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คํานํา 

 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี  ซึ่งในหมวด 3 มาตรา 9 ไดกําหนดสาระสําคัญไววา กอนที่สวนราชการจะดําเนินการ

ภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (4 ป และรายป) และการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ตองใช เปาหมายของภารกิจ 

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จ  และตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจําป  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น  และจะตองสอดคลองกับสํานักงาน ก.พ.ร. 

กําหนด 

 สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 จะคลายคลึงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555  ซ่ึงไดมีการนําตัวชี้วัดจากการ

ประเมินผลของสํานักงาน ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ  ตัวบงชี้การประกันคุณภาพของสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  ตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัย
ไดนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการ  ไปแลว 
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดใหคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําป  และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี ภายใตกรอบและทิศทาง 

การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย และใหมีการติดตามประเมินผล 

ตามหลักเกณฑวิธีการและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ดังน้ัน  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและ

สอดคลองกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สํานักงาน ก .พ .ร . กําหนด  กองแผนงาน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกคณะ/

หนวยงานรวมทั้งผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของไดทราบแนวทางและวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด 

ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานไดเตรียมพรอมในเรื่องตางๆ ใหครบถวนและสอดคลองกับ

กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 รวมทั้งยังเปน

ประโยชนสําหรับผูประเมินผลที่จะใชเปนคูมืออางอิงในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

และคณะ/หนวยงาน ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะผูจัดทําหวังวาเอกสารนี้จะเปนประโยชนแก

ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน  
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บทที่  1 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

หลักการและที่มา 

 

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ

วาการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึง

ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบ 

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 
 2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546–2550 ยุทธศาสตรที่ 1 การ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงาน 

โดยจัดใหมีการเจรจาและทําขอตกลงวาดวยผลงานประจําป ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรและแผน

ดําเนินงานรายปกับหัวหนาสวนราชการไวเปนการลวงหนา และถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการให 

เงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ 
 3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

12 กําหนดไววาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี

เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดย

วิธีการอื่นใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัด

ใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ

ภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งน้ีตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 4. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2546  มีมติเห็นชอบในหลักการและ

รายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ที่ ก.พ.ร. เสนอ  โดย ก.พ.ร. กําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาปฏิบัติราชการและทําขอตกลง

ผลงานกับผูบังคับบัญชา  และคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล  และจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับ 

ของผลงานตามที่ตกลงไว 
 5. สํานักงาน ก.พร.   จึงไดจัดทําโครงการการจัดทําคํารับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ขึ้น ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพ่ือกําหนด

กรอบการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ วิเคราะหและจัดใหมีการเจรจาความเหมาะสมของ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหมีความสอดคลองกับ

แผนการบริหารราชการแผนดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) รวมทั้งติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ภาครัฐเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 

5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.   2549  : 1-2) 
 



      คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  กับสํานักงาน 

ก.พ.ร. ต้ังแตป พ.ศ. 2547 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2548  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัย 

มีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัย (Internal Performance Agreement : IPA)  โดยจะ 

ตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวชี้ วัด ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย 

ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ  กําหนดเปนตัวชี้ วัดผลการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงาน 

จนถึงระดับบุคคล  โดยมีการเจรจาขอตกลงและประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ      

รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายในปงบประมาณ 
 

 ดังน้ันมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใชเปนแนวทาง 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัยทุกภาคสวน  โดยไดมีการกําหนด

ตัวชี้วัดเพ่ือกํากับติดตามและประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร รวมท้ังการกําหนดให

คณะ/หนวยงานจัดทําแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และคาดหวังใหเปน

เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปของผูบริหารที่กํากับดูแลหนวยงาน 

ในมหาวิทยาลัย และการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานระดับบุคคลตามความรับผิดชอบ 

ของตําแหนงงานในแตละระดับ  และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ  1  แสดงที่มาของการจัดทําคํารับรองการปฏิบติัราชการ 

 

 

 

   แผนปฏิบัติ 

    ราชการ 

    ประจําป 

งบประมาณรายจายประจําป  

(แผนงบประมาณ) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด  3  การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอกิจการของรฐั 

การบริหารราชการแบบบูรณาการ องคกรแหงการเรียนรู (ม.11) 

   

รัฐธรรมนูญ 
   แผนบริหาร 

   ราชการแผนดิน 

  (4 ป) 

    แผนปฏิบัติ 

   ราชการ 
   (4 ป) 

   คํารับรอง 

   การปฏิบัติ 

   ราชการ 

แสดงความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติราชการ 

ประมาณการรายได – รายจายระยะปานกลาง 

บูรณาการ 
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหคณะ/หนวยงานสามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการไดอยางเหมาะสมสอดคลอง

กับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 

อยางมีคุณภาพ  และเปนมาตรฐาน 
 2. เพ่ือใหคณะ/หนวยงาน มีการปฏิบัติราชการที่มุงเนนประสิทธิผล ประสิทธิภาพคุณภาพการ

ใหบริการ  ตลอดจนการพัฒนาองคกร 
 3. เพ่ือใหคณะ/หนวยงาน และมหาวิทยาลัยสามารถนําผลการดําเนินงานไปใชกับการรายงานผล 

การประกันคุณภาพการศึกษา  ของ สมศ.  และ สกอ. 

 4. เพ่ือใหคณะ/หนวยงานทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกร  และนํา

ผลการประเมินไปกําหนดนโยบาย  ทิศทางการพัฒนาองคกรรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณใหมี

ประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดสรรสิ่งจูงใจแกคณะ/หนวยงานไดอยาง

เหมาะสมและเปนธรรม 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน เพ่ือรับ

สิ่งจูงใจตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  โดยมหาวิทยาลัยไดมีการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 

ดาน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวง  และยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  รวมทั้งการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลจาก  ก.พ.ร. , สมศ.  และ  สกอ.  ซึ่งอยูภายใต

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย และการประเมินผล 8 ยุทธศาสตร  คือ 1)  การขยายโอกาสทางการศึกษา  

และจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค    2) การพัฒนานิสิตเพื่อใหได

บัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก   3) การพัฒนา
งานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนา

ประเทศ  ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  4) การใหบริการวิชาการแบบมี

สวนรวมของชุมชนและทองถิ่น  5) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน  6)  การสรางภาพลักษณ  และการพัฒนาสถาบันสูสากล   

7) การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง  
8) การพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  ตามแผนภาพที่ 1 ดังน้ี 
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แผนภาพ  2  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

 

 ทั้งน้ี เพ่ือใหคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับ

หลักเกณฑและแนวทางการประเมินผลตามเกณฑมาตรฐานการประเมินผลตางๆ  และสะทอนการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ทั้ง  8 ดาน  จึงไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของคณะ/หนวยงาน  โดยมหาวิทยาลัยไดมีการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

ที่มาจากเกณฑการประเมินผลและมาตรฐานการประเมินผลจากสวนตางๆ  ดังน้ี 
  1. การประเมนิผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ตามตัวชี้วัดสํานักงาน ก.พ.ร. 
  2. การประเมนิผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ตามตัวชี้วัด สมศ. 

  3. การประเมนิผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ตามตัวชี้วัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
  4. การประเมนิผลตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  ตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย 
 

 

โครงสรางการประเมินผล 

 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน ประจําปงบประมาณ  มีรายละเอียด

โครงสรางการประเมินผล  ดังน้ี 

  1.  องคประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมนิผล  ประกอบดวย คณะกรรมการ   

3 กลุม  ไดแก 

   1.1 คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

     1) ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  ที่มาจากงบประมาณ

แผนดิน  และงบประมาณรายได  เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน  หรือ

คณะกรรมการอํานวยการคณะ/หนวยงาน 

     2) จัดเตรียมขอมูลและสนับสนุนในเรื่องตางๆ ของคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของกับ 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
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     3) ทําหนาที่กําหนดกรอบหลักเกณฑการเจรจาขอตกลงผลงาน  เปาหมาย  วิธีการ

ประเมินผล  และจัดสรรสิ่งจูงใจ ใหกับคณะ/หนวยงาน 

   1.2 คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

      1) เจรจาขอตกลงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการ

ใหคะแนนในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของคณะ/หนวยงาน  รวมทั้งทําหนาที่ในการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลง  
      2) เจรจากับผูบริหารของคณะ/หนวยงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดและคาเปาหมาย เพ่ือ
ปรับแตงใหมีความเหมาะสมกับอัตลักษณและสภาพขอเทจ็จริงของแตละคณะ/หนวยงาน  

   1.3 คณะกรรมการตรวจประเมินผล 

    1) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  พรอมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาจากผลการปฏิบัติ

ราชการ  และพิจารณาระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจในการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

    2) ตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/

หนวยงาน พรอมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอันเกิดจากผลการปฏิบติัราชการ 

    3) สรุปรายงานผลการประเมินของคณะ/หนวยงาน  เสนอตอที่ประชุมผูบรหิาร

มหาวิทยาลัย 

 

องคประกอบของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

 

 1. ระดับมหาวิทยาลัย  
    1.1 อธิการบดี                    ประธาน 

    1.2 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปน CCO       รองประธาน 

    1.3 รองอธิการบดี                   กรรมการ 

    1.4 คณบดี                     กรรมการ 

    1.5 ผูอํานวยการสถาบัน - สํานัก               กรรมการ 

    1.6 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี             กรรมการ 

    1.7 ผูอํานวยการกอง                  กรรมการ 

    1.8 หัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแลเกี่ยวกับคํารับรองฯ         กรรมการและเลขานุการ 
     หรือจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย 

    1.9 เจาหนาที่ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับคํารับรองฯ           กรรมการและ 
     หรือจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย              ผูชวยเลขานุการ 

 
 2. ระดับคณะ/หนวยงาน 
  2.1 กรณีคณะ/สถาบัน - สํานัก 
    1) คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน – สํานัก                  ประธาน 

    2) รองคณบดี/รองผูอํานวยการสถาบัน – สํานัก           รองประธาน 

    ที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดทําแผนของหนวยงาน 
    3) รองคณบดี/รองผูอํานวยการสถาบัน – สํานัก           กรรมการ 
    4) หัวหนาภาควิชา                     กรรมการ 
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    5) เลขานุการคณะ/หนวยงาน                  กรรมการและเลขานุการ 
    6) เจาหนาที่ทีดํ่าเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําแผน           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    ของหนวยงาน 

 
  2.2 กรณีหนวยงานระดับกอง  หรือเทียบเทากอง 
    1) รองอธิการบดีที่กํากับดูแล/ผูอํานวยการ /               ประธาน 

    ประธานโครงการ 
    2) ผูอํานวยการ                                 รองประธาน 

    3) ผูชวยผูอํานวยการกอง                    กรรมการ 
    4) หัวหนากลุมงาน                        กรรมการ 
    5) หัวหนางาน                          กรรมการ 
    6) เจาหนาที่ทีดํ่าเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําแผน           กรรมการและเลขานุการ 
    ของหนวยงาน 

 
องคประกอบของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลคํารบัรองการปฏบิัติราชการ 

 

   คณะกรรมการ  
     1) อธิการบด ี                              ประธาน 

     2) รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย                  รองประธาน 

     3) รองอธิการบดี                            กรรมการ 
     4) หัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแลเกี่ยวกับคํารับรองฯ        กรรมการและเลขานุการ 
     5) เจาหนาที่หนวยงานที่กํากับดูแลเกี่ยวกับคํารับรองฯ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   

   ขอบเขตของคณะกรรมการประเมินผลชุดนี้  ทําหนาที่เจรจาขอตกลงเพื่อการ

พัฒนาการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนในคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจําปของคณะ/หนวยงาน  รวมทั้งทําหนาที่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม

ขอตกลง  
 

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจประเมินผล 

 

  1. คณะกรรมการอํานวยการ 
     1.1 อธิการบดี                   ประธาน 

      1.2 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปน CCO   รองประธาน 

      1.3 รองอธิการบดี                  กรรมการ 

      1.4 คณบดี                    กรรมการ 

     1.5 ผูอํานวยการสถาบัน - สํานัก              กรรมการ 

      1.6 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี            กรรมการ 

      1.7 ผูอํานวยการกอง                 กรรมการ 
      1.8 หัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแลเกี่ยวกับคํารับรองฯ        กรรมการและเลขานุการ 
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   ขอบเขตของคณะกรรมการประเมินผลชุดน้ี ใหคําปรึกษา แนะนํา  พรอมเสนอแนะ 

แนวทางแกไขปญหาจากผลการปฏิบัติราชการ  ใหคําปรึกษาการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลง  และพิจารณาระบบการจัดสรรสิ่ ง จูงใจในการปฏิบั ติราชการของคณะ/หนวยงาน  

ตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน เสนอตอที่ประชุม

ผูบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือการแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ  ที่เกิดขึ้น 
 

   2. คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 

      2.1 อธิการบดี/รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปน CCO  ประธาน 

      2.2 รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย       รองประธาน 

      2.3 ตัวแทนคณะ/หนวยงาน              กรรมการ 

      2.4 หัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแลเกี่ยวกับคํารับรองฯ       กรรมการและเลขานุการ 

      2.5 เจาหนาที่ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับคํารับรองฯ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

   หมายเหตุ   ตัวแทนของคณะ/หนวยงานควรเปนผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการ

ประเมินผลการจัดทําคํารับรองฯ  หรืออาจเปนผูมีประสบการณจากการประเมินการประกันคุณภาพ หรือ

อาจจะเปนผูที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําคํารับรองฯ  เน่ืองจากจะเปนผูที่คุนเคยกับหลักเกณฑและเงื่อนไข

การประเมิน 
 

  2. โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

   คํารับรองการปฏิบัติราชการ ถือเปนคํารับรองของสวนราชการฝายเดียว ไมใชสัญญา  

และใชสําหรับระยะเวลา 1 ป  โดยในคํารับรองฯจะประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกับยุทธศาสตร แนวทางการ

ปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก เปาหมาย/ เกณฑการใหคะแนน   

โดยมีระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ดังน้ี  
 

ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ขอตกลงที่ให 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

ระดับมหาวิทยาลัย 

• อธิการบดี 
 

ลงนามกับ • เลขาธิการ
คณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ 

แผนปฏิบัติราชการของ สกอ. / แผนปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัย 

   • ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก 

เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนตามแผน 

ปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ /

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / 

มหาวิทยาลัย  และตัวชี้วัดภาคบังคับตาม

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ขอตกลงที่ให 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

ระดับคณะ/หนวยงาน 

• หัวหนาสวนราชการ  
ภายใตโครงสรางการ 

บริหารของมหาวิทยาลัย 

 

ลงนามกับ • อธิการบดี 
 

 

• แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย / 

แผนปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

• ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก 

เปาหมายและเกณฑการใหคะแนน ตาม

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย / 

แผนปฏิบัติราชการคณะ/หนวยงาน  และ

ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการที่มหาวิทยาลัย กําหนดไว 

 

 

 

  3. โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวยหัวขอสําคัญดังน้ี 

   1)  คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

     เปนคํารับรองฯ ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ 

ตามระดับของคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

   2) ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    กําหนดระยะเวลาของคํารับรองฯ ซึ่งเริ่มและจบลงสอดคลองกับปงบประมาณของ 

สวนราชการ 

   3) แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน 

    กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค กลยุทธ วิธีดําเนินการ 

และผลการประเมิน 
   4) รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
    กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก ผลงานในอดีต เปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน 

   5) รายละเอียดอื่นๆ 
    รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด  นิยาม  สูตรการคํานวณ  และเงื่อนไขที่จําเปนประกอบ

ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  9 

ขั้นตอนในการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
 

วันที่  กิจกรรม 

สิงหาคม 2552  มหาวิทยาลัยเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553 ใหสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบ 

กันยายน 2552  มหาวิทยาลัยประชุมชี้แจงเพื่อถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรสูระดับบุคคล  แกคณะ/

หนวยงาน 

กันยายน – 

ตุลาคม 2552 
1) คณะ/หนวยงาน  จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

    ของแตละหนวยงาน  และเสนอคณะกรรมการอํานวยการ  หรือคณะกรรมการบริหาร 

    คณะ/หนวยงานเห็นชอบ 

2) คณะ/หนวยงาน  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  และคาน้ําหนักตัวชี้วัด  จากแผนปฏิบัติ 

    ราชการ ประจําป 2553  ของคณะ/หนวยงาน  และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

    ราชการของคณะ/หนวยงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และกรอบเกณฑการใหคะแนน 

    ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ใหกองแผนงาน  จํานวน  1 ชดุ  พรอม 

    ไฟลขอมูล 

ตุลาคม 2552 คณะ/หนวยงานเจรจาเปาหมายตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2553 

ตุลาคม 2552 1) คณะ/หนวยงาน ปรับปรุงแกไขกรอบ TOR  ของคณะ/หนวยงาน  และจัดสง 

     กองแผนงาน  จํานวน 1 ชดุ 

2) คณะ/หนวยงานจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  ท่ีเปนอัตลักษณ 

    ของหนวยงาน 

พ.ย.–ธ.ค. 2552  ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของคณะ/หนวยงาน

 
ก.ย.–พ.ย. 2552 กองแผนงานจัดทําคูมือรายละเอียดตัวชี้วัด และจัดสงใหกับคณะ/หนวยงาน   

เพื่อเปนกรอบในการจัดทําขอมูลรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
มกราคม 2553  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2553  (รอบ 3 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 

(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนธันวาคม 2552  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด   
หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

กุมภาพันธ 2553  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2553  (รอบ 4 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 
(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนมกราคม 2553  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด   

หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

มีนาคม 2553  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2553  (รอบ 5 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 
(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2553  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  

หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 
เมษายน 2553 คณะ/หนวยงาน  จัดทํารายงานผล  (รอบ  6  เดือน)

   1) ผลการปฏิบัติราชการตามกรอบคํารับรองฯ ของคณะ/หนวยงาน (สงเลมรายงาน) 

   2) บันทึกผลการปฏิบัติราชการ  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 

       (หากเกินระยะเวลาที่กําหนด  จะหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 
 



      คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

10 

วันที่  กิจกรรม 

พฤษภาคม 2553  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2553  (รอบ 7 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 
(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนเมษายน 2553   และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  

หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

มิถุนายน 2553  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2553  (รอบ 8 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 
(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนพฤษภาคม 2553  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  

หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

กรกฎาคม 2553  คณะ/หนวยงาน  จัดทํารายงานผล  (รอบ  9  เดือน) (สิ้นเดือนมิถุนายน 2553) 

   1) ผลการปฏิบัติราชการตามกรอบคํารับรองฯ ของคณะ/หนวยงาน  (สงเลมรายงาน) 
   2) บันทึกผลการปฏิบัติราชการ  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 

       (หากเกินระยะเวลาที่กําหนด  จะหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 
กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประเมินผลการรายงานการประเมินตนเอง 

ของคณะ/หนวยงาน (Self Assessment Report)  รอบ  9  เดือน 
สิงหาคม 2553  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2553  (รอบ 10 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร

(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนกรกฎาคม 2553  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  
หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

สิงหาคม-

กันยายน 2553 
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกสิ่งจูงใจตามผลการประเมิน 

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 
กันายน 2553  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2553  (รอบ 11 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร

(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนสิงหาคม 2553  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  
หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

ตุลาคม 2553  คณะ/หนวยงาน  จัดทํารายงานผล  (รอบ 12 เดือน) (สิ้นเดือนกันยายน 2553) 

   1) ผลการปฏิบัติราชการตามกรอบคํารับรองฯ ของคณะ/หนวยงาน  (สงเลมรายงาน) 
   2) บันทึกผลการปฏิบัติราชการ  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 

       (หากเกินระยะเวลาที่กําหนด  จะหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 
ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยฯแตงตั้งคณะกรรมการตรวจผลการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของคณะ/หนวยงาน 
พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ประเมินผลการรายงานการประเมินตนเอง 

ของมหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงาน (Self Assessment Report)  รอบ 12 เดือน 
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แผนภาพ  3  กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประเมินผล 
รายงานผล  
ทุกเดือน 

เจรจาคํารับรอง ฯและปรับ 

แกไขแผนปฏิบัติราชการ 

แตงตั้งคณะทํางาน 

จัดสงแผนปฏิบัติราชการและ 

รายงานผลการประเมินตามแผน  

รวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวของ    

ให มหาวิทยาลัย 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ดําเนินการตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการและ 

ประเมินผลตนเอง 

กรอบและตัวชีว้ัดสําหรับ 

การติดตามและประเมินผล 
- พัฒนาอะไร 
- ผลงานวัดดวยตัวชี้วัดอะไร 
- เปาหมายเทาใด 
- การวางแผนการดําเนินงาน 

  ใหบรรลุเปาหมาย 

ประกาศให

ประชาชนทราบ 

รับส่ิงจูงใจ 
ตามระดับของผลงาน 

วิเคราะหศักยภาพขององคกร/ 

ทบทวน/ปรับปรงุแผนปฏิบัติการ 

นําเสนอขอความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการประจําคณะ /  

ที่ประชุมหนวยงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 
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แผนภาพ  4  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

1. คณะ/หนวยงาน   

    - สงแผนปฏิบัติราชการ 
    - สงราง คํารับรองฯ 

    - เจรจาคํารับรองฯ 

ภายใน ต.ค. 

2. กองแผนงานสงผลการ

วิเคราะหรายละเอียดตัวชี้วัด 

และเสนอลงนามคํารับรองฯ

ของคณะ/หนวยงาน 

3. คณะ/หนวยงาน 

    - รายงานการประเมินผล 

ตนเอง ทุกเดือน และรอบ 6 

เดือน ตองสงรูปเลม 

4. คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการมหาวิทยาลัย

ติดตามความกาวหนาการ

ปฏิบัติราชการ  คร้ังที่ 1 

7. หนวยงานที่

รับผิดชอบดําเนินการ

สํารวจความพึงพอใจ 

คณะ/หนวยงาน 

9. คณะกรรมการฯ 

วิเคราะหและประเมินผล 

11. นําเสนอรายงานผลการ  

ประเมินฯตอคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย/ 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหาร

พิจารณาอนุมัติ 

นําผลการประเมินไป

เชื่อมโยงกับส่ิงจูงใจ 

5. คณะ/หนวยงาน 

    - รายงานการประเมินผล 

ตนเอง ทุกเดือน และรอบ 9 

เดือน ตองสงรูปเลม 

6. คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการมหาวิทยาลัย

ติดตามความกาวหนาการ

ปฏิบัติราชการ  ครั้งที่ 2 

8. คณะ/หนวยงาน 

    - รายงานการประเมินผล 

ตนเอง ทุกเดือน และรอบ 12 

เดือน ตองสงรูปเลม 

10. คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการมหาวิทยาลัย

ติดตามความกาวหนาการ

ปฏิบัติราชการ  คร้ังที่ 3 
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เกณฑการรับเรื่องการอุทธรณขอปรับปรุงตัวชี้วัดของคณะ/หนวยงาน  
 

 ถาคณะ/หนวยงานมีความประสงคจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดตางๆ ที่อยูในคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของคณะ/หนวยงาน ประจําปงบประมาณ ที่ลงนามโดยอธิการบดี แลว มีเกณฑในการรับเรื่องการ

อุทธรณ  ดังน้ี 

  1) การปรับแกไขคานํ้าหนัก กรณีไดรับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการของมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย 

  2) การปรับเปลี่ยนขอมูลพ้ืนฐาน  สืบเนื่องจากคํานิยามเพื่อใหสอดคลองกับคําอธิบายตัวชี้วัด 

เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

ปงบประมาณ 

  3) การปรับเปลี่ยนเปาหมาย/เกณฑการใหคะแนนสืบเนื่องมาจากขอ 2 

  4) การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเลือก 
  5) การปรับเปลี่ยนการกระจายคานํ้าหนัก หากคณะ/หนวยงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ หรือที่ประชุมกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน  พิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน

คานํ้าหนักใหมีคาที่แตกตางกันในแตละแผนงานหลัก  คณะ/หนวยงานสามารถอุทธรณได  แตทั้งน้ีจะตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย 
  6) กรณีที่คณะ/หนวยงานขอปรับเกณฑการประเมินเพื่อใหไดรับผลคะแนนในทางที่สูงขึ้น  

ซึ่งเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอันเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยทางเทคนิคตางๆ  

มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี  เมื่อพิจารณาจากเหตุผลประกอบแลว หากเห็นควรใหปรับเปลี่ยนเกณฑการ

ใหคะแนนตามที่คณะ/หนวยงานเสนอแลว คาคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดน้ันๆ ไมควรเกิน  4.0000  เพ่ือ

ไมใหเกิดความเสียเปรียบสําหรับหนวยงานที่ไมไดยื่นขออุทธรณมาเพ่ือขอปรับเกณฑ 
 

   ทั้งน้ี  หากคณะ/หนวยงานมีความประสงคจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดตางๆ  ตามเกณฑ

ดังกลาว  จะตองทําการอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 
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บทที่  2 

 

การติดตามและการประเมินผล 

 

วัตถุประสงคของการติดตามและการประเมินผล 

 1. เพ่ือทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2. เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคใหงานบรรลุเปาหมาย 
 3. เพ่ือทราบผลสัมฤทธิท์ี่เกิดขึ้นในการปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผลผลติ (Output) 

ผลลัพธ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

 

วิธีการติดตามและการประเมินผล 
 

 มหาวิทยาลัยฯ  ไดกําหนดใหคณะ/หนวยงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) เปน 12 รอบ  โดยจะตองมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร ทุก 1 เดือน  และสงรายงานผลที่เปนรูปเลม ทุก 6 เดือน 9 เดือน 

และ 12 เดือน  โดยทุกหนวยงานจะตองมีการรายงานผลภายใน 7 วัน หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงาน 

ในเดือนนั้นๆ  โดยนับต้ังแตสิ้นเดือนตุลาคม 2552 
 ทั้งน้ี คณะ/หนวยงานจะตองนําสงและบันทึกรายงานผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

และหากหนวยงานใดจัดสงรายงานผลฯลาชากวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะตัดคะแนน 

จากผลการประเมินที่หนวยงานได  โดยจะตัดคะแนนการสงชา วันละ 0.05 (ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวนี้ 

เปนหลักเกณฑที่สํานักงาน  ก.พ.ร.  ไดนํามาใชกับสวนราชการที่ทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

กับสํานักงาน  ก.พ.ร.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ  5  กลไกและรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สภามหาวิทยาลัย สํานักงาน ก.พ.ร. 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย CCO มหาวิทยาลัย 

เจาภาพหลักตัวชี้วัด คณะ/หนวยงาน 

ผูรวบรวมขอมูล ผูรวบรวมขอมูล 

ผูรวบรวมขอมูล ผูรวบรวมขอมูล 

ทุก 1 เดือน 

ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน 

ทุกสิ้นเดือนที่ 6, 9 และ 12 

ทุก 1 เดือน 

ทุก 1 เดือน 

ทุก 1 เดือน 

คณะกรรมการกํากับฯ 
ทุก 1 เดือน 
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การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการจัดทําคํารับรองการปฏบิัติราชการ 
 

 สําหรบัการรายงานผลฯ มหาวิทยาลัยไดกําหนดแบบฟอรมการรายงานผลออกเปน 3 รูปแบบ ดังน้ี 

  1) แบบฟอรมสําหรบัตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ  (ดังตัวอยางในภาคผนวก) 

  2) แบบฟอรมสําหรบัตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  (ดังตัวอยางในภาคผนวก) 

  3) แบบฟอรมสําหรบัตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนการดําเนินงาน  (ดังตัวอยางในภาคผนวก) 
 ขอมูลโดยรวมของแบบฟอรมที่ใชสําหรบัรายงานผลจะมีสวนประกอบ  ดังน้ี 
  1) ชื่อตัวชี้วัด 

  2) ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 

  3) ผูจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด 
  4) ขอมูลผลการดําเนินงาน 

  5) เกณฑการใหคะแนนและการคํานวณผลคะแนน 

  6) คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ 

  7) ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

  8) อุปสรรคตอการดําเนินงาน 

  9) แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค 

  10) หลักฐานอางอิง 

 

การติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ 
 

 เมื่อคณะ/หนวยงานจัดสงรายงานการติดตามงานและรายงานผลการประเมินตนเองทุก 1 เดือน   

เพ่ือรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการแลว  มหาวิทยาลัย 

จะวิเคราะหผลการดําเนินงาน  และติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของคณะ/หนวยงานตอไป 

 

 การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน  

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ  5 ครั้ง  คือ 
  1)  ครั้งที่  1   เดือนมกราคม 2553 (Pre-evaluation) 
  2)  ครั้งที่  2   เดือนเมษายน 2553 (Pre-evaluation) 

  3)  ครั้งที่  3   เดือนกรกฎาคม 2553 (Pre-evaluation) 
  4)  ครั้งที่  4   เดือนกันยายน 2553 (Pre-evaluation) 
  5)  ครั้งที่  5   ประมาณเดือนธันวาคม – มกราคม 2553 (Post - evaluation) 
 

 1) การติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ ของคณะ/หนวยงาน  ครั้งที่ 1-4 (Pre-

evaluation) 

  1.1) วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

    1.1.1) เพ่ือติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  ของคณะ/หนวยงาน 
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    1.1.2) เพ่ือสรางความเขาใจในตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรวมกับคณะ/

หนวยงาน  โดยเฉพาะประเด็นที่แจงรายละเอียดตัวชี้วัดไมตรงตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  หรือไมตรง

กับคํานิยามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    1.1.3) เพ่ือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูล  แตละตัวชี้วัดใหเปนไปตามคํา

นิยามที่กําหนด 
    1.1.4) เพ่ือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวางระบบ/กลไกการติดตาม  และการประเมินผล

ตัวชี้วัดภายในของคณะ/หนวยงาน 
   5) เพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรค และใหคําแนะนําในการแกไข  ปรับปรุงการดําเนินงาน  

กอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ของคณะ/หนวยงาน 
  1.2)  ประเดน็ในการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

    1.2.1) ความนาเชื่อถือของระบบการจัดเก็บขอมูล  ขอมูลที่คณะ/หนวยงานจัดเก็บ 

ตรงตามคํานิยามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    1.2.2) การดําเนินการตามตัวชี้วัด  นโยบาย  โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญๆ 

    1.2.3) กระบวนการกลไกการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการภายในคณะ/

หนวยงาน 
    1.2.4) ปญหา  อุปสรรค  ในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

คณะ/หนวยงาน 
  1.3)  ขั้นตอนในการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

    1.3.1) ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    1.3.2) การรับฟงปญหา  อุปสรรค  ของคณะ/หนวยงาน 

    1.3.3) การสอบถามและสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บ

ขอมูล  เปนตน 

    1.3.4) การสรุปผลการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ  ของคณะ/หนวยงาน  และใหขอเสนอแนะแกคณะ/หนวยงาน 
 

 2)  การติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ  ของคณะ/หนวยงาน   ครั้งที่  5   

(Post-evaluation) 
  2.1)  วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 
    2.1.1) รับทราบผลการปฏิบติัราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ  ของคณะ/หนวยงาน 
    2.1.2) ตรวจเอกสารหลักฐานอางอิงที่ใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  ของคณะ/หนวยงาน 

    2.1.3) เยี่ยมชมการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

  2.2)  ขั้นตอนในการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 
    2.2.1) การสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ

ผูบริหาร  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบผลการปฏิบัติราชการ  และผูแทนคณะ/หนวยงาน 
    2.2.2) การตรวจเอกสารหลักฐานอางอิงที่ใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ  ของคณะ/หนวยงาน 
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 การติดตามและประเมินผล  ดําเนินการใน  4 ลักษณะ  คือ 
  1) การศึกษาขอมูล  เอกสาร  หลักฐานตางๆ  เชน 
   - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (Self  Assessment 

Report  :  SAR) รอบ 12 เดือน 
   - เอกสาร  หลักฐานประกอบอื่นๆ  เชน 

    - รายงานการประชุม 
       - รายงานผลการดําเนินงาน 

    - คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 

    - แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

    - ภาพถาย  

2) การสมัภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ  เชน 

   - ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 

   - ผูจัดเก็บขอมูล 
   - ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน 

  3) การสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆ  ของคณะ/หนวยงาน  เชน 

   - สภาพแวดลอมของสถานทีท่ี่ดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการ 
   - การเกบ็รักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
   - การมสีวนรวมของผูบรหิารระดับสูงของคณะ/หนวยงาน 

   - ระบบฐานขอมูล 

    * ความถูกตอง  เชน  แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน

และหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จาก

เจาของขอมูลทุก  1  เดือน 
    * ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถตรวจสอบยันยัน  “สอบทาน” 

ขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได  มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 
    * ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการ

เปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

    * ความสามารถในการตรวจสอบได  เชน  คณะ/หนวยงานมีความพรอมในการให

คณะกรรมการฯ  สวนราชการ  ภาคเอกชน  และประชาชนตรวจสอบขอมูลไดตลอดเวลา ผูที่เกี่ยวของ

สามารถเขาถึงขอมูลและเขามาตรวจสอบขอมูลได 

  4) การขอความเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Expert Panel)  เชน 
   - คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   - คณะผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ 
 

 ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะกรรมการตรวจประเมินผลฯ   

ที่มหาวิทยาลัยแตงต้ัง  อาจเลือกใชวิธีใดวิธีหน่ึง  หรือใชหลายวิธีประกอบกันก็ไดตามความเหมาะสม 

เพ่ือใหไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 
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การรายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลที่เกี่ยวของท้ังหมดที่คณะ/หนวยงาน   

รายงานถือเปน   เอกสารทางราชการ   ที่ไดรับการรับรองความถกูตองสมบูรณ 

จากผูบังคับบัญชาคณะ/หนวยงานเพื่อใชเปนขอมูลสาํคัญในการประเมินผล 

 

 

สรุปขั้นตอนกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชวงเวลา 

ของกิจกรรม 

มหาวิทยาลัย 

ประเมินผล 
คณะ/หนวยงาน หมายเหตุ 

1. ม.ค.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 

งานจากรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 

รอบ3เดือน (สิ้นธ.ค. 52)  

• รายงานผลการดําเนินงาน 

รอบ 3 เดือน (สิ้น ธ.ค. 52)  

ของหนวยงานในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 

แตหนวยงานตองบันทึกผล

การดําเนินงานในระบบ

บริหารยุทธศาสตร 

2. ก.พ.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 

งานจากรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 

รอบ4เดือน (สิ้นม.ค. 53)  

• รายงานผลการดําเนินงาน 

รอบ 4 เดือน (สิ้น ม.ค. 53)  

ของหนวยงานในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 

แตหนวยงานตองบันทึกผล

การดําเนินงานในระบบ

บริหารยุทธศาสตร 

3. มี.ค.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 

งานจากรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 

รอบ5เดือน (สิ้นก.พ. 53)  

• รายงานผลการดําเนินงาน 

รอบ 5 เดือน (สิ้น ก.พ. 53)  

ของหนวยงานในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 

แตหนวยงานตองบันทึกผล

การดําเนินงานในระบบ

บริหารยุทธศาสตร 

4. เม.ย.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 

งานจากรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 

(Self Assessment 

Report : SAR)  รอบ 6 

เดือน  โดยเปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินงานจริงกับ

เกณฑการใหคะแนนที่

กําหนด 

• จัดสงรูปเลมรายงานผล 

การปฏิบัติราชการตาม 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

(Self Assessment Report : 

SAR) รอบ  6 เดือน  ใหกับ

มหาวิทยาลัย   

• บันทึกผลการดําเนินงานใน

ระบบบริหารยุทธศาสตร   

 

 

• รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ (Self 

Assessment Report : 

SAR) รอบ 6 เดือน 

• บันทึกผลการดําเนินงานใน

ระบบบริหารยุทธศาสตร   

 

5.  พ.ค.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 

งานจากรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 

รอบ7เดือน(สิ้นเม.ย. 53)  

• รายงานผลการดําเนินงาน 

รอบ 7 เดือน (สิ้น เม.ย. 53)  

ของหนวยงานในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 

แตหนวยงานตองบันทึกผล

การดําเนินงานในระบบ

บริหารยุทธศาสตร 
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ลําดับ 
ที่ 

ชวงเวลา 

ของกิจกรรม 

มหาวิทยาลัย 

ประเมินผล 
คณะ/หนวยงาน หมายเหตุ 

6.  มิ.ย.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 

งานจากรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 

รอบ8เดือน(สิ้นพ.ค. 53)  

• รายงานผลการดําเนินงาน 

รอบ 8 เดือน (สิ้น พ.ค. 53)  

ของหนวยงานในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 

แตหนวยงานตองบันทึกผล

การดําเนินงานในระบบ

บริหารยุทธศาสตร 

7.  ก.ค.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 

งานจากรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 

(Self Assessment 

Report : SAR) รอบ 9 

เดือน โดยเปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินงานจริง 

กับเกณฑการใหคะแนน 

ท่ีกําหนด 

• จัดสงรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ (Self 

Assessment Report : SAR) 

รอบ  9 เดือน ใหกับ

มหาวิทยาลัย 

• บันทึกผลการดําเนินงานใน

ระบบบริหารยุทธศาสตร   

 

• รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ (Self 

Assessment Report : 

SAR) รอบ 9 เดือน 

• บันทึกผลการดําเนินงานใน

ระบบบริหารยุทธศาสตร   

 

 

8.  ส.ค.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 

งานจากรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 

รอบ10เดือน(สิ้นก.ค.53)  

• รายงานผลการดําเนินงาน 

รอบ 10 เดือน (สิ้น ก.ค. 53) 

ของหนวยงานในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 

แตหนวยงานตองบันทึกผล

การดําเนินงานในระบบ

บริหารยุทธศาสตร 

9. ก.ย.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 

งานจากรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 

รอบ11เดือน(สิ้นส.ค.53)  

• รายงานผลการดําเนินงาน 

รอบ 11 เดือน (สิ้น ส.ค. 53) 

ของหนวยงานในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 

แตหนวยงานตองบันทึกผล

การดําเนินงานในระบบ

บริหารยุทธศาสตร 

10. ต.ค. • วิเคราะหผลการดําเนิน 

งานจากรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 

(Self  Assessment 

Report : SAR) รอบ 12 

เดือน โดยเปรียบเทียบผล

การดําเนินงานจริงกับ

เกณฑการใหคะแนน 

ท่ีกําหนด 

• จัดสงรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ (Self 

Assessment Report : 

SAR) รอบ  12  เดือน  

พรอมแนบ  ตัวอยาง

เอกสาร/หลักฐานประกอบ

ของตัวชี้วัดมาดวย สวน

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ

อ่ืนที่ไมไดจัดสงให

มหาวิทยาลัย ขอใหคณะ/

หนวยงานจัดเตรียมไว ณ 

คณะ/หนวยงานเพื่อพรอม 

ใหผูประเมินตรวจสอบหรือ 

• รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ (Self 

Assessment  Report  : 

SAR) รอบ 12 เดือน 

• เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

ของคณะ/หนวยงาน 

ท่ีสนับสนุนผลงาน เชน  

- รายงานการประชุม  
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 

- แบบฟอรมแสดงความ  

   คิดเห็น 

- ภาพถาย/VDO  ฯลฯ      
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ลําดับ 
ที่ 

ชวงเวลา 

ของกิจกรรม 

มหาวิทยาลัย 

ประเมินผล 
คณะ/หนวยงาน หมายเหตุ 

ขอขอมูลเพิ่มเติม  เชน  

   - รายงานการประชุม 

   - คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

   - แบบฟอรมแสดงความ 

        คิดเห็น 

    - แผนการดําเนินงาน 

     ท่ีไดรับความเห็นชอบ 

     จากผูมีอํานาจ 

   - ภาพถาย/ VDO   
11.  ต.ค.- 

พ.ย.  

• ชี้แจงหลักเกณฑ และ

แนวทางการประเมิน 

ใหคณะ/หนวยงาน และ

กรรมการประเมินผล  
TOR หนวยงาน  

• ประสานกับคณะ/

หนวยงานเพื่อติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ  ณ  คณะ/

หนวยงาน (Site visit : 

Post-Evaluation)  

• ติดตามผลการดําเนิน  

งานเปรียบเทียบกับ  
Pre-Evaluation 

 

 

• ใหความรวมมือกับ

คณะกรรมการตรวจ 

ประเมิน ผลฯในการ 

ติดตามประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ  

ณ คณะ/หนวยงาน (Site 

visit : Post-Evaluation)   

• จัดเจาหนาที่หรือ

ผูรับผิดชอบในการตอบ 

ขอซักถาม/ชี้แจงผลงาน

และเปาหมาย แจงปญหา

อุปสรรค ขอเสนอแนะ

ตางๆ     

• แบบฟอรมการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ณ คณะ/หนวยงาน  ซ่ึงเปน

แบบ ฟอรมท่ีมหาวิทยาลัย

จัดทําขึ้นเพื่อใชในการ

ประเมินผล  (Site visit : 

Post-Evaluation) 

• เอกสาร/หลักฐานอางอิงของ

คณะ/หนวยงานที่สนับสนุน

ผลงาน เชน  

     - ภาพถาย/VDO  
     - ปฏิทินการจัดทําแผนงาน/ 

         โครงการ  ฯลฯ 
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การคํานวณผลการประเมิน 
 

 1.  ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ  เปนดังน้ี 
 

ระดับคะแนน ผลการประเมิน

5 คณะ/หนวยงานปฏิบัติราชการไดเกินเปาหมายอยางมาก   

ซึ่งการดําเนินการเชนน้ันตองใชความพยายามสงูมากสุดเอื้อม 

4 คณะ/หนวยงานปฏิบัติราชการไดเกินเปาหมายซึ่งการดําเนินการ 

เชนน้ันตองใชความพยายามมากกวาปกติ 

3 คณะ/หนวยงานปฏิบัติราชการไดตามเปาหมายที่ตกลงกนั 

ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2 คณะ/หนวยงานปฏิบัติราชการไดตํ่ากวาเปาหมายที่ตกลงกัน 

ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

1 คณะ/หนวยงานปฏิบัติราชการไดตํ่ากวาเปาหมายที่ตกลงกัน 

ในคํารับรองการปฏิบัติราชการอยางมาก 

 

 

  ดังน้ัน หากมผีลระดับคะแนนที่ไดรับเทากบั 5 แสดงวามผีลงานดีมาก  คะแนนรวมที่ไดรับ 

ย่ิงสูงย่ิงดี 
 
 2.  วิธีการคํานวณผลการประเมินตอนสิ้นปงบประมาณ  สามารถแบงไดเปน  5  แบบ  ดังน้ี 

   1)  การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

   2)  การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา  1 ตัว 

   3)  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน  (Milestone) 
   4)  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

   5)  การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ-ผาน /ไมสําเร็จ-ไมผาน  (Pass/Fail)   
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 ตัวอยางวิธีการคํานวณผลการประเมิน 
 

 

แบบที่   1  :  การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 

ตัวอยาง  :  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

 

การเทียบบัญญัติไตรยางศ กรณีท่ีโครงการวิจัย/งานสรางสรรคท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  รอยละ  72.59 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด   รอยละ  72.59  มากกวา   

ท่ีเกณฑการใหคะแนนระดับ  2  =  รอยละ  2.59  

 

ดังนั้น  ผลคะแนนจริงท่ีไดจึงอยูระหวางเกณฑการใหคะแนนระดับ  2  กับ  3 

 

คํานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ 

 

 การคํานวณคะแนนที่ได  
 

 (ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  - เกณฑขั้นต่ําของชวงคะแนน)  

x 100  
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  

 100%    

 

 ตัวอยางการคํานวณคะแนนที่ได 
 

   เชน   ผลการดําเนินงานที่ทําได    72.59% 

 

 (72.59 – 70)  
x  100  

 10  

 100    

 

    ผลตางของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจากระดับ  2  =  0.2590 

 

    ดังน้ัน  ผลการประเมินรอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  

   จะไดระดับคะแนน   =   2 + 0.2590      =     2.2590    

 

 

 

ระดับคะแนน 
1                       2 3                        4 5 

60                   70 80                       90 100 

ผลการดําเนินงาน   
72.59

ผลการดําเนินงานจริงท่ีได 
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แบบที่  2   :  การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา  1  ตัว 

 

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 

 

ตัวอยาง  :  ระดับความสําเร็จของการผลติบัณฑิตใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ  
                (นํ้าหนัก : รอยละ  15) 
 

(1) 

ตัวชี้วัด 

(2) 

นํ้าหนัก

ภายใน

ตัวชี้วัด 

(3) 

เปาหมาย  

ตามแผน 

(4) 

ผลการ

ดําเนินงาน

จริง 

(5) 

รอยละของผลการ

ดําเนินงานจริงเทียบ

กับเปาหมาย 

((4)/(3)) x 100 

(6) 

ผลคะแนน

ที่ได 

(7) 

คะแนน      

ถวงนํ้าหนัก 

((6)x(2)) 

ระดับความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ   

1. จํานวนนิสิตใหม 
ดานวิทยาศาสตรฯ 

ทุกระดับ 

5 

 

3,515 

คน 

3,420      

คน 
97.3000 4.7300 1.5767 

2. จํานวนนิสิตดาน

วิทยาศาสตรฯทั้งหมด 
5 

 

9,572 

คน 

7,540 

คน 

78.7700 2.8770 0.9590 

3. จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

5 
 

1,502 

คน 

1,245 

คน 

81.9100 3.1910 1.0637 

รวม 15  3.5994 

 

 หมายเหตุ    1) ใชวิธีการคํานวณคะแนนที่ไดของแตละตัวชี้วัดยอยเหมือนแบบที่  1 
   2) คาคะแนนรวมของตัวชี้ วัดระดับความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติราชการ  จะเทากับ คะแนนถวงนํ้าหนักของตัวชี้วัดยอยจํานวน 3 ตัว รวมกับ คาคะแนนของ

ตัวชี้วัดน้ีจึงเทากับ  3.5994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน 

1                        2 3                         4 5 

60                     70  80                        90 100 

ผลการดําเนินงาน                    97.3000

ผลการดําเนินงานจริงท่ีได 
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แบบที่  3  :  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดาํเนินงาน (Milestone) 
 

 ประเมินผลความสาํเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการ

เทียบกับแผนงานที่กําหนด  แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด 
 

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวอยาง   :   ระดับความสาํเร็จของระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา 

   คุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

 

 

หนวยงาน ก หนวยงาน ข       
 

 

  

 

     ข้ันตอนที่ 5 

ระดับ 5 

(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

  

 

    ข้ันตอนที่ 4 
ระดับ 4 

(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4) 

  

 

   ข้ันตอนที่ 3 

ระดับ 3 

(ขั้นตอนที่ 

1+2+3) 

  

 

 

 

  

มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

และเอกลักษณของมหาวิทยาลัยครอบคลุมปจจัยที่มีผล

ตอคุณภาพอยางครบถวน ท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ

จัดการศึกษา และผลผลิต  สามารถรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก  และเทียบระดับ  (Benchmarking) 

ระดับ 2 

(ขั้นตอนที ่

1+2)  

    ไมมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับ 1 

(ขั้นตอนที่ 1)  

 

คณะ/หนวยงาน ผลการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ที่ได 

ก สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ 1 และ 

2 แตไมไดดําเนินการในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 

2.0000 

ข สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ 1    

ขั้นตอนที่ 2  แตขั้นตอนที่  3  ไมมีการตรวจติดตาม 

และประเมินผลการประกนัคุณภาพอยางตอเนื่อง 

และ ไมไดดําเนินการในขั้นตอนที่  4  และ  5 

2.7500 

 

 

 
 
 

ตัวอยาง 
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แบบที่  4  :  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 

     ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนนที่มีระดับคะแนน  5 ระดับ 

คือ 

 

   

 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 1 2 3 4 5 

 

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 

 

ตัวอยาง   :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการปรับปรงุภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย 

     ผูประเมินพิจารณาระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงภมูิทัศน   

    โดยวิเคราะหจากรายงานของคณะ/หนวยงาน  ตามประเด็นการประเมินผลที่กําหนดไว 

     แลวเห็นวา ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการปรับปรงุภูมิทัศน ของ  

    คณะ/หนวยงาน  อยูที่ระดับคะแนน  3.75  

 

 

หมายเหตุ  :   กรณีภายในวันที่   31 ตุลาคม   หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได  เนื่องจาก 

      เปนตัวชี้วัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง  จัดเก็บขอมูลไมทัน   หรือเปนการประเมิน 

       เชิงคุณภาพใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ  1  มากอน      

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน

1                        2 3                         4 5 

1                        2 3                         4 5 

ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ  

3.75 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

จริงท่ีได 
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แบบที่  5  :  การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ-ผาน / ไมสําเร็จ-ไมผาน  (Pass/Fail) 

 

 ประเมินผลความสาํเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานวาสามารถทําไดตามเกณฑ 

ที่กําหนดหรือไม  แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด 
 

ตัวอยาง    : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 

คําอธิบาย : การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับทางวิชาการ 

ในระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับ

สถาบันหรือระดับสาขายอยจากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับ เชน The Times Higher 

Education Supplement ของอังกฤษ,  Maclean’s magazine ของประเทศแคนาดา, Good 

University Guides ของประเทศออสเตรเลีย, U.S.News&World Report ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา,   Asiaweek  ของฮองกง  เปนตน 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ไมไดรับการจัดอันดับ 

2           - 

3           - 

4           - 

5 ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบนั

หรือระดับสาขายอยจากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับ 

 

 ตัวอยาง  1   :   การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ 

 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 

                   สถาบัน ก  ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรอื 

ระดับสาขายอยจากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  

ถือวา  สําเร็จอยูที่ระดับคะแนน   5 
 

ตัวอยาง  2   :   การประเมินตัวชี้วัดผลไมสําเร็จ 

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 

                   สถาบัน  ข   ไมไดรับการจัดอันดับ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 

ของสถาบันอุดมศึกษา  ข   ถือวา  ไมสําเร็จ  อยูที่ระดับคะแนน   1 
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บทที่  3 

 

แนวทางและวิธีการประเมินผล 

 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน เพ่ือรับ

สิ่งจูงใจตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ซึ่งอยูภายใตกรอบการประเมินผลยุทธศาสตรทั้ง 8 ดาน 

ของมหาวิทยาลัย  คือ 1) การขยายโอกาสทางการศึกษา  และจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2) การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและ 

เปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก  3)  การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ และ

มาตรฐานสูระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ  ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ  4) การใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น  5) การอนุรักษ 

ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน  6) การสราง

ภาพลักษณ  และการพัฒนาสถาบันสูสากล  7) การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหาร

จัดการที่ดี เพ่ือใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง  8) การพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

 ทั้งน้ีเพ่ือใหคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับ

หลักเกณฑและแนวทางการประเมินผลตามเกณฑมาตรฐานการประเมินผลตางๆ  และสะทอนการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ทั้ง  8 ดาน  จึงไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของคณะ/หนวยงาน  โดยมหาวิทยาลัยไดมีการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

ที่มาจากเกณฑการประเมินผลและมาตรฐานการประเมินผลจากสวนตางๆ เชน ตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ตัวชี้วัดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ตัวชี้วัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย โดยมีกรอบการประเมินคณะ/หนวยงาน  

ดังน้ี 
 
  กลุมที่ 1  หนวยงานจัดการเรียนการสอน 

ภารกิจ น้ําหนัก 

สวนที่ 1  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการคณะ/หนวยงาน รอยละ  80 

    ดานการเรียนการสอน รอยละ  35 

    ดานการวิจัย รอยละ  30 

    ดานการบริการวิชาการ  รอยละ  15 

    ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  รอยละ    5 

    ดานอื่นๆ  รอยละ  15 



      คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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30 

ภารกิจ น้ําหนัก 

สวนที่ 2  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย รอยละ  5 

    ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 

         ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รอยละ  5 

สวนที่ 3  ผลสําเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน รอยละ  15 

    ตัวชี้วัดที่ 1  เปนเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน  รอยละ  5 

    ตัวชี้วัดที่ 2  เปนเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน  รอยละ  5 

    ตัวชี้วัดที่ 3  เปนเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน  รอยละ  5 

รวม รอยละ 100 

 

 

  กลุมที่ 2  หนวยวิจัย-บริการ-ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ภารกิจ น้ําหนัก 

สวนที่ 1  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการคณะ/หนวยงาน รอยละ  85 

 ส.วลัย ส.ศิลปะ ไมมีภารกิจสอน 

    ดานการเรียนการสอน  รอยละ  35  รอยละ  30  - 

    ดานการวิจัย รอยละ  30  รอยละ  25  รอยละ  40 

    ดานการบริการวิชาการ  รอยละ  15  รอยละ  10 รอยละ  30 

    ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอยละ   5 รอยละ  20 รอยละ   5 

    ดานอื่นๆ  รอยละ  15  รอยละ  15  รอยละ  25 

สวนที่ 2  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย รอยละ  5 

    ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ 

    เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

    มหาสารคาม 

รอยละ  5 

สวนที่ 3  ผลสําเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ หรือจุดเนน 

    ของหนวยงาน 

รอยละ  15 

    ตัวชี้วัดที่ 1  เปนเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน  รอยละ  5 

    ตัวชี้วัดที่ 2  เปนเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน  รอยละ  5 

    ตัวชี้วัดที่ 3  เปนเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน  รอยละ  5 

รวม รอยละ 100 
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 กลุมที่ 3, 4  หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  และหนวยงานเสริมศึกษา 
 

ภารกิจ น้ําหนัก 

สวนที่ 1  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการคณะ/หนวยงาน รอยละ  80 

    ยุทธศาสตรท่ี 1 ...  

    ยุทธศาสตรท่ี 2 ... 

    ยุทธศาสตรท่ี 3 ... 

    ยุทธศาสตรท่ี 4 ... 

    ยุทธศาสตรท่ี 5 ... 

