี
(น.ศรหัส 57) และหลักสูตร 5 ปี ของคณะส
ถาปัตย์ (น.ศ.รหัส 56)

(จานวนนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ชัน้ ปี
สุดท้ายทีส่ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 /
นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ชัน้ ปีสุดท้าย
ทัง้ หมด) x 100

ร้อยละ

เป้ำประสงค์ 1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสำกล

2
ตัวชีว้ ัด

หน่วย

ค่ำ

นับ

น้ำหนัก

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีม่ ี
งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

1.50

1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุก
ระดับการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ความพึงพอใจผูใ้ ช้บัณฑิต )

คะแนน

1.5

เกณฑ์กำรให้คะแนน

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลพื้นฐำน
76.00

72.00

เป้ำหมำย

81.44

คำอธิบำย

เกณฑ์กำรให้คะแนน/วิธีกำรคำนวณ

เกณ์กำรให้คะแนน

71
2561

68

71

74

77

80

ตัง้ เป้าระดับ 5 (ร้อยละ เปรียบเทียบสัดส่วนจานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
80)
ระดับปริญญาตรี ทีส่ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
+/- ระดับละ 3
2559 ทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปีหลังจากสาเร็จการศึกษา โดยอ้างอิงข้อมูล
จากwww.survey.mju.ac.th/report2.aspx (ใช้ขอ้ มูล
ณ รอบการประเมิน)

3.80

1

2

3

4

5

กาหนดค่าเป้าหมาย พิจารณาจากผลการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้ ค่าเฉลีย่ ผลการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้
เทียบบัญญัติไตรยางค์ บัณฑิต (บัณฑิตปริญญาตรีทสี่ าเร็จการศึกษา ปี บัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2559
การศึกษา 2559)

1

2

3

4

5

เทียบ

พิจำรณำจำกค่ำเฉลีย่ ผลกำรประกันคุณภำพ

ค่ำเฉลีย่ ผลกำรประกันคุณภำพภำยใน ของ

คุณภำพภำยในของ

บัญญัติไตรยำงค์

ภำยใน ของหน่วยงำน ประจำปีกำรศึกษำ

หน่วยงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2560

มหำวิทยำลัย/คณะ (Vision

คะแนนเต็ม 5

2560 *Incentive ให้กับคณะที่มีผลกำร

3.95

(จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทสี่ าเร็จในปี
การศึกษา 2559 ทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี / จานวนบัณฑิตทีต่ อบแบบ
สารวจทัง้ หมด) X 100

เป้ำประสงค์ 1.3 ควำมเข้มแข็งของหลักสูตร คณำจำรย์ และสิง่ สนับสนุนกำรเรียนรู้
1.3.1 ผลกำรประกัน

คะแนน 2.50

3

3

3.46

3.53

KPI)(Inc-A)
1.3.2 ผลกำรประเมิน

ดำเนินงำนตั้งแต่ 4.51 ขึน้ ไป
คะแนน 2.50

2

2

3.18

2.75

1

2

3

4

5

เทียบ

พิจำรณำจำกค่ำเฉลีย่ ผลกำรประกันคุณภำพ

ค่ำเฉลีย่ ผลกำรประกันคุณภำพภำยในระดับ

คุณภำพเฉลีย่ ระดับ

บัญญัติไตรยำงค์

ภำยในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ของ

หลักสูตร ของหน่วยงำน ประจำปีกำรศึกษำ

หลักสูตร (Inc-A)

คะแนนเต็ม 5

หน่วยงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2560 *

2560

Incentive ให้กับคณะที่มีผลกำรดำเนินงำน
ตั้งแต่ 2.75 ขึน้ ไป
เป้ำประสงค์ 1.5 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย
1.5.1 ร้อยละโครงการพัฒนา ร้อยละ
นักศึกษาทีม่ ีการบูรณาการ
ด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ
และทักษะในศตวรรษที่ 21

1.50

30

10

15

20

25

30

กาหนดค่าเป้าหมายไว้
ทีร่ ะดับ 3 (ร้อยละ 20)
เพิ่มขึน้ /ลดลงระดับ
ละร้อยละ 5

เปรียบเทียบสัดส่วนโครงการทีม่ ีการบูรณาการ
(โครงการทีม่ ีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา
ด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะใน
วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 / จานวน
ศตวรรษที่ 21 เมือ่ เทียบกับจานวนโครงการพัฒนา โครงการพัฒนานักศึกษาทัง้ หมด) x 100
นักศึกษาทัง้ หมด (เฉพาะงบของกลุม่ งานพัฒนา
นศ. ไม่นับศูนย์ไอที และห้องสมุด)