สวนที่ 2  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย รอยละ  5 

    ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 

         ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รอยละ  5 

สวนที่ 3  ผลสําเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน   รอยละ  15 

    ตัวชี้วัดที่ 1 (ใหหนวยงานกําหนดวาจะพัฒนาระบบฐานขอมูลอะไรของหนวยงาน) รอยละ  5 

    ตัวชี้วัดที่ 2 เปนเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน  รอยละ  5 

    ตัวชี้วัดที่ 3 เปนเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน  รอยละ  5 

รวม รอยละ 100 

 

 โดยที่ 
  สวนที่ 1  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการคณะ/หนวยงาน 

   ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน  ใหใชตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัย เปนหลัก  แตทั้งน้ี คณะ/หนวยงานสามารถกําหนด

ตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่อยูในแผนฯของมหาวิทยาลัยได 
 
  สวนที่ 2  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

   ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ทุกคณะ/หนวยงานจะตองเพิ่มตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ

ของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ของคณะ/หนวยงาน 

 
  สวนที่ 3  ผลสําเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ  หรือจุดเนนของหนวยงาน   
   ใหคณะ/หนวยงานเพิ่มตัวชี้วัดอิสระดานการพัฒนาเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน  
เพ่ือวัดผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามภารกิจ

ของหนวยงาน  จํานวน 3 ตัวชี้วัด   

    กรณี หนวยงานการเรียนการสอน และการวิจัย ใหคณะ/หนวยงานกําหนดตัวชี้วัดขึ้น

เอง  โดยสะทอนถึงจุดเนนการวิจัย/การบริการวิชาการ/การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการผลิตบัณฑิต 
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32 

    กรณี หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ใหหนวยงานกําหนดตัวชี้วัดที่ 1 เปน

ตัวชี้วัดที่สะทอนถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน 

และสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย  สวนตัวชี้วัดที่ 2  และตัวชี้วัดที่ 3  ใหหนวยงานกําหนดตัวชี้วัดขึ้นเอง  
โดยสะทอนถึงจุดเนนและอัตลักษณของหนวยงาน 
 
 
กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 

 1) สรุปจํานวนตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร รวมน้ําหนัก รวมตัวชี้วัด 

 ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 
1)  การขยายโอกาสทางการศึกษา  และจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต 

     ที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

31.05 19 

2)  การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

     และเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

10.00 5 

3)  การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐาน 

     สูระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ  ตลอดจน 

     มีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

27.60 9 

4)  การใหบรกิารวิชาการแบบมสีวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 6.90 6 

5)  การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ

     ขนบธรรมเนียมประเพณขีองอีสานใหยัง่ยืน 
3.45 3 

6)  การสรางภาพลักษณ  และการพัฒนาสถาบันสูสากล 3.00 4 

7)  การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบรหิารจัดการที่ดี  

     เพ่ือใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 
15.00 26 

8)  การพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 3.00 4 

รวมทั้งสิ้น 100 76 
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 2) สรุปตัวชี้วัด นํ้าหนัก หนวยงานกํากับติดตามขอมูล  และหนวยงานที่ตองรับผิดชอบดําเนินการ

ตัวชี้วัด 
 
ประเด็น 

การ

ประเมินผล 

 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

หนวยงานกํากับ

ติดตามขอมูล  

(Data Owner) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ดําเนินการตัวชี้วัด 

(KPI Owner) 

ยุทธศาสตรที่  1) การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพือ่ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค

     เปาประสงคที่  1.1 จัดการศกึษาสูกลุมเปาหมายหลากหลาย และตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

 1.1.1 ระดับความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติราชการ (สงป.) 
1.63 กองทะเบียนฯ/ 

กองบริการการศึกษา 

ทุกคณะ-สถาบันที่เปด

สอน/กองทะเบียนฯ/ 

กองบริการการศึกษา 

     เปาประสงคที่  1.2) มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 1.2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร (สกอ.(2.1)) 
1.63 กองทะเบียนฯ ทุกคณะ-สถาบันที่เปด

สอน/กองทะเบียนฯ 
  1.2.2 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

(สมศ.) 
1.65 กองทะเบียนฯ ทุกคณะ-สถาบันที่เปด

สอน/กองทะเบียนฯ 

 1.2.3 ระดับความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล  องคกร  

และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ.(2.3)) 
 

1.63 กองบริการการศึกษา ทุกคณะ-สถาบัน/ 
กองบริการการศึกษา 

     เปาประสงคที่  1.3) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 

 1.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการที่สรางคุณคา (ก.พ.ร.) 

1.63 สํานักศึกษาทั่วไป  ทุกคณะ-สถาบัน/ 
สํานักศึกษาทั่วไป 

 1.3.2 ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ (สกอ.(2.2),ก.พ.ร.) 
1.64 สํานักศึกษาทั่วไป  ทุกคณะ-สถาบัน/ 

สํานักศึกษาทั่วไป 
 1.3.3 รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด (สงป.) 
1.63 กองทะเบียนฯ ทุกคณะที่เปดสอนระดับ

ปริญญาตรี/กองทะเบียนฯ 

 1.3.4 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป (สกอ.(2.9),ก.พ.ร.) 

1.64 กองแผนงาน ทุกคณะที่เปดสอน 
ป.ตรี/กองแผนงาน 

 1.3.5 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขา

ที่สําเร็จการศึกษา (ก.พ.ร.) 
1.64 กองแผนงาน ทุกคณะเปดสอนป.ตรี/ 

กองทะเบียนฯ 

 1.3.6 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือน

เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ (สกอ.(2.10)) 

1.64 กองแผนงาน ทุกคณะเปดสอนป.ตรี/ 

กองทะเบียนฯ 

 1.3.7 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบ

ใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผานมาตอจํานวนผูเขาสอบ

ทั้งหมด (สกอ.(2.12), ก.พ.ร.) 

1.63 กองทะเบียนฯ คณะพยาบาลฯ/ 

คณะเภสัชฯ/คณะวิศวะฯ/

กองทะเบียนฯ 
 1.3.8 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความ

พึงพอใจของนิสิตนักศึกษา (สกอ.(2.11), ก.พ.ร.) 
1.64 กองแผนงาน ทุกคณะ-สถาบัน/ 

กองแผนงาน 

 1.3.9 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศ 

เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม 

หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิต 

ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (สกอ.(2.12)) 

1.64 กองกิจการนิสิต ทุกคณะ-สถาบัน/ 
กองกิจการนิสิต 

 1.3.10 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก

ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน

วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด (ก.พ.ร.) 
 

1.63 บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะที่เปดสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา/บัณฑิต

วิทยาลัย 
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ประเด็น 

การ

ประเมินผล 

 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

หนวยงานกํากับ

ติดตามขอมูล  

(Data Owner) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ดําเนินการตัวชี้วัด 

(KPI Owner) 

     เปาประสงคที่  1.4) มีอาจารยที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรมในการสอนและการวิจัย 

 1.4.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.(2.7), ก.พ.ร.) 
1.63 ทุกคณะ-สถาบัน/ 

สภาคณาจารย 

ทุกคณะ-สถาบัน/

สภาคณาจารย 
 1.4.2 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ

อาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (สมศ.) 
1.63 กองทะเบียนฯ ทุกคณะ-สถาบัน/ 

กองทะเบียนฯ 
 1.4.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกสนับสนุนให

อาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (สมศ.) 

1.63 คณะกรรมการพัฒนา

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะ-สถาบัน/ 

กองฯวิจัย 

 1.4.4 รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจง

ขอมูลลิขสิทธ์ิและหรือไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงาน 

ที่เชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา (ก.พ.ร.) 

1.63 คณะกรรมการพัฒนา

งานวิจัย/กองฯวิจัย 
ทุกคณะ-สถาบัน/และ 

หนวยที่มีนักวิจัยกองฯวิจัย 

 1.4.5 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมี

คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ (สกอ.(2.13)) 

1.63 บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ-สถาบันที่มี

หลักสูตรป.โท-เอก/ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรที่  2) การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทย 

         และสังคมโลก 
     เปาประสงคที่  2.1)  มีกระบวนการพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑติที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดี 

    ของสังคมไทยและสังคมโลก 
 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 

(สกอ. (3.1)) 

1.50 คณะกรรมการพัฒนา

นิสิต/กองกิจการนิสิต 

ทุกคณะ-สถาบัน/ 

กองกิจการนิสิต 

 2.1.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวน

และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค (สกอ. 

(3.2)) 

2.00 คณะกรรมการพัฒนา

นิสิต/กองกิจการนิสิต 

ทุกคณะ/ 
กองกิจการนิสิต 

 2.1.3 รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต 

(สกอ. (3.3)) 
1.50 คณะกรรมการพัฒนา

นิสิต/กองกิจการนิสิต 

ทุกคณะ/กองกิจการนิสิต 

 2.1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดการที่พักอาศัยของนิสิต 

ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และหอพักเครือขาย (มมส) 
1.50 คณะกรรมการพัฒนา

นิสิต/งานหอพัก  
กองกิจฯ 

งานหอพัก กองกิจการนิสิต 

 2.1.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการสวัสดิภาพใหกับนิสิต 

(มมส) 
1.50 คณะกรรมการพัฒนา

นิสิต/กองกิจการนิสิต 

กองกิจการนิสิต 

 2.1.6 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี 

(3D) (กระทรวงศึกษธิการ) 

 

1.00 คณะกรรมการพัฒนา 

3ดี(3D)/กองกิจการนิสิต 

/ศูนยพัฒนาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

กองกิจการนิสิต / 

ศูนยพัฒนาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 2.1.7 ระดับความสําเร็จของผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย  3 

ดี (3D) (กระทรวงศึกษธิการ) 

 

1.00 คณะกรรมการพัฒนา 

3ดี(3D)/กองกิจการนิสิต 

/ศูนยพัฒนาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

กองกิจการนิสิต /  

ศูนยพัฒนาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่  3) การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนา 

         ประเทศตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
     เปาประสงคที่  3.1) มีผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ึน 

 3.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกในการ

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.(4.1)) 
3.00 คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะฯ และหนวยงาน

วิจัย/กองฯวิจัย 
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ประเด็น 

การ

ประเมินผล 

 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

หนวยงานกํากับ

ติดตามขอมูล  

(Data Owner) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ดําเนินการตัวชี้วัด 

(KPI Owner) 

 3.1.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ.(4.3)) 
3.00 คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะฯ และหนวยงาน

วิจัย/กองฯวิจัย 
 3.1.3 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุน

ทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 

ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สมศ.) 

3.00 คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะฯ และหนวยงาน

วิจัย/กองฯวิจัย 

 3.1.4 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด

ประโยชนอยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา (ก.พ.ร.) 
3.00 คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะฯ และหนวยงาน

วิจัย/กองฯวิจัย 
     เปาประสงคที่  3.2) มีผลงานวิจัยไดรับการตีพมิพระดับชาติ/นานาชาติเพิ่มข้ึน 

 3.2.1 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติตออาจารยและนักวิจัย

ประจํา (สกอ.(4.4), ก.พ.ร.) 

3.10 คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะฯ และหนวยงาน

วิจัย/กองฯวิจัย 

 3.2.2 ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการองคความรู 

จากงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.(4.2)) 
3.00 คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะฯ และหนวยงาน

วิจัย/กองฯวิจัย 
 3.2.3 จํานวนอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจําที่ไดรับการ

สนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณวิจัยในตางประเทศ 

(มมส) 

3.00 คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะฯ และหนวยงาน

วิจัย/กองฯวิจัย 

     เปาประสงคที่  3.3) มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน

 3.3.1 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  

ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ 

ตออาจารยและนักวิจัยประจํา (สกอ.(4.5), ก.พ.ร.) 

3.50 คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะฯ และหนวยงาน

วิจัย/กองฯวิจัย 

     เปาประสงคที่  3.4) มีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพิ่มข้ึน 

 3.4.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ 

จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ก.พ.ร., สมศ.) 
 

 คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะฯ และหนวยงาน

วิจัย/กองฯวิจัย 

ยุทธศาสตรที่  4) การพัฒนาการใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น

     เปาประสงคที่  4.1) การบริการทางวิชาการโดยถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพรอม 

  ของสังคมและชุมชนใหสอดคลองกับการพัฒนาและการแขงขันของประเทศ 
 4.1.1 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการ

วิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (สกอ.(5.1)) 

1.15 คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะฯ และหนวยงาน

วิจัย/กองฯวิจัย 
 4.1.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธ 

ภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา  (สกอ.(5.2)) 

1.15 คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะฯ และหนวยงาน

วิจัย/กองฯวิจัย 

 4.1.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา(สกอ.

(5.3)) 

1.15 คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะฯ และหนวยงาน

วิจัย/กองฯวิจัย 

 4.1.4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (สกอ.(5.4)) 

(สงป.) 
1.15 คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะฯ และหนวยงาน

วิจัย/กองฯวิจัย 
 4.1.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ.(5.5)) 

1.15 คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะฯ และหนวยงาน

วิจัย/กองฯวิจัย 
 4.1.6 จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองคความรู

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุมชน (มมส) 
 
 

1.15 คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย/กองฯวิจัย 

ทุกคณะฯ และหนวยงาน

วิจัย/กองฯวิจัย 
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ประเด็น 

การ

ประเมินผล 

 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

หนวยงานกํากับ

ติดตามขอมูล  

(Data Owner) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ดําเนินการตัวชี้วัด 

(KPI Owner) 

ยุทธศาสตรที่  5) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน

     เปาประสงคที่  5.1) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน

 5.1.1 ระดับความสําเร็จของระบบกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (สกอ.(6.1)) 

1.15  

 คณะกรรมการพัฒนา   

 งานวิจัย/กองฯวิจัย 

 

 สถาบันวิจัยศิลปะฯ/คณะ 

 ศิลปกรรมฯ/วิทยาลัย 

 ดุริยางคศิลป/กองฯวิจัย 

 5.1.2 มีผลงานหรือชิ้นงานองคความรู และสรางมาตรฐาน

ศิลปวัฒนธรรม (สกอ.(6.2)) 
1.15 

 5.1.3 จํานวนโครงการวิจัยที่อนุรักษฟนฟู ปกปอง และเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม (มมส) 
 

1.15 

ยุทธศาสตรที่  6) การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล

     เปาประสงคที่  6.1) เปนที่ยอมรับในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในฐานขอมูลสากลและไดรับในการจัดอันดับชั้นนําของโลก

 6.1.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล (ก.พ.ร.) 0.75 คณะกรรมการพัฒนา

สถาบันสูสากล/ 

งานวิเทศสัมพันธ 

ทุกคณะ/สถาบัน/ 

งานวิเทศสัมพันธ 

     เปาประสงคที่  6.2) พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัยใหมีขีดความสามารถในการแขงขันและรับรูของสาธารณะ 
 6.2.1 ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธ 

เพื่อเผยแพรขอมูลและขาวภายในและภายนอกองคกร (มมส) 

0.75 คณะกรรมการประสานงาน

ประชาสัมพันธ/ 
งานประชาสัมพันธ 

งานประชาสัมพันธ 

 6.2.2 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมและสรางเครือขาย

ความสัมพันธของศิษยเกา (มมส) 
0.75 คณะกรรมการ

ประสานงานศิษยเกา

สัมพันธ/งานศิษยเกา 

ทุกคณะ-สถาบัน/ 

งานศิษยเกา 

 6.2.3 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวม และสราง

ความสัมพันธกับผูปกครอง (มมส) 
 

0.75 กองกิจการนิสิต/กอง

ทะเบียนฯ 
ทุกคณะ-สถาบัน/กอง

กิจการนิสิต/กองทะเบียนฯ 

ยุทธศาสตรที่  7) การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

     เปาประสงคที่  7.1) มีระบบบริหารจัดการทรพัยากรอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

 7.1.1 ระดับความสําเร็จของการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนงานดําเนินงาน 

และมีการกําหนดตัวบงชี้หลัก เพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (สกอ.(1.1)) 

0.58 คณะกรรมการจัดทํา

แผนฯ /กองแผนงาน 

ทุกหนวยงาน/ 

กองแผนงาน 

 7.1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการ 

ปฏิบัติราชการที่กําหนด (สกอ.(1.2)) 
0.58 กองแผนงาน ทุกหนวยงาน/ 

กองแผนงาน 

 7.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร

ทุกระดับของสถาบัน (สกอ.(7.2)) 
0.58 กองการเจาหนาที่ ทุกหนวยงาน/ 

กองการเจาหนาที่ 

 7.1.4 ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการ 

และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและรวม

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (สกอ.(7.6), ก.พ.ร.) 

0.58 คณะกรรมการมีสวน

รวมฯ /กองแผนงาน 
คณะกรรมการมีสวนรวมฯ/

กองแผนงาน 

 7.1.5 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ

รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ (ก.พ.ร.) 
0.58 กองแผนงาน กองบริการฯ/กองทะเบียนฯ/ 

กองคลังฯ/กองอาคารฯ/กองการ

เจาหนาที่ /สํานักคอมพิวเตอร 
 7.1.6 ระดับความสําเร็จของการนําระบบบริหารความเสี่ยง 

มาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ.(7.8)) 
0.58 คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง/สํานัก

ตรวจสอบภายใน 

 

ทุกหนวยงาน/ 

สํานักตรวจสอบภายใน 
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ประเด็น 

การ

ประเมินผล 

 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

หนวยงานกํากับ

ติดตามขอมูล  

(Data Owner) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ดําเนินการตัวชี้วัด 

(KPI Owner) 

 7.1.7 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาท

ของสภามหาวิทยาลัย และการถายทอดเปาหมายจากสภา

มหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.(7.1), (สกอ.(7.9), 

ก.พ.ร.) 

0.58 คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการ

มหาวิทยาลัย/ 

งานการประชุม 

กองแผนฯ/กองคลังฯ/ 

กองการเจาหนาที่/ 
สํานักตรวจสอบภายใน/

งานการประชุม 
      7.1.7.1) ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา

ตามหนาที่และบทบาทสภามหาวิทยาลัย 
   

      7.1.7.2) ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมาย 

ของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ  
   

     เปาประสงคที่  7.2) มีระบบการบริหารการเงิน-งบประมาณทีม่ีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
 7.2.1 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการการเงินและ 

การคลังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) 

0.55 คณะกรรมการนโยบาย

การเงินและการคลัง/

กองคลังและพัสดุ 

กองคลังและพัสดุ 

 7.2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดทํา  

การจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย เพื่อจัดทํางบประมาณ 

อยางมีประสิทธิภาพ (สกอ.(8.1)) 

0.58 กองคลังและพัสดุ/ 

กองแผนงาน 

ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก/

กองแผนงาน/กองคลังและ

พัสดุ 

 7.2.3 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย 

งบลงทุนและรายจายในภาพรวม (ก.พ.ร.) 

0.58 กองคลังและพัสดุ ทุกหนวยงานที่ไดรับจัดสรร

งบลงทุนและงบแผนดิน 

 7.2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

(ก.พ.ร., สมศ.) 
0.58 กองคลังและพัสดุ ทุกคณะ/กองคลังและพัสดุ

 7.2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง (มมส) 0.55 กองคลังและพัสดุ กองคลังและพัสดุ

     เปาประสงคที่  7.3) มีเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสม และรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 7.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ

เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย (มมส) 
0.58 คณะกรรมการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ มมส 

คณะกรรมการพัฒนา 

ระบบสารสนเทศ มมส 
 7.3.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล

อุดมศึกษา ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา 

และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (สกอ.(7.5), ก.พ.ร.) 

0.58 สํานักคอมพิวเตอร กองทะเบียนฯ / 

กองการเจาหนาที่/ 

กองคลังฯ/กองแผนฯ/

สํานักคอมพิวเตอร 
 7.3.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและใชประโยชน 

จากทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด (มมส) 
0.58 สํานักวิทยบริการ สํานักวิทยบริการ

     เปาประสงคที่  7.4) มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 7.4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการ

จัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา  

(สกอ.(7.3+7.4), ก.พ.ร.) 

0.58 คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล/ 

กองการเจาหนาที่ 

กองการเจาหนาที่

        7.4.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร   0.29 กองการเจาหนาที่  กองการเจาหนาที่ 

        7.4.1.2 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรู 

ของสถาบันอุดมศึกษา 

0.29 กองการเจาหนาที่  กองการเจาหนาที่

 7.4.2 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ 

หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ (สมศ.) 

0.58 คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล/ 

กองการเจาหนาที่ 

ทุกคณะ-สถาบัน/ 

กองการเจาหนาที่ 

 7.4.3 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ 

การพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชพีทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ (สมศ.) 

0.58 คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล/ 

กองการเจาหนาที่ 

ทุกหนวยงาน/ 

กองการเจาหนาที่ 
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ประเด็น 

การ

ประเมินผล 

 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

หนวยงานกํากับ

ติดตามขอมูล  

(Data Owner) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ดําเนินการตัวชี้วัด 

(KPI Owner) 

 7.4.4 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตออาจารยประจํา (สกอ.(2.5)) 
0.58 คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล/ 

กองการเจาหนาที่ 

ทุกคณะ-สถาบัน/ 

กองการเจาหนาที่ 

 7.4.5 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตออาจารยประจํา (สกอ.(2.6)) 

0.58 คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล/ 

กองการเจาหนาที่ 

ทุกคณะ-สถาบัน/ 

กองการเจาหนาที่ 

 7.4.6 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ.(7.7)) 
0.56 คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล/ 

กองการเจาหนาที่ 

ทุกคณะ-สถาบัน/ 

กองการเจาหนาที่ 

     เปาประสงคที่  7.5) พัฒนาคุณภาพชีวิตของบคุลากรใหมีความภาคภูมิใจในตนเองและองคกร

 7.5.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากร 

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ.(7.4)) 

0.58 คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล/ 

กองการเจาหนาที่ 

ทุกคณะ-สถาบัน/ 

กองการเจาหนาที่ 

 7.5.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการสวัสดิการพนักงาน 

และลูกจางชั่วคราว (มมส) 

0.58 คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล/ 

กองการเจาหนาที่ 

กองการเจาหนาที่

 7.5.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพ/คุณธรรม/

จริยธรรมใหกับบุคลากร (มมส) 
0.58 คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล/ 

กองการเจาหนาที่ 

กองการเจาหนาที่

     เปาประสงคที่  7.6) มีผลการประเมินประกันคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน

 7.6.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 

ที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง (ก.พ.ร.) 

0.58 คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในฯ/

ศูนยฯประกันฯ 

ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก/

ศูนยพัฒนาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 7.6.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการใหความรูและ

ทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (สกอ.(9.2)) 
0.58 คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในฯ/

ศูนยฯประกันฯ 

ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก/

ศูนยพัฒนาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่  8) การพัฒนาภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน

     เปาประสงคที่  8.1) มีภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมกับการพัฒนามหาวทิยาลัยอยางยั่งยืน 
 8.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศนของ

มหาวิทยาลัย (มมส) 

0.75 คณะกรรมการพัฒนา

ภูมิทัศน/กองอาคารฯ 

กองอาคารสถานที่/ 

 8.1.2 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการขยะภายใน

มหาวิทยาลัย (มมส) 
0.75 คณะกรรมการพัฒนา

ภูมิทัศน/กองอาคารฯ 

กองอาคารสถานที่/ 

 8.1.3 ระดับความสําเร็จของมาตรการประหยัดพลังงาน 

ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) 
0.75 คณะกรรมการกํากับ

การประหยัดพลังงาน

และการใชทรัพยากร

มมส/กองอาคารฯ 

ทุกหนวยงาน/ 

กองอาคารสถานที่ 

 8.1.4 ระดับความสําเร็จของการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกสถาบันรวมกัน (สกอ.(8.2)) 
0.75 คณะกรรมการกํากับ

การประหยัดพลังงาน

และการใชทรัพยากร

มมส/กองอาคารฯ 

ทุกหนวยงาน/ 

กองอาคารสถานที่ 

รวม 100   
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แนวทางและวิธีการประเมนิผลแผนปฏบิัติราชการประจําป 
 

 ยุทธศาสตรที่  1   :   การขยายโอกาสทางการศึกษา  การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิต 

ที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

 

 

หนวยวัด   :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - ใหเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่ประมาณการรับเขาใหม ตามแผนการรับนักศึกษาใหมท่ีคณะ/หนวยงาน 

กําหนดไวในแผนการรับนิสิต ของปการศึกษา 2553  กับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมท่ีคณะ/หนวยงานสามารถรับไดจริง   

ปการศึกษา 2553 

  - การผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ  หมายถึง  การที่คณะ/หนวยงานสามารถ 

ผลิตบัณฑิตไดตามแผนนิสิตที่กําหนดไว   โดยประกอบดวย   
   * จํานวนนิสิตใหม  หมายถึง  จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมท้ังระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก  ทุกระบบ ที่เปดสอนในศูนยมหาสารคาม ท่ีคณะ/หนวยงานสามารถรับไดจริง  ในปการศึกษา  2553 
   * จํานวนนิสิตที่คงอยู  หมายถึง  จํานวนนิสิตรวมทั้งสิ้นทั้งระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก  ทุกระบบ ที่เปดสอนในศูนยมหาสารคาม ท่ีคณะ/หนวยงานมีอยูจริง  ในปการศึกษา  2553 
   * จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  หมายถึง  จํานวนนิสิตชั้นปสุดทาย ปการศึกษา 2553 ท่ีเรียน 

ในระดับปริญญาตรีทุกระบบ ที่เปดสอนในศูนยมหาสารคาม ท่ีสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด   

ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
  - แผนนิสิต  หมายถึง  จํานวนนิสิตที่แตละคณะ/หนวยงานกําหนดเปนแผนประมาณการจํานวน

นิสิตที่ตองการรับใหมในแตละป  แผนจํานวนนิสิตรวมทั้งสิ้นในแตละป  และแผนจํานวนนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา

ในแตละป  โดยใหยึดตามแผนการปรับหลักสูตร-นิสิต ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 
  

 

 

 

 ตัวอยางการคํานวณ   :  
 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 ตัวชี้วัด นํ้าหนัก

ภายใน

ตัวชี้วัด 

เปาหมาย  

ตามแผน 

ผลการ

ดําเนินงาน

จริง 

รอยละของผลการ  

ดําเนินงานจริง 

เทียบกับเปาหมาย 
((4)/(3)) x 100 

ผล

คะแนน 

ที่ได 

คะแนน     

ถวงน้ําหนัก 

((6)x(2)) 

1 จํานวนใหมดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรทุกระดับ 

0.0800 6,749 6,850 101.50 5.0000 0.4000 

2 จํานวนนิสิตที่คงอยูดานมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตรทั้งหมด 
0.0750 24,259 24,150 99.55 4.9551 0.3716 

ตัวชี้วัดที่   1.1.1  ระดับความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามแผนปฏิบัตริาชการ  

(จํานวนนิสิตที่สามารถดําเนินการไดจริง  ในป 2553) 
(จํานวนนิสิตที่เปนเปาหมายตามแผนฯ  ในป 2553) 

X 100 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 ตัวชี้วัด นํ้าหนัก

ภายใน

ตัวชี้วัด 

เปาหมาย  

ตามแผน 

ผลการ

ดําเนินงาน

จริง 

รอยละของผลการ  

ดําเนินงานจริง 

เทียบกับเปาหมาย 
((4)/(3)) x 100 

ผล

คะแนน 

ที่ได 

คะแนน     

ถวงน้ําหนัก 

((6)x(2)) 

3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
0.0750 7,232 7,150 98.87 4.8866 0.3665 

4 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

0.0800 3,500 3,450 98.57 4.8571 0.3886 

5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

0.0750 11,958 11,220 93.83 4.3828 0.3287 

6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

0.0750 2,659 2,540 95.52 4.5525 0.3414 

7 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมดาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

0.0800 1,289 1,350 104.73 5.0000 0.4000 

8 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

0.0750 4,807 4,950 102.97 5.0000 0.3750 

9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
0.0750 1,101 1,170 106.27 5.0000 0.3750 

10 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมสาขาวิชา

แพทยศาสตร 

0.0800 48 48 100.00 5.0000 0.4000 

11 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูสาขาวิชา

แพทยศาสตร 
0.0750 144 142 98.61 4.8611 0.3646 

12 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมสาขาวิชา

พยาบาล 

0.0800 130 132 101.54 5.0000 0.4000 

13 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูสาขาวิชา

พยาบาล 

0.075 450 447 99.33 4.9333 0.3700 

 รวม 1.0000     4.8814 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับ  คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 
   ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 10% ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
ที่ ตัวชี้วัด น้ํา เปา เกณฑการใหคะแนน 

  หนัก หมาย 1 2 3 4 5 

 ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.23  

1 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

0.080 6,749 5,400 5,737 6,075 6,420 6,749 

2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

0.075 24,259 14,580 20,655 21,870 23,085 24,259 

3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
0.075 7,232 5,858 6,147 6,570 6,935 7,232 

 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.23       

4 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

0.080 3,500 2,800 2,975 3,150 3,325 3,500 
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ที่ ตัวชี้วัด น้ํา เปา เกณฑการใหคะแนน 

  หนัก หมาย 1 2 3 4 5 

5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

0.075 11,958 9,600 10,200 10,800 11,400 11,958 

6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

0.075 2,659 2,160 2,295 2,430 2,565 2,659 

 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.54       

7 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตร 

สุขภาพ 

0.080 1,289 1,040 1,105 1,170 1,235 1,289 

8 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.075 4,807 3,840 4,080 4,320 4,560 4,807 

9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.075 1,101 880 935 990 1,045 1,101 

10 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมสาขาวิชา

แพทยศาสตร 

0.080 48 36 39 42 45 48 

11 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูสาขาวิชาแพทยศาสตร 0.075 144 112 120 128 136 144 

12 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมสาขาวิชาพยาบาล 0.080 130 102 109 116 123 130 

13 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูสาขาวิชาพยาบาล 0.075 450 362 384 406 428 450 

 
 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองทะเบียนและประมวลผล) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีผูรับผิดชอบในการจัดทําและสรุปขอมูล 

2 มีการจัดทําและสรุปขอมูล  แตไมครบถวน  และตรงตามที่เกณฑและรูปแบบ 

ท่ีกําหนด 

3 มีการจัดทํา  และสรุปขอมูลครบถวนตรงตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

4 จัดสงเอกสารและขอมูลตรงตามเวลาที่กําหนด 

5 มีการนําเสนอผลการวิเคราะหและสรุปขอมูลตอผูบริหาร 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  คณะ/หนวยงานจัดเก็บขอมูลจํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมตามแผนฯ ปการศึกษา 2553  

จากแผนการปรับหลักสูตร-นิสิต ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 30 กันยายน 2553 และจัดเก็บขอมูลจํานวนนักศึกษา 

ท่ีรับเข าใหม ท่ีรับไดจริ ง  จากระบบงานทะเบียนและประมวลผลของกองทะเบียนและประมวลผล  โดยจําแนกตาม 

คณะ/สาขาวิชา  ท้ังระบบปกติ  และระบบพิเศษ  ท่ีเรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือนอกเวลาในสาขานั้นๆ  
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบฟอรมท่ีกําหนด  โดยสํารวจขอมูลปการศึกษานั้น 
  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ/สาขาวิชา  แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลตอไป 

  3. ใชขอมูลจากระบบทะเบียนและประมวลผล 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน   :  
 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามแผนการรับนักศึกษา  และ

จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีคณะ/หนวยงานสามารถรับไดจริง  ท้ังระดับ

ปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  ท้ังหมดทุกระบบ จําแนกตามคณะ/สาขาวิชา 
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ-สถาบันที่จัดการเรียนการสอน 

 Data  Owner  :    กองทะเบียนและประมวลผล/กองบริการการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

หนวยวัด   :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - สภาสถาบันมีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และความพรอมของสถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับความ

ตองการทางดานวิชาการ และวิชาชีพของสังคม  มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีการวางระบบและกลไก

บริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

  - สถาบันมีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมหรือปดหลักสูตรเดิมใหสอดคลองกับวิสัยทัศน

และพันธกิจของสถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับกรอบความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคมสวนรวม  ท้ังนี้โดย

กําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไวในแผนการผลิตบัณฑิตของสถาบัน 

  - สถาบันมีการจัดเตรียมความพรอมกอนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม ใหอยางนอย

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวของ 

  - สถาบันจัดระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

โดยคํานึงถึงประเด็นตางๆ ไดแก  การกําหนดทิศทางและวัตถุประสงค หลักสูตร การบริหารกิจการของหลักสูตร 

การดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การประเมินและพัฒนาหลักสูตร การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียน 

การสอน  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และการใชระบบสารสนเทศในการบริหารหลักสูตร 

  - มีการรายงานและวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับตางๆ ประจําปทุกปการศึกษา เชน 

รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานครบทุกขอ  รอยละของบัณฑิตที่ผลิตไดตรงตามแผน  รอยละ

ของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา  ท้ังนี้ เพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารกิจการหลักสูตรกอนรับนักศึกษารุนใหม 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 1) มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 

2 2) มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 

3 3) มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร 

    ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 

4 4) มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา  เชน  รอยละ 

     ของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ 

     ท่ีตีพิมพ  เผยแพร  รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

ตัวชี้วัดที่   1.2.1  ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  43 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

5) มีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา 

     ไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

5 6) หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง  และมี 

     การประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

7) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท  เฉพาะแผน (ก)  และ 

     ปริญญาเอก)  ท่ีเปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ  50  ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :   
  1. ขอมูลแผนการผลิตบัณฑิตจากกองแผนงาน  และคณะ/หนวยงาน 

  2. ขอมูลเกี่ยวกับการเปดสอน/หรือปดหลักสูตรจากกองทะเบียนและประมวลผล 

  3. ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่ไดมาตรฐานจากกองทะเบียนและประมวลผล 
  4. ขอมูลวิทยานิพนธท่ีไดรับการตีพิมพจากบัณฑิตวิทยาลัย  

  5. ขอมูลของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  และไดงานทําจากกองแผนงาน 
  6. ขอมูลการปรับปรุงหลักสูตร จากคณะ/หนวยงาน  และกองทะเบียนและประมวลผล 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ/สาขาวิชา  แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลตอไป 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 1. เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัย/คณะมีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบและกลไก 

ในการพัฒนาบริหารหลักสูตรใหมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และ 

ความตองการของสังคม  ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต  ภาวการณมีงานทํา และการทํางานตรงสาขาของบัณฑิต 

 3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร  ใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร  ทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม 

และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 

 KPI   Owner  :    ทุกคณะ-สถาบันที่จัดการเรียนการสอน 

 Data  Owner  :    กองทะเบียนและประมวลผล 
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หนวยวัด   :  รอยละ 

คําอธิบาย  : 
  - ใหเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดมาตรฐาน  ในปงบประมาณที่ประเมิน  กับหลักสูตร 

ท่ีคณะ/หนวยงานดําเนินการเปดสอนทั้งหมดในปงบประมาณนั้น  โดยใหนําเสนอในรูป  รอยละ 
  - รอยละของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอนไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ  มาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ .ศ. 2548) เมื่อเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยเปดสอน 

ในปงบประมาณ  โดยนับหลักสูตรที่ไดรับมาตรฐานหลักสูตรใหนับสะสม  และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชา 

ที่เปดสอน  มิใชนับตามชื่อปริญญา 
 

สูตรการคํานวณ   : 
 

 

(จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ) 

 

X 100 
 (จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยเปดสอน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552)  

 

 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 138  
X 100 

 145  

 

  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด    =    95.17 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับ  คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 
   ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 10  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  เทากับ  รอยละ   60 เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  เทากับ  รอยละ   70 เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  เทากับ  รอยละ   80 เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  เทากับ  รอยละ   90 เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  เทากับ  รอยละ   100 เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองทะเบียนและประมวลผล) 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการจัดทําและสรุปขอมูลของหลักสูตรที่เปดสอน  และหลักสูตรที่ไมไดมาตรฐาน

ตามเกณฑของกระทรวง  ท้ังหมดในปงบประมาณ 

2 มีการแจงคณะ/หนวยงาน  เพื่อใหดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรที่ไดมาตรฐานปรับปรุงหลักสูตร 

ตัวชี้วัดที่   1.2.2  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
3 มีการนําเสนอและรายงานผลตอที่ประชุมกรรมการวิชาการ  หรือคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย 

4 มีแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับหลักสูตรที่ไมยังไดมาตรฐาน 

5 มีการจัดทํา  และสรุปขอมูลครบถวนตรงตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยและ 
จัดสงตรงตามเวลาที่กําหนด 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองทะเบียนและประมวลผล  และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลจํานวนหลักสูตรที่ได

มาตรฐานทุกระดับ  ในปงบประมาณที่ประเมิน  โดยใชขอมูลจากระบบ MIS  หรือระบบ FIS ของมหาวิทยาลัย 

  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  1. จัดเก็บขอมูลขอมูลจากระบบ MIS  หรือระบบ FIS ของมหาวิทยาลัย 
  2. จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  3. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ  แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. ขอมูลจํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานทุกระดับ ในปงบประมาณที่ประเมิน  ของแตละคณะ/สาขาวิชา 

 2. ขอมูลจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมดทุกระดับ ในปงบประมาณที่ประเมิน  ของแตละคณะ/สาขาวิชา  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ-สถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอน 

 Data  Owner  :    กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 

 

 

 

หนวยวัด   :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 19 

ไดระบุถึงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจาก ประสบการณจริง มีการเรียนรูจาก 

สื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการ

ประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

สถาบันจึงควรใหบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนหลักสูตรและการเรียน 

การสอน โดยจัดโครงการ และกิจกรรมตางๆ ตั้งแตชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ชวยในการเรียน 