3
ตัวชีว้ ัด

1.5.4 จำนวนรำงวัลที่

หน่วย

ค่ำ

นับ

น้ำหนัก

รำงวัล

2.50

เกณฑ์กำรให้คะแนน

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลพื้นฐำน

เป้ำหมำย

คำอธิบำย

เกณฑ์กำรให้คะแนน/วิธีกำรคำนวณ

เกณ์กำรให้คะแนน

2561
3

3

4

ตั้งเป้ำระดับ 5

พิจำรณำจำกจำนวนรำงวัล ที่นักศึกษำและ

นักศึกษำและศิษย์เก่ำได้รบั

+- ระดับละ 1 รำงวัล ศิษย์เก่ำได้รบั ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ

ในระดับชำติ หรือ

สำหรับคณะกำหนด ภำยในปีงบประมำณ 2561 (สำหรับนักศึกษำ

นำนำชำติ (Inc-B)

เป้ำไว้ที่ระดับ 4 +-

ต้องไม่ใช่รำงวัลด้ำนวิชำกำร) เช่น กำรแข่งขัน

ระดับละ 1 รำงวัล

กีฬำ คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

จำนวนรำงวัลที่นักศึกษำและศิษย์เก่ำได้รบั ใน
ระดับชำติ หรือนำนำชำติ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2. กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสูค่ วำมเป็นนำนำชำติ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3. กำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรำกฐำน เพื่อมุ่งสูก่ ำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ
3.1 ผลงำนวิจัยมุ่งเน้นภำคกำรเกษตรเพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
3.1.2 จานวนเงินวิจยั ต่อ
อาจารย์และนักวิจยั ประจา
ด้านวิทยาศาสตร์ฯ

บาท

1.50

- 83,710 165,700

150,000 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000 ตัง้ เป้าระดับ 3
+/- ช่วงละ 25,000

เปรียบเทียบสัดส่วนเงินสนับสนุนโครงการวิจยั
(จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและ
(งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากแหล่งอืน่ ) ภายนอก / จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั
ทีอ่ าจารย์/นักวิจยั ประจาได้รับในปีงบประมาณ
ประจาทัง้ หมด) x 100
2561 เมือ่ เทียบกับจานวนอาจารย์ /นักวิจยั ประจา
ทัง้ หมดของมหาวิทยาลัย
*ทัง้ นีไ้ ม่นับรวมอาจารย์ทลี่ าศึกษาต่อและเงินวิจยั
ทีบ่ ุคลากรสายสนับสนุนได้รับ

3.1.6 ร้อยละของอาจารย์
และนักวิจยั ประจาทีม่ ี
ผลงานวิจยั ต่อจานวน
อาจารย์และนักวิจยั ประจา
ทัง้ หมด

ร้อยละ

1.50

-

38

เปรียบเทียบสัดส่วนอาจารย์และนักวิจยั ประจาทีม่ ี (จานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจาทีม่ ีผลงานวิจยั
ผลงานวิจยั ในปีงบประมาณ 2561 *นับเฉพาะที่
/ จานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจาทัง้ หมด) x
เป็นหัวหน้าโครงการหรือมีความรับผิดชอบใน
100
โครงการวิจยั นัน้ ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือรวม
ทุกโครงการแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
*หมายเหตุ : อาจารย์และนักวิจยั ทีป่ ฏิบัติราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มากกว่า 9 เดือน) ไม่
นับลาศึกษาต่อ

37.50

3.2 ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รบั กำรยอมรับในระดับนำนำชำติ

39.39

32

34

38

38

40

ตัง้ เป้าระดับ 3
+/- ช่วงละ 2
*คณะใช้เกณฑ์กลาง
มหาวิทยาลัย

4
ตัวชีว้ ัด

3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้
ประโยชน์แก่หน่วยงาน
ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม
และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์

หน่วย

ค่ำ

นับ

น้ำหนัก

ร้อยละ

1.50

เกณฑ์กำรให้คะแนน

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม
7.41

ข้อมูลพื้นฐำน

เป้ำหมำย

22.58

6
2561

63.78

คำอธิบำย

เกณฑ์กำรให้คะแนน/วิธีกำรคำนวณ

เกณ์กำรให้คะแนน
4

6

8

10

12

มหาวิทยาลัยตัง้ เป้า
ระดับ 5
ลดลงระดับละ 2%

ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
และนักวิจยั ประจาทีม่ ีการนามาใช้ประโยชน์(เชิง
นโยบาย สาธารณะ วิชาการ การพาณิชย์ และ
ชุมชน ฯลฯ) ภายในปีงบประมาณ 2561 โดย

(จานวนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้
ประโยชน์ในปีงบประมาณ 2561 / จานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทัง้ หมด) X
100

โครงการวิจยั และรายงานการวิจยั จะต้องมี
หนังสือการรับรองการใช้ประโยชน์จากกลุม่
เกษตรกร ชุมชน หรือหน่วยงานที่นาไปใช้
ประโยชน์

3.2.2 ร้อยละของ
จานวน
ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ

1.50

20

20

25

30

35

40

ตัง้ เป้าระหว่างระดับ
3-4
+/- ช่วงละ 5

เปรียบเทียบสัดส่วนจานวนผลงานทางวิชาการอยู่
ในรูปของบทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ในรายงาน สืบเนือ่ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI
หรือ
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556

(จานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับ
การตีพิมพ์ / จานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจา
ทัง้ หมด) x 100
*ไม่นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ
ถ่วงนาหนัก

5
ตัวชีว้ ัด

หน่วย

ค่ำ

นับ

น้ำหนัก

3.2.4 ร้อยละของบทความ
ร้อยละ
วิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน
(Refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจาและ
นักวิจยั ประจา

1.50

เกณฑ์กำรให้คะแนน

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม
12.97

ข้อมูลพื้นฐำน

เป้ำหมำย

20.00

10
2561

13.34

คำอธิบำย

เกณฑ์กำรให้คะแนน/วิธีกำรคำนวณ

เปรียบเทียบสัดส่วนบทความวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการอ้างอิง (Citation) ใน
(Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติในปีงบประมาณ 2561 ต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจยั ประจาทัง้ หมด ทัง้ นี้ ไม่นับ
อาจารย์ลาศึกษาต่อ และกรณีงานวิจยั มีการ
อ้างอิงหลายแหล่ง ให้นับเพียงครั้งเดียว ไม่นับซ้า
*วารสารวิชาการระดับนานาชาติทอี่ ยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล เช่น SCI Science Direct Scopus
Wilson หรือฐานข้อมูลทีส่ กอ.ให้การรับรอง เป็นต้น

(บทความวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน (Refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติในปีงบประมาณ 2561
/ จานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจาทัง้ หมด) x
100

เกณ์กำรให้คะแนน
6

7

8

9

10

ตัง้ เป้าระดับ 5
ลดลงช่วงละ 1%

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรูแ้ ละถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำ ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรสูอ่ งค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
6.1.3 ค่ำเฉลีย่ ควำมสำเร็จ

ค่าเฉลีย่ 0.50

3.92

4.24

4.71

4

1

2

3

4

5

เทียบ
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ การบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ ัดใน ค่าเฉลีย่ การบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ ัดในแผนปฏิบัติ
บัญญัติไตรยางค์ตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
คะแนนทีไ่ ด้

3

5

5

4

1

2

3

4

5

เทียบ
เปลีย่ นเกณฑ์ใหม่
บัญญัติไตรยางค์ตาม พิจารณาจากค่าเฉลีย่ การบรรลุเป้าหมายตาม
คะแนนทีไ่ ด้
ตัวชีว้ ัดในแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ 2561

จานวนตัวชีว้ ัดในแผนพัฒนาบุคลากรทีบ่ รรลุ
เป้าหมาย / จานวนตัวชีว้ ัดในแผนพัฒนา
บุคลากรทัง้ หมด x 100

4.55

3

4

5

6

7

ตั้งเป้ำระดับ 4

เปรียบเทียบสัดส่วนอำจำรย์ที่ยื่นขอกำหนด

(จำนวนอำจำรย์ที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทำง

+/- ช่วงละ 1%

ตำแหน่งทำงวิชำกำรในตำแหน่งที่สูงขึน้ ใน

วิชำกำรที่สูงขึน้ / จำนวนอำจำรย์ที่มี

ปีงบประมำณ 2561 ต่ออำจำรย์ที่มีคุณสมบัติ

คุณสมบัติในกำรขอกำหนดตำแหน่งทำง

ในกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรทั้งหมด

วิชำกำรทั้งหมด) x 100 (ไม่นับรวมลำศึกษำ

ของแผนปฏิบตั ิกำร
ประจำปีของมหำวิทยำลัย
คณะ/สำนัก ใช้คะแนนคำ
รับรองเกิน 4.00 ให้
Incentive หลัง
6.3 มีทรัพยำกรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
6.3.1 ระดับความสาเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ

1.00

6.3.4 ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของ

ร้อยละ

2.50

อำจำรย์ที่มีตำแหน่งทำง
วิชำกำร (Inc. B)

2คน
เท่ากับ
ร ้อยละ
8

ต่อ)