การสอน และการฝกงาน  ตลอดจนเรียนรูกรณีศึกษาตางๆ  
  - แสวงหาบุคคล  องคกร  และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ 

การเรียนการสอน  

ตัวชี้วัดที่   1.2.3  ระดับความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 

        และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
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  - จัดหลักสูตรที่ทันสมัย มีโครงสรางหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการ

ปฏิบัติไดจริง  โดยรวมมือกับบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก 
  - ติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน  
  - นําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชน ภายนอกในการพัฒนา 

หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1 มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ  หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนา 

และปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2 มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน  

การปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 

3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมทางการศึกษาทั้งท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร 

โดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 

4 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน 

จากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล  องคการ  และชุมชน   

ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  1. ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจากคณะ-หนวยงาน/สํานักศึกษาทั่วไป 

  2. ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการหลักสูตรจากกองทะเบียนและประมวลผล 
  3. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ/สาขาวิชา  แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลตอไป 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 1. โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ พัฒนาหลักสูตร 

และการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การเขารวมกิจกรรมเสริม หลักสูตร การฝกงาน 

และการปฏิบัติงานในองคกรภายนอก  
 2. แผนการสอนที่ระบุการมีสวนสนับสนุนของบุคคล  องคกร  และชุมชนภายนอก  
 3. รายละเอียดการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการหรือ

กิจกรรมในขอ 1 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 

 KPI   Owner  :    ทุกคณะ-สถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอน 

 Data  Owner  :    กองบริการการศึกษา 
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หนวยวัด   :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตาม

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผู รับบริการและผู มีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการ 

ท่ีเกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซ่ึงมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบันฯ  

เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร  เปนตน 
  - ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ 

ของกระบวนการที่สรางคุณคาตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น โดยตองสอดคลองกับความคาดหวังหรือความ 

ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังนี้ ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา อาจมีมากกวา 

1 ขอก็ได เชน นิสิตนักศึกษาคาดหวังวาจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ขอกําหนด ท่ีสําคัญในเรื่องนี้คือ 

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ อาจารยผู สอน แหลงคนควา เปนตน ซ่ึงหลังจากไดขอกําหนดแลว 

สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป 

  - สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงใหความรู และเปนสถานที่พัฒนากําลังคนใหกับประเทศ เปนแหลงท่ี

พัฒนาองคความรู รวมทั้งเปนสถานที่บมเพาะศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งชี้นําแนวทางใหกับสังคม ขณะเดียวกัน 

ภายในสถาบันอุดมศึกษาเอง ก็ยังมีจุดดอย จุดเสื่อม และจุดเปราะบาง ท่ีตองการการแกไข เยียวยา จากภายใน

องคกรนั้นๆ นิสิตนักศึกษา คือกลุมหลัก ท่ีจะรวมกันสรางสถาบันใหมีความสะอาด สดใส และสงางามในสังคม  

เพื่อขจัดสิ่งท่ีไมพึงประสงค สิ่งท่ีสรางความเสื่อมเสียใหกับชื่อเสียงและสถานะของสถาบัน และเพื่อเปนการรวมมือ 

รวมใจ ในการสรางสถาบันอุดมศึกษาใหเปนสถานที่ ท่ีสะอาด สดใส และสงางาม (clean university) ตลอดไป 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับขั้นความสําเร็จ (Milestone) 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 

โดยที่   : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดกระบวนการที่ สรางคุณคาซ่ึ งเปนกระบวนการที่ สงผลโดยตรง 

ตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคลองกับความคาดหวังและความตองการ 

ของผู รับบริการและผู มีสวนไดสวนเสีย ท่ีจะทําใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น ชวยลดคาใชจาย 

ในการดําเนินงานของสถาบัน  โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการที่สรางคุณคา 

เพื่อทําใหการดําเนินงานของสถาบันมีความสอดคลองกัน 

ตัวชี้วัดที่   1.3.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  2 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจากความ

คาดหวังและความตองการของผูรับบริการ  ตามขั้นตอนที่ 1 

ระดับ  3 สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญตามขั้นตอนที่ 2 และ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยรวมกันทําหนาที่ศึกษา

ความเปนไปได พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการดําเนิกระบวนการ 

ระดับ  4 สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคู มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให งาน 

มีประสิทธิภาพ (การควบคุมตนทุน ลดระยะเวลาการดําเนินงาน)  และมีการติดตาม

ความกาวหนาการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เช น มีแผนหรือมาตรการลดค าใช จ าย 

ของหนวยงาน  เปนตน 

ระดับ  5 สถาบันอุดมศึกษามีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที่  4 และจัดทํา

รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

ท่ีจะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  1. ขอมูลจากสํานักศึกษาทั่วไป  และกองทะเบียนและประมวลผล 
  2. ขอมูลจากคณะ/หนวยงาน 
  3. คูมือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกระบวนการสรางคุณคา 

  4. ขอมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการสรางคุณคา 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด   
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนด

กระบวนการที่สร างคุณคาซึ่งเป น 

กระบวนการที่ส งผลโดยตรงต อ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และ 

พันธกิจหลักของสถาบัน สอดคลอง

กับความคาดหวังและความตองการ

ของผู รั บบริการและผู มี ส วนได  

สวนเสีย ที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพ

การทํางานที่ดีขึ้น ชวยลดคาใชจาย

ในการดําเนินงานของสถาบัน โดยมี

การวิเคราะหความเช่ือมโยงระหวาง

กระบวนการที่สรางคุณคาเพื่อทําให

การดําเนินงานของสถาบันมีความ

สอดคลองกัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 เอกสารแสดงแผนภาพและรายชื่อของกระบวนการที่สรางคุณคา 

ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 

 รายงานการวิเคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดง 

ใหเห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการที่สรางคุณคากับผลกระทบ

โดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของสถาบนั 

แสดงความสอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของผูรับ

บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาไวมาก 

กวา 1 กระบวนการ ตองแสดงรายงานการวิเคราะหหรือแผนภาพ

หรือเอกสาร/หลกัฐานอื่นที่เสนอผลการวิเคราะหความเชื่อมโยง

ระหวางกระบวนการที่สรางคุณคาทุกกระบวนการตามที่สถาบัน

กําหนด เพื่อทําใหการดําเนินงานของสถาบันมีความสอดคลองกัน 

 รายงานการวิเคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานดังกลาว 

ตองแสดงใหเห็นไดวากระบวนการที่สรางคุณคาที่ไดวิเคราะหความ
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

เช่ือมโยงสอดคลองนั้น จะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น

และชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบันไดอยางไร 

2 สถาบันอุ ดมศึ กษามี การ จัดทํ า 

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

ที่สรางคุณคาจากความคาดหวังและ

ความตองการของผูรับบริการ ตาม

ขั้นตอนที่ 1 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่น

ตามขั้นตอนที่ 2 

 ขอกําหนดที่สําคญัของกระบวนการที่สรางคุณคาจากความคาดหวัง

และความตองการของผูรับบริการ ซึ่งสถาบันจัดทําขึ้นอยางสอด

คลองกับผลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 

3 สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบ

กระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ

ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกําหนด 

ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน  โดยรวมกันทํา

หนาที่ศึกษาความเปนไปไดพิจารณา

ความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบ

ระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1 และ  2 รวมทั้งเอกสาร/

หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 3 

 กระบวนการดําเนินงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไดออกแบบไวจาก

ขอกําหนดที่สําคญั โดยตอเนื่องจากการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 

และขั้นตอนที่ 2 

 คูมือการการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับของสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการที่สรางคุณคาและขอกําหนด 

ที่สําคัญได 

 ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษา

ไดกําหนดผูรับผดิชอบที่ชัดเจน และมอบหมายใหทําหนาที่ศึกษา

ความเปนไปได พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบ

ระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ ครบถวนตามกระบวนการ 

ที่สรางคุณคาที่สถาบันกําหนดในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

4 สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุง

ก ร ะ บ ว น ก า ร ต า ม คู มื อ ก า ร

ป ฏิ บั ติ ง า น  เ พื่ อ ทํ า ใ ห ง า น มี

ประสิทธิภาพ (การควบคุมตนทุน  

ลดระยะเวลาการดําเนินงาน) และมี

การติดตามความก าวหน าการ

ดําเนินงานอย างสม่ํ าเสมอ เช น  

มีแผนหรือมาตรการลดคาใชจาย

ของหนวยงาน  เปนตน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 รวมทั้งเอกสาร/

หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 4 

 ระบบและกลไกในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน  

ซึ่งกําหนดระยะเวลาการติดตามไวชัดเจน ที่ทําใหมีการติดตาม 

อยางสม่ําเสมอ คือ อยางนอยทุกไตรมาสหรือทุก 6 เดือน 

 ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสาร/ หลักฐานการแตงต้ังคณะกรรมการ

ติดตามความกาวหนา หรือการมอบหมายใหมีบุคคลหรือ 

คณะบุคคลทําหนาที่ดังกลาว 

 รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาตามระยะเวลาที่กําหนด 

และหลักฐานที่ยนืยันไดวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําผลดังกลาวมา

ปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทาํใหงานมี

ประสิทธิภาพ 

 ตัวอยางของการดําเนินงานที่ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพ 

จากการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 - 4   

5 สถาบันอุ ดมศึ กษามี การ กํา กับ

ติ ด ต าม  แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ปรับปรุงตามขั้นตอนที่ 4 และจัดทํา

รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1,  2,  3  และ  4  รวมทั้ง

เอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 5 

 เอกสาร / หลักฐานที่แสดงวันที่หรือชวงระยะเวลาที่ผูรับผิดชอบได
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

เสนอตอผู มีอํานาจเพื่อใหพิจารณา

และใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทาง

ในการกําหนดกระบวนการที่สราง

คุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ตอไป 

จัดทํารายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจ 

 บันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุมหรือเอกสาร/หลักฐานอืน่

ที่แสดงขอมูลผลการพิจารณาของผูมีอํานาจ รวมทัง้ขอเสนอแนะที่

สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนด

กระบวนการที่สรางคุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดตอไป 

 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอน 

 Data  Owner  :    สํานักศึกษาทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

 

หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  - ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดใหอาจารย

ประจําของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิต นักศึกษา และจัดใหนิสิต

นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูป

โครงการวิจัยสวนบุคคล การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ โดย

สถาบันเปดรายวิชาเลือกเสรีท่ีครอบคลุมองคความรูตางๆ การจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการ

กําหนดจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการฝกประสบการณภาคสนาม

อยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู

ของอาจารยและผูเรียน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) มีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูล

อิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
  - คณาจารยประจํา  หมายถึง  อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน

รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  ท้ังนี้ ใหนับเฉพาะอาจารยประจํา 

ท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 
  - สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยใชการเก็บขอมูลจริงจากอาจารยประจําของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดประสบการณหรือ 

การจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมง

เรียนในชั้นเรียน การสํารวจขอมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารยประจําของสถาบัน หรือการวิจัยหรือการประเมินผล

หรือการจัดเก็บรองรอยหลักฐานจากการศึกษาขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ ท่ีนาเชื่อถือ เชน การสังเกตการเรียนการสอน 

การสังเกตวิธีการตั้งปญหาหรือตั้งโจทยของผูสอน และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมายเปนตน แลวจัดทําสรุปผล

ดังกลาวในระดับสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงอาจจัดทําเปนรายงานวิจัยประเมินผลกไ็ด 
 
 

ตัวชี้วัดที่   1.3.2  ระดับความสําเร็จของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
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เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ดําเนินการ 

ไดสําเร็จ ครบถวน  
1 -  3  ประเดน็ 

ดําเนินการ 

ไดสําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการ 

ไดสําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

ดําเนินการ 

ไดสําเร็จ ครบถวน  
6 ประเด็น 

ดําเนินการ 

ไดสําเร็จ ครบถวน 

7 ประเด็น 

 

โดยที่   : 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน 

1  สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 75 ของ

คณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา

อุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด 

2  สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารย

ประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลและนําผลการ

วิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3  สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนน 

ผูเรียนเปนสําคัญของอาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการ

สอนของคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 75  ของคณาจารยประจํา) ใหเปนการจัด

ประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญได  โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของคณาจารย  

และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น 

4  สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลผลการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอน 

ตามประเด็นที่ 3 มาดําเนินการสนับสนุนใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 75 

ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง

และผูเรียน 

5  สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75  

ของคณาจารยประจํา)  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยประจําของสถาบัน 

ท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมิน

เพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคลและสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน  เพื่อพัฒนาผู เรียนใหเต็มตาม

ศักยภาพได  

6  สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหอาจารย ประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารย ประจํา)  

ทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน 

   (ในกรณีไดจัดหาสื่อสําเร็จรูปที่เปนมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ เชน สื่อวิทยาศาสตร สื่อสําเร็จรูป สื่อเทคโนดลยี เปนตน  สถาบันอุดมศึกษาจะตองมี

เกณฑในการคัดเลือกและพิจารณา รวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลการใชสื่อในการพัฒนา

ผูเรียนดวย) 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน 

7  สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการวิเคราะหและประเมินผลกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ในระดับหลักสูตร และ/หรือระดับสาขาวิชา และ/หรือระดับคณะ เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน

โดยรวมของสถาบัน โดยพิจารณาถึงกระบวนการที่ใหความสําคัญกับผูเรียนและประโยชนท่ีผูเรียน

ไดรับ รวมถึงความคุมคาของการใชงบประมาณในการจัดการศึกษาของสถาบัน 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  1. ขอมูลจากสํานักศึกษาทั่วไป  และกองทะเบียนและประมวลผล 
  2. ขอมูลจากคณะ/หนวยงาน 
  3. ขอมูลจากอาจารย  อาจประกอบดวย  เอกสาร ตํารา ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย 

  4. สังเกตการจัดการเรียนการสอนอาจารยตามคณะ 
  5. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอน 
  6. ขอมูลผลงานวิจัย 
  7. ขอมูลเกี่ยวกับสื่อ  และอุปกรณการเรียนการสอน 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  ขอมูลที่แสดงใหเห็นหลักฐานของการปฏิรูปกระบวนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน  

จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติท่ีแสดงถึงการใหนักศึกษาคนควาหาความรูตามความสนใจ 

การสอนแบบ Problem  Based Learning , Project-Based Learning  เปนตน  การทํา Senior project การสอนแบบ

สัมมนา และการที่มอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง รวมทั้งจํานวนชั่วโมงในภาคสนาม จํานวน

โปรแกรม/รายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล  ผลการ

ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน และมีการ

นําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  
  นอกจากนั้นยังรวมถึงผลงานอาจารยท่ีเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผล

ไปใชพัฒนาผูเรียน  จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  จํานวนชั่วโมงที่เปด

ใหบริการใหนิสิตนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน เปนตน รวมถึง แผนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ เพื่อใหผูเรียนเปนศูนยรวมและมีบทบาทในการเรียนรู 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

1  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริม

ให คณาจารยประจําส วนใหญ 

(อย า งน อ ย ร อ ยล ะ  75  ขอ ง

อาจารยประจํา) มีความรู ความ 

เขาใจ  รู เป าหมายของการจัด

ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

ก า ร ศึ ก ษ า อุ ด ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ

ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด ต ามแนวทา ง 

ที่กําหนด 

แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้นในการสงเสริมใหคณาจารย

ประจําสวนใหญมีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัด

การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 

 การจัดโครงการ/กิจกรรมหรือเอกสาร/หลักฐานอืน่ที่ยืนยันวา

สถาบันอุดมศึกษาไดมีการเผยแพรสรางความรูความเขาใจตาม

แนวทางที่กําหนดไว 

 สรุปรายงานผลการดําเนินงานซึ่งแสดงขอมูลที่ชัดเจนวาคณาจารย

ประจําสวนใหญมีความรูความเขาใจที่จะดําเนินการไดตามแนวทาง

ที่กําหนด 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

2  สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการให

คณาจารยประจําสวนใหญ (อยาง

นอยรอยละ 75 ของคณาจารย

ประจํา) ดําเนินการวิ เคราะห 

ศักยภาพของผู เ รียนและเข าใจ

ผูเรียนเปนรายบุคคลและนําผล 

กาวิเคราะหศักยภาพผู เ รียนนี้ 

มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละ

รายวิชาและแตละภาคการศึกษา

ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

มาตรการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้นคณาจารยประจําสวนใหญ

ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนราย

บุคคล 

 คูมือหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่สถาบันจัดทําเพื่อเปนแนวทางให

คณาจารยและผูเก่ียวของในระดับสถาบัน/คณะ/สํานัก สามารถ

นําไปปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไดอยางถูกตอง โดยไดประกาศ

หรือเผยแพรอยางกวางขวาง 

 สรุปรายงานผลการดําเนินงานหรือเอกสาร/หลักฐานอื่น ซึ่งแสดง

ขอมูลที่ชัดเจนวาคณาจารยประจําสวนใหญไดดําเนินการวิเคราะห

ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลมา

ปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษา 

ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 หลักฐานที่อธบิายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมลู

ของการสรุปผลสาํเร็จตามประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลา

การเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบ

ประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

3  สถาบันอุดมศึกษาจัดให มีการ

สํารวจหรื อการวิ จั ยหรื อการ

ประเมินประสิทธิภาพการสอน 

ที่ เ น นผู เ รี ยน เป นสํ า คัญขอ ง

คณาจารยประจําของสถาบัน และ

นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม า ป รั บ ป รุ ง

พั ฒน าก า ร จั ด ก า ร ส อน ข อ ง

คณา จ า ร ย ป ร ะ จํ า ส ว น ใ หญ   

(อย า งน อ ย ร อ ยล ะ  75  ขอ ง

คณาจารยประจํา) ใหเปนการจัด

ประสบการณที่ เน นผู เ รียนเปน

สําคัญได โดยการลดสัดสวนการ

ถายทอดความรูของอาจารย และ

เพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง

ผูเรียนใหมากขึ้น 

เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการ

เพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ของคณาจารยประจําของสถาบัน ซึ่งอาจใชวิธีการสํารวจหรือการวิจัย 

หรือการประเมินประสิทธิภาพ ทีค่วรออกแบบการเก็บขอมูลจาก 

ผูสอนและนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลอื่น เพื่อเปนการสอบทานขอมูล 

ใหนาเชื่อถือยิ่งขึ้น 

 รายงานผลการสํารวจหรือผลการวิจัยหรือผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งสถาบันอุดมศึกษา

ไดจัดทําขึ้นพรอมทั้งเอกสาร/หลกัฐานวาไดมีการนําผลมาใช

ปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของอาจารยประจําสวนใหญได 

 เอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ เชน แผนการจัดประสบการณ 

หรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวน

หนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียน 

ในชั้นเรียน จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและ

การฝกประสบการณภาคสนามโครงงานของนิสิตนักศึกษา ตัวอยาง

ส่ือการสอน เทคโนโลยีที่นํามาใชสนับสนุนการสอนและการคนควา 

เปนตน 

 หลักฐานที่อธบิายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมลู

ของการสรุปผลสาํเร็จตามประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลา

การเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบ

ประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

4  สถาบันอุดมศึกษานําข อมูลผล

การสํารวจหรือการวิจัยหรือการ

ประเมินประสิทธิภาพการสอน

ตามประเด็นที่ 3 มาดําเนินการ

สนับสนุนให คณาจารยประจํา 

เอกสาร/หลักฐานเชนเดียวกับประเด็นที่ 3 แตมีสาระสําคัญ 

เร่ืองประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู 

ของอาจารยและผูเรียน 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําผลการสํารวจ

หรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพมาใชปรับปรุงพัฒนาให
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

สวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 

ข อ ง ค ณ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ) มี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

ในการพัฒนาการเรี ยนรู ของ

ตนเองและผูเรียน 

คณาจารยประจําสวนใหญมีความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนได 

 หลักฐานที่อธบิายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมลู

ของการสรุปผลสาํเร็จตามประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลา

การเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบ

ประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

5  สถาบันอุดมศึกษานําข อมูลผล

การสํารวจหรือการวิจัยหรือการ

ประเมินประสิทธิภาพการสอน

ตามประเด็นที่ 3 หรือการจัดใหมี

การประเมินผลการจัดการสอน

ของคณาจารยประจําของสถาบัน 

ที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรู  

ที่จัดใหผู เรียนและอิงพัฒนาการ

ของผู เรียนโดยเปนการประเมิน

เพื่อพัฒนาการเรียนรู และการ

ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู 

ที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคลและสามารถนําผลที่ไดมา

ปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของ

คณาจารยประจําสวนใหญ (อยาง

นอยรอยละ 75 ของคณาจารย

ประจํา) เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม

ตามศักยภาพได 

เอกสาร/หลักฐานเชนเดียวกับประเด็นที่ 3 และประเด็นที่ 4  

แตมีสาระสําคัญเรื่องผลการจัดการสอนของอาจารยประจําของ

สถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ 

อิงพัฒนาการของผูเรียน ซึ่งแสดงรายละเอียดของการประเมิน 

เพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู 

ที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

 เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันไดวาอาจารยประจําสวนใหญของ

สถาบันใชผลจากการติดตามและประเมินผลดังกลาวไปปรับเปลี่ยน

การจัดการสอนใหเหมาะสมเพือ่พฒันาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ

ได 

 หลักฐานที่อธบิายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมลู

ของการสรุปผลสาํเร็จตามประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลา

การเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบ

ประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

6  สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริม

ให คณาจารยประจําส วนใหญ  

(อย า งน อ ย ร อ ยล ะ  75  ขอ ง

คณาจารยประจํา) ทํางานวิจัย

เพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของ 

ผู เรียน และนําผลการวิจัยไปใช

เพื่อพัฒนาผูเรียน 

รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

ที่อาจารยประจําไดจัดทําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาอาจารยประจํานําผลงานวิจัยดังกลาว

ไปใชพัฒนาผูเรียนในสถาบันอุดมศึกษาได 

 หลักฐานที่อธบิายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมลู

ของการสรุปผลสาํเร็จตามประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลา

การเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบ

ประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

7  สถาบันอุดมศึกษาจัดให มีการ 

วิเคราะหและประเมินผลกระบวน 

การสอนที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ  

ในระดับหลักสูตร และ/หรือระดับ

สาขาวิชา และ/หรือระดับคณะ 

เ พื่ อ ส รุ ป ผลก า รดํ า เ นิ น ง าน

โดยรวมของสถาบัน โดยพิจารณา

ถึงกระบวนการที่ใหความสําคัญ

กับผูเรียนและประโยชนที่ผู เรียน

ได รับ  รวมถึงความคุ มค าของ 

รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงวาสถาบัน 

อุดมศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหและประเมินผลกระบวนการสอน 

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับหลักสูตร และ/หรือระดับสาขาวิชา  

และ/หรือระดับคณะที่นํามาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

โดยรวมของสถาบัน 

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโดยรวมของสถาบันจากการ

ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 รายงานสรุปผลดังกลาวตองแสดงขอมูลหรือมีรายละเอียดที่อธิบาย

ไดวาถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการที่ใหความสําคัญกับผูเรียน

อยางไรมีวิธีการดําเนินการอยางไร และผลที่เกิดขึน้เปนอยางไร 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

การใช งบประมาณในการจัด

การศึกษาของสถาบัน 

ซึ่งตองสะทอนผลในดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับ และความคุมคา

ของการใชงบประมาณในการจัดการศึกษาของสถาบันได 

 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  ท่ีเปดสอน 

 Data  Owner  :    สํานักศึกษาทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

 

 

หนวยวัด   :   รอยละ 

คําอธิบาย  : 
  - ใหเปรียบเทียบจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2552 

กับจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายที่จะตองสําเร็จการศึกษาภายในปการศึกษา 2552  โดยใหนําเสนอ 

ในรูป รอยละ  
  - จํานวนนิสิตชั้นปสุดทาย หมายถึง จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย ปการศึกษา 2552  

ท่ีเรียนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ท้ังที่เปดสอน 

ในมหาวิทยาลัย  และทุกโครงการจัดการศึกษาภายนอกตางๆ ท่ีจะตองสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด  
  - จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  หมายถึง  จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย ปการศึกษา 2552  

ท่ีเรียนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ท้ังที่เปดสอน 

ในมหาวิทยาลัย และทุกโครงการจัดการศึกษาภายนอกตางๆ ท่ีสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด   

ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
  - การนับจํานวนนิสิตใหนับเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี  ดังนี้ 
   1) นิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2549  สําหรับนิสิตที่เรียนหลักสูตร  4 ป 
   2) นิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2548  สําหรับนิสิตที่เรียนหลักสูตร  5 ป 
   3) นิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2547  สําหรับนิสิตที่เรียนหลักสูตร  6 ป 
  - วันที่สําเร็จการศึกษา  หมายถึง  วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 

 

 

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย ท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด   

ปการศึกษา  2552 

 

X 100 
 จํานวนนิสิตระดบัปริญญาตรีชั้นปสุดทาย  ท่ีจะตองสําเร็จการศึกษา   

ปการศึกษา  2552 
 

 

ตัวชี้วัดที่   1.3.3  รอยละของนิสิตระดบัปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 

        ระยะเวลาที่กําหนด 
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 ตัวอยางการคํานวณ 
 

 3,450  
X 100 

 3,500  

 

 รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

       =     รอยละ   98.57 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับ  คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 
   ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 2  ตอ  1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 

ท่ีกําหนด   เทากับ  รอยละ 72 

เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 

ท่ีกําหนด   เทากับ  รอยละ 74 

เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 

ท่ีกําหนด   เทากับ  รอยละ 76 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 

ท่ีกําหนด   เทากับ  รอยละ 78 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 

ท่ีกําหนด   เทากับ  รอยละ 80 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองทะเบียนและประมวลผล) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีผูรับผิดชอบในการจัดทําและสรุปขอมูล 

2 มีการจัดทําและสรุปขอมูล  แตไมครบถวน  และตรงตามที่เกณฑและรูปแบบ 

ท่ีกําหนด 

3 มีการจัดทํา  และสรุปขอมูลครบถวนตรงตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

4 จัดสงเอกสารและขอมูลตรงตามเวลาที่กําหนด 

5 มีการนําเสนอผลการวิเคราะหและสรุปขอมูลตอผูบริหาร 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองทะเบียนและประมวลผล และคณะ/หนวยงานจัดเก็บขอมูลจํานวนนิสิตที่สําเร็จ

การศึกษา  ตามหลักสูตรและสาขาวิชาตางๆ ของปการศึกษา 2552 จากระบบงานทะเบียนและประมวลผล 

โดยจําแนกตามคณะ/สาขาวิชา  ท้ังระบบปกติ  และระบบพิเศษ 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบฟอรมท่ีกําหนด  โดยสํารวจขอมูลปการศึกษานั้น 
  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ/สาขาวิชา  แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลตอไป 
  3. ใชขอมูลจากระบบทะเบียนและประมวลผล 
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ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 1. ขอมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย  ปการศึกษา 2552 ท้ังระบบปกติ และพิเศษ   

ของแตละคณะ/สาขาวิชา  และทุกโครงการจัดการศึกษาภายนอก 
 2. ขอมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย  ท้ังระบบปกติ และพิเศษ  ปการศึกษา 2552  

ของแตละคณะ/สาขาวิชา  และทุกโครงการจัดการศึกษาภายนอก ท่ีสําเร็จการศึกษา 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 

 Data  Owner  :    กองทะเบียนและประมวลผล 

 
 
 
 
 

 

 

หนวยวัด   :  รอยละ 

คําอธิบาย  : 
  - ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 

ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา และผูศึกษาตอในระดับบัณฑติศึกษา  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

  - บัณฑิตระดับปริญญาตรี  หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท้ังภาคปกติ และ 

ภาคพิเศษ  หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  - บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท้ังภาค

ปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ท่ีไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  

(ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว) 
  - บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ และมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา 

ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว) 
  - ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและ

ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ท่ีมีความเป นตัวแทนของผู สําเร็จการศึกษา 

ท้ังในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) 
  - หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จ

การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ใหคํานวณ

โดยใชสูตรที่ 1 
  - หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จ

การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่ํากวารอยละ 80 และ/หรือไมเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา)  

ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 2 
  - ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาคํานวณดวย 

ตัวชี้วัดที่   1.3.4  รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
       ภายในระยะเวลา  1  ป 
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  -  สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายใน

วันที่ 30 ตุลาคม 2553 (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน) ใหใส N/A ไวกอน

เมื่อไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมกราคม 2554 
  - สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสํารวจโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ท้ังนี้ตองใชสูตรการคํานวณใหสอดคลอง

กับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมาในรายงานการประเมิน

ตนเองใหชัดเจนวาใชผลการสํารวจจากแหลงใด 
  - การสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต  หากสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถจัดเก็บขอมูลภาวะการ

มีงานทําของบัณฑิตทางระบบออนไลนไดทันเวลา หรือจัดเก็บขอมูลฯ ไดจํานวนนอย สถาบันอุดมศึกษาสามารถเก็บ

ขอมูลฯ เพิ่มเติมจากการเก็บขอมูลฯ ทางระบบออนไลน โดยตองแสดงหลักฐานวา ผูท่ีตอบแบบสอบถามวาไดงาน

ทําตองไมซํ้ากับผูท่ีตอบแบบสอบถามวาไดงานทําผานทางระบบออนไลนในระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา สกอ. 

  - หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทําใหไม

สามารถสงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก. พ.ร . ไดภายในเวลาที่กําหนดสถาบันอุดมศึกษา 

ควรปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ  เนื่องจากหากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายในเดือนมกราคม 2554  สถาบัน

จะไดรับผลการประเมินเปน  1 
 

สูตรการคํานวณ   แบงออกเปน 2 สูตร  ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังนี้ 

 

 สูตรที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป   ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ป  นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว 

 

X 100 
 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท้ัีงหมดที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว 
 

 

 สูตรที่ 2   บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80  ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา 

ในปงบประมาณพ.ศ. 2553 
 
 
 
 
 
 
 
  ตัวอยางการคํานวณ 
   สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมดทั้งภาคปกติและ 

ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปการศึกษา 2552) จํานวน N คน  จากการ

ติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิตรุนนี้โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ  และมีการติดตาม 

ทวงถามแบบสอบถาม  2 ครั้ง  ปรากฏวามีผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน n คน ผลการวิเคราะห 

การตอบแบบสอบถามจากผูสําเร็จการศึกษา  n  คน  พบวา 

จํานวนผูสาํเรจ็การศกึษา 
ท่ีมีงานทําตรงสาขาที่สําเรจ็ 

การศกึษา 

จํานวนผูสาํเรจ็การศกึษา 
ท่ีมีงานทําตรงสาขาที่สําเรจ็ 

การศกึษา 

50 x 1 + 

(จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม)-จํานวนผูสําเร็จการศกึษาที่

ศึกษาตอ)-(จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศกึษา) 

(จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2553)- 

(จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาที่ศึกษาตอ)-(จํานวนผูสาํเรจ็การศกึษาที่มีงานทํา

กอนเขาศึกษา) 
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• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ  a  คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาซ่ึงมีงานทําอยูกอนแลว  b  คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา  c  คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  d  คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ยังไมมีงานประจําทํา  e  คน 

ในกรณีนี้  n = a + b + c + d + e 
 
 กรณีที่ 1 บัณฑิตผู ตอบแบบสอบถามตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  ตัวอยาง มหาวิทยาลัย AA มีผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติ ภาคพิเศษ และ 

ภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 1,420 คน โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,350 

คน ซ่ึงเปนผูท่ีมีงานทําประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เป นผู สําเร็จการศึกษาที่มีงาน

ทําอยูกอนแลวจํานวน 200 คน  และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 70 คน 
 
  วิธีทํา วิธีการคํานวณ  แบงเปน 2 ขั้นตอน  ดังนี้ 
   1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 
    =      

 
 

    =      

 
    =  95.0704 % 
    ในกรณีนี้  ผูตอบแบบสอบถามมากกว ารอยละ  80   จึงเลือกใช สูตรที่ 1   
 
   2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ 

 
    =      

 
 

    =      

 
    =  90.7407 % 

 

 

 กรณีที่ 2 บัณฑิตผู ตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในป

งบประมาณพ.ศ. 2553 

  ตัวอยาง มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาค

นอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 1,420คน  มีผู ตอบแบบสอบถามจํานวน 1,065 คน  

ซ่ึงพบวา เปนผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษา 

ซ่ึงมีงานทําอยูกอนแลวจํานวน 20 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 65 คน 

n 

N 
X   100 

1,350 

1,420 
X   100 

(c) 

(n-a-b) 
X   100 

980 

(1,350-70-200) 

X   100 
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  วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 
    =      

 
 

    =      

 
    =  75.0000 % 
   ในกรณีนี้  ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80  จึงเลือกใช สูตรที่ 2   
   2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  เทากับ 

 
    =   
 
 
    =   
 
    =  86.7041 % 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับคณะ/วิทยาลัย 
   ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 0.5  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1  ป   เทากับ  รอยละ   81 
เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1  ป   เทากับ  รอยละ   81.50 
เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1  ป   เทากับ  รอยละ   82 
เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1  ป   เทากับ  รอยละ   82.50 
เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1  ป   เทากับ  รอยละ   83 
เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองแผนงาน) 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2 มีแผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

3 ดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนด   และ 

มีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการ

ดําเนินงานในปตอไป 

n 

N 
X   100 

1,065 

1,420 
X   100 

50 C           +
1 

(N-a-b) 

1 

(n-a-b) 

50 (980)          + 
1 

(1,420-65-20) 

1 

(1,065-65-20) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  61 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองแผนงานจัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนในหลักสูตร  

ภาคปกติและภาคพิเศษหรือนอกเวลาในสาขานั้นๆ  โดยใชแบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. ศึกษากระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลของมหาวิทยาลัย 
  2. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางาน ท่ีไดรับมอบหมายใหจัดเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่มารับพระราชทานปริญญาบัตร 
  3. ศึกษาแบบสํารวจของ  สกอ.  และสรางแบบสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลในสวนที่ตองการสอบถาม

บัณฑิตเพิ่มเติมจากแบบสํารวจของ สกอ. 
  4. คณะทํางานจัดเก็บขอมูลในวันที่ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

  5. มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม  พรอมบันทึกขอมูลลงโปรแกรม 

  6. มหาวิทยาลัยวิเคราะหขอมูล  และสรุปผลขอมูลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  7. จัดทํารูปเลมรายงานสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต 

  8. นําขอมูลลงเว็บไซตเพื่อเผยแพร  และสงใหคณะ/หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 

 1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จ

การศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทํา 

ภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
 3. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่มีกิจการ 

ของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ ไมนับรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทํา

อยูแลว 
  4. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 5. แผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 6. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 7. หลักฐานการนําเสนอผลการวิเคราะหตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 8. หลักฐานการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
 9. สําหรับคณะ/หนวยงาน ใหใชขอมูลผลการวิเคราะหจากกองแผนงาน 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 

 Data  Owner  :    กองแผนงาน 
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หนวยวัด   :  รอยละ 
คําอธิบาย  : 
  - ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 

ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา และผูศึกษาตอในระดับบัณฑติศึกษา  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

  - บัณฑิตระดับปริญญาตรี   หมายถึง ผู สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท้ังภาคปกติ และ 

ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  - บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท้ังภาค

ปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ท่ีไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  

(ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว) 
  - การไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที่ไดงานทําตรงตามวิชาชีพหรือ

บัณฑิตไดนําความรูท่ีไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบอาชีพไมนอยกวารอยละ 75 
  - บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ และมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายใน

ระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว) 
  - ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้  ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและ

ภาคพเิศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ท่ีมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งใน

เชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา)   
  - หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จ

การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ใหคํานวณ

โดยใชสูตรที่ 1 
  - หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จ

การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่ํากวารอยละ 80และ/หรือไมเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ให

คํานวณโดยใชสูตรที่ 2 
  - ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาคํานวณดวย 

  -  สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายใน

วันที่ 30 ตุลาคม 2553 (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน) ใหใส N/A ไวกอน

เมื่อไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมกราคม 2554 
  - สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสํารวจโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ท้ังนี้ตองใชสูตรการคํานวณใหสอดคลอง

กับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมาในรายงานการประเมิน

ตนเองใหชัดเจนวาใชผลการสํารวจจากแหลงใด 
  - หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทําใหไม

สามารถสงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก. พ.ร . ไดภายในเวลาที่กําหนดสถาบันอุดมศึกษาควร

ปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ เนื่องจากหากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายในเดือนมกราคม 2554  สถาบันจะ

ไดรับผลการประเมินเปน  1 
 

 

ตัวชี้วัดที่   1.3.5  รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเรจ็การศึกษา 
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สูตรการคํานวณ   แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังนี้ 

 

 สูตรที่ 1 บัณฑิตผู ตอบแบบสํารวจตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป   ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553   ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว 

 

X 100  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีไดงานทําหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน  1  ป 

นับจากวนัที่สําเร็จการศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553   
ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว 

 

 

 

 สูตรที่ 2   บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80  ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา 

ในปงบประมาณพ.ศ. 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตัวอยางการคํานวณ 
   สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมดทั้งภาคปกติและภาค

พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน N คน  จากการติดตามผลการมีงานทําของ

บัณฑิตรุนนี้โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการติดตามแบบสอบถาม 2 ครั้ง ปรากฏวา 

มีผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน n  คน  ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถามจากผูสําเร็จ

การศึกษา  n  คน   พบวา 
• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ  a  คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาซ่ึงมีงานทําอยูกอนแลว  b  คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา  c  คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  d  คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ยังไมมีงานประจําทํา  e  คน 

 
 กรณีที่ 1 บัณฑิตผู ตอบแบบสอบถามตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  ตัวอยาง มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาค

นอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จํานวน 1,420 คน  โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,350 คน  

ซ่ึงเปนผูท่ีมีงานทําประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980คน  เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยู

กอนแลวจํานวน 200 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 70 คน  และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงาน

ทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 760 คน 
 

จํานวนผูสาํเรจ็การศกึษา 
ท่ีมีงานทําตรงสาขาที่สําเรจ็ 

การศกึษา 

จํานวนผูสาํเรจ็การศกึษา 
ท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชพี

อิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

50 x 1 + 

(จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม)-จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 

ท่ีศึกษาตอ)-(จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาทีม่ีงานทํากอนเขาศึกษา) 

(จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2553)- 

(จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาที่ศึกษาตอ)-(จํานวนผูสาํเรจ็การศกึษาที่มีงานทํา

กอนเขาศึกษา) 
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  วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 

    =      

 
 

    =      

 

    =  95.0700 % 

    ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามมากกว ารอยละ 80   จึงเลือกใช สูตรที่ 1   
 

   2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  เทากับ 
 

    =      

 
    =      

 
    =  77.5510 % 
 

 กรณีที่ 2 บัณฑิตผู ตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

  ตัวอยาง มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาค

นอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 1,420 คน  มีผู ตอบแบบสอบถามจํานวน 1,065 คน  

ซ่ึงพบวา เปนผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน  เปนผูสําเร็จการศึกษาซ่ึงมี

งานทําอยูกอนแลวจํานวน 20 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 65 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษา
ท่ีมีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 760 คน 
  วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน   ดังนี้ 
   1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 
    =      

 
 

    =      

 

    =  75.0000 % 
    ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามมากกว ารอยละ 80   จึงเลือกใช สูตรที่ 2   
 
   2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  เทากับ 

 
    =   
 

 
    =   
 
    =  67.2358 % 

n 
N 

X   100

1,350 

1,420 
X   100 

d 
c 

X   100 

760 

(980) 
X   100 

n 

N 
X   100 
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1,420 

X   100 

50     1       + 
d 

c 

1 

(n-a-b) 

50     1  + 
760 
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(1,065-65-20) 

(1,420-65-20) 
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เกณฑการใหคะแนน  : 
 1)  สําหรับ  คณะ / วิทยาลัย 
  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา   

เทากับ  รอยละ   78 

เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา   

เทากับ  รอยละ   79 

เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา   

เทากับ  รอยละ   80 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา   

เทากับ  รอยละ   81 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา   

เทากับ  รอยละ   82 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองแผนงาน) 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2 มีแผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

3 ดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนด   และ 

มีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  คณะ/หนวยงานใชขอมูลผลการวิเคราะหภาวะการมีงานทําจากกองแผนงาน ซ่ึงจะ

ดําเนินการวิเคราะหและสรุปผลใหกับทุกหนวยงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. คณะที่มีนิสิตสําเร็จการศึกษา และกองแผนงานดําเนินการจัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีเรียนในหลักสูตร ภาคปกติและภาคพิเศษหรือนอกเวลาในสาขานั้นๆ  โดยใชแบบสํารวจภาวะการงาน

ทําของบัณฑิต 
  2. ศึกษากระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลของมหาวิทยาลัย 
  3. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางาน ท่ีไดรับมอบหมายใหจัดเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่มารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 
  4. ศึกษาแบบสํารวจของ  สกอ.  และสรางแบบสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลในสวนที่ตองการสอบถาม

บัณฑิตเพิ่มเติมจากแบบสํารวจของ สกอ. 
  5. คณะทํางานจัดเก็บขอมูลในวันที่ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

  6. มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม  พรอมบันทึกขอมูลลงโปรแกรม 

  7. มหาวิทยาลัยวิเคราะหขอมูล  และสรุปผลขอมูลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  8. จัดทํารูปเลมรายงานสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
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  9. นําขอมูลลงเว็บไซตเพื่อเผยแพร  และสงใหคณะ/หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จ

การศึกษาทั้งหมด  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทํา

ภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 3. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทําตรง

หรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 
 4. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่มีงานทําอยูกอนแลว 
  5. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 6. แผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 7. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 8. หลักฐานการนําเสนอผลการวิเคราะหตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 9. หลักฐานการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
 10. สําหรับคณะ/หนวยงาน ใหใชขอมูลผลการวิเคราะหจากกองแผนงาน 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 

 Data  Owner  :    กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 

 

หนวยวัด   :  รอยละ 

คําอธิบาย  : 
  - รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ หมายถึง  รอยละของบัณฑิตที่ไดรับ

เงินเดือนประจําเริ่มตน  หรือรายไดประจําจากการเปนผูประกอบอาชีพอิสระท่ีบัณฑิตไดรับเทียบกับบัณฑิต 

ท่ีมีงานทํา/มีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระ  ซ่ึงเปนขอมูลที่มีการสํารวจและรวบรวมไว  อาจเปนแบบ

สํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขึ้น  โดยตองแสดงใหเห็นวาบัณฑิต 

ท่ีตอบแบบสอบถามนั้นมีความเปนตัวแทนของบัณฑิตที่ไดงานทํา/มีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระ 

ในปงบประมาณนั้น 
  - เกณฑเงินเดือนเริ่มตนคิดจากเกณฑเงินเดือนของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)   

  - การวิเคราะหขอมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ ใหใชขอมูล

จากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและไดงานทําจากตัวชี้วัดที่ 1.3.4  มาวิเคราะหการไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม

เกณฑ 

 

 

ตัวชี้วัดที่  1.3.6  รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดอืนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
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สูตรการคํานวณ   : 
 

 (จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ)  

X 100 
 (จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/มีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด)  

 

 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 2,270  
X 100 

 2,790  

 

  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ   =    81.36 
 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับ  คณะ / วิทยาลัย 
  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 2  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

เทากับ  รอยละ   72 

เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

เทากับ  รอยละ   74 

เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

เทากับ  รอยละ   76 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

เทากับ  รอยละ   78 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

เทากับ  รอยละ   80 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองแผนงาน) 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2 มีแผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

3 ดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนด   และ 

มีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  คณะ/หนวยงานใชขอมูลผลการวิเคราะหบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตน

เปนไปตามเกณฑจากกองแผนงาน ซ่ึงจะดําเนินการวิเคราะหและสรุปผลใหกับทุกหนวยงาน 
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 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. คณะที่มีนิสิตสําเร็จการศึกษา และกองแผนงานดําเนินการจัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีเรียนในหลักสูตร ภาคปกติและภาคพิเศษหรือนอกเวลาในสาขานั้นๆ  โดยใชแบบสํารวจภาวะการงาน

ทําของบัณฑิต  เพื่อนํามาวิเคราะหหาจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
  2. ศึกษากระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลของมหาวิทยาลัย 
  3. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางาน ท่ีไดรับมอบหมายใหจัดเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่มารับพระราชทานปริญญาบัตร 
  4. ศึกษาแบบสํารวจของ  สกอ.  และสรางแบบสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลในสวนที่ตองการสอบถาม

บัณฑิตเพิ่มเติมจากแบบสํารวจของ สกอ. 
  5. คณะทํางานจัดเก็บขอมูลในวันที่ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

  6. มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม  พรอมบันทึกขอมูลลงโปรแกรม 

  7. มหาวิทยาลยัวิเคราะหขอมูล  และสรุปผลขอมูลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  8. จัดทํารูปเลมรายงานสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
  9. นําขอมูลลงเว็บไซตเพื่อเผยแพร  และสงใหคณะ/หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 
 1. ขอมูลจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  และจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/มีรายไดประจําจาก

การประกอบอาชีพอิสระ  ในปงบประมาณ 
 2. ขอมูลจํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนรายไดเริ่มตนเปนไปตามเกณฑเงินเดือนของคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ในปงบประมาณ 
  3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 4. แผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 6. หลักฐานการนําเสนอผลการวิเคราะหตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 7. หลักฐานการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
 8. สําหรับคณะ/หนวยงาน ใหใชขอมูลผลการวิเคราะหจากกองแผนงาน 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย ท่ีมีนิสิตระดับปริญญาตรีและสําเร็จการศึกษา 

 Data  Owner  :    กองแผนงาน 
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หนวยวัด    :   รอยละ 
คําอธิบาย  : 
  - ใหเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ กับบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพ 
ในรอบ 3 ปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) โดยใหนําเสนอในรูป รอยละ  
  - บัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่ตองสอบ 

ใบประกอบวิชาชีพ เชน แพทย  พยาบาล เภสัชศาสตร  ทันตแพทย บัญชี  กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร เปนตน   

โดยใหนับไดท้ังบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในรอบ 3 ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550-2552) 
  - บัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชา 

ท่ีตองสอบใบประกอบวิชาชีพและสามารถสอบผานและไดรับใบประกอบวิชาชีพ หรือรับการรับรองจากสภา/หรือ

สมาคมวิชาชีพ 
  - การแจงนับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพใน 4 สาขาวิชา ไดแก 

วิศวกรรมศาสตร เภสัชศาสตร แพทยศาสตร และพยาบาลศาสตร  ท้ังนี้ กรณีแพทยแผนไทย ซ่ึงไดรับใบประกอบ

วิชาชีพจากกระทรวงสาธารณสุขนั้น ใหนับรวมอยูในสาขาแพทยศาสตรดวย 

 
สูตรการคํานวณ  : 
 

 

 

(จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ   

ในรอบ 3 ปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552)) 

 

X 100 
 (จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ  ในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552)) 

 

 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 251  
X 100 

 270  

 

  รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ   =    92.96 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับ  คณะ / วิทยาลัย  

   ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 5  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ  เทากับ  รอยละ   65 เทากับ  1  คะแนน 

รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ  เทากับ  รอยละ   70 เทากับ  2  คะแนน 

รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ  เทากับ  รอยละ   75 เทากับ  3  คะแนน 

รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ  เทากับ  รอยละ   80 เทากับ  4  คะแนน 

รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ  เทากับ  รอยละ   85 เทากับ  5  คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่  1.3.7  รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชพี 

       ในรอบ  3  ป  ที่ผานมาตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
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 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองทะเบียนและประมวลผล) 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2 มีแผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

3 ดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนด   และ 

มีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะ/หนวยงานและมหาวิทยาลัย  

อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  ใชขอมูลจาก สํานักงาน ก.พ.ร.  ซ่ึงจะเปนหนวยประสานงานกับสภา/สมาคมวิชาชีพ   

ในการจัดเก็บขอมูล  และจัดสงผลใหกับทุกมหาวิทยาลัย 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : จัดเก็บขอมูลจากสํานักงาน ก.พ.ร. และสภา/สมาคมวชิาชีพ ของแตละสาขาวิชาชพี 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 
 1. จํานวนบัณฑิตสอบใบประกอบวิชาชีพ  ในรอบ 3 ปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) 
 2. จํานวนบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-

2552) 
 3. รายชื่อผูสอบใบประกอบวิชาชีพ  เชน  ชื่อ-สกุล / สาขาวิชา / สังกัด / วันเดือนปท่ีสอบ 
 4. รายชื่อผูผานสอบใบประกอบวิชาชีพ  เชน  ชื่อ-สกุล / สาขาวิชา / สังกัด 
 5. หลักฐานที่แสดงถึงการสอบผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

  6. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 7. แผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 8. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 9. หลักฐานการนําเสนอผลการวิเคราะหตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 10. หลักฐานการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในป

ตอไป 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะพยาบาลศาสตร /คณะวิศวกรรมศาสตร / คณะเภสัชศาสตร 
 Data  Owner  :    กองทะเบียนและประมวลผล 
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หนวยวัด    :   รอยละ 
จําแนกเปน  2  ตัวชี้วัดยอย  คือ 
 

ตัวชี้วัดที่  1.3.8.1)  รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 

คําอธิบาย  : 

  - บัณฑิต  หมายถึง บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ

หรือภาคนอกเวลาราชการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
  - ผูใชบัณฑิต  หมายถึง นายจาง ผูประกอบการ และผูท่ีบัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย 
  - ระดับความพึงพอใจ  หมายถึง คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ของนายจาง 

ผูประกอบการ และผูท่ีบัณฑิตทํางานเกี่ยวของ จากการประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวย ประมาณ 1 ป 
  - ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ  พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงประกอบดวย  3 ประเด็น  ดังนี้ 
   1) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ 

   2) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน 
   3) ความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับ  คณะ /หนวยงาน 

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 5  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

65 70 75 80 85 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่  1.3.8.2)  รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
คําอธิบาย  : 

  - บัณฑิต  หมายถึง  บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ

หรือภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

  - นิสิตนักศึกษา หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู ในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติ และ 

ภาคพิเศษ ท่ีลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  - ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ  ประกอบดวย 2 ประเด็น  ดังนี้ 

   1) ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 
   2) ความพึงพอใจตอการใหบริการของคณะ/สํานัก 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.8 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 
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เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับ  คณะ /หนวยงาน 

   ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 5  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

65 70 75 80 85 

 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองแผนงาน) 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2 มีแผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

3 ดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนด   และ 
มีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน  เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล   :   มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองแผนงานเปนหนวยงานที่ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ

ของนิสิตในภาพรวมของแตละคณะ 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  กองแผนงานจัดเก็บขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิต/นักศึกษา   และ

ความพึงพอใจต อบัณฑิตของผูใชบัณฑิต  โดยสรุปและจําแนกเปนรายสาขาวิชา 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. ขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจต อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษาจากกองแผนงาน 
 2. ขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจต อบัณฑิตของผูใชบัณฑิต  จากกองแผนงาน 
  3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 4. แผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 6. หลักฐานการนําเสนอผลการวิเคราะหตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 7. หลักฐานการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
 8. สําหรับคณะ/หนวยงาน  ใหใชขอมูลผลการวิเคราะหจากกองแผนงาน 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 

 Data  Owner  :    กองแผนงาน 
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หนวยวัด    :   คน 

คําอธิบาย  : 
  - ใหนับจํานวนนิสิตที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ดานกิจกรรมที่บงบอกความเปน 

ผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และเปนแบบอยางของการดํารงตนใหสมกับการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย  ในปงบประมาณ 

นั้น  โดยใหนําเสนอในรูป  จํานวน 

  - จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในปงบประมาณ พ.ศ.

2553  ตองเปนรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของตางหนวยงาน เชน หนวยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง กรม 

หรือจังหวัด หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือองคกรวิชาชีพในระดับชาติ หรือหนวยงาน

หรือองคกรวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน  โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏซึ่ง

แสดงถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและหนวยงาน สามารถนับรวมรางวัลผลงานวิทยานิพนธไดดวย 
  - การนับรางวัลของนักศึกษา สามารถนับไดท้ังรางวัลของนักศึกษาภาคปกติ และรางวัลของนักศึกษา

ภาคนอกเวลา และหากผูไดรับรางวัลนั้นเปนศิษยเกาหลายสถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัลนั้นได 

แตไมนับซ้ําหากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหลายครั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  - ในกรณีท่ีนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในปงบประมาณ พ.ศ.

2553 เปนทีม เชน ไดรางวัลชนะเลิศการแขงขันหุนยนตในระดับนานาชาติ เปนตน  สถาบันอุดมศึกษาสามารถ 

แจงนับทุกคนในทีมนั้นได 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 2  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

 

จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  

จริยธรรม  หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่น  ๆท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ   เทากับ   87  คน 

เทากับ  1  คะแนน 

จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  

จริยธรรม  หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ   เทากับ   89  คน 

เทากับ  2  คะแนน 

จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  

จริยธรรม  หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ   เทากับ   91  คน 

เทากับ  3  คะแนน 

จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  

จริยธรรม  หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ   เทากับ   93  คน 

เทากับ  4  คะแนน 

จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  

จริยธรรม  หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ   เทากับ   95  คน 

เทากับ  5  คะแนน 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองกิจการนิสิต  และคณะ/หนวยงาน จัดเก็บขอมูลจํานวนนิสิตที่ไดรับการประกาศ 

เกียรติคุณยกยอง ดานกิจกรรมที่บงบอกความเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และเปนแบบอยางของการดํารงตน 

ใหสมกับการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัดที่  1.3.9  จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ   
     วิชาชีพ   คุณธรรม   จริยธรรม   หรือรางวัลทางวิชาการ   หรือดานอื่นๆ   

     ที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
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  วิธีการจัดเก็บขอมูล  :   
  1. สํารวจขอมูลนิสิตที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง 
  2. ใหคณะ/หนวยงานจัดเก็บขอมูลในระบบ FIS   

  3. คณะ/หนวยงานสรุปผลนักศึกษา  และศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง  เพื่อรายงาน 

ตอมหาวิทยาลัย 
  4. รวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงาน แลววิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 2. ชื่อนักศึกษา ศิษยเกา  และชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให เดือนและปท่ีไดรับ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งคําประกาศเกียรติคุณฯ 
 3. ภาพถาย  หรือรายงานผล 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

 Data  Owner  :    กองกิจการนิสิต 
 

 

 
 
 

 

 

หนวยวัด   :  รอยละ 

คําอธิบาย  : 

  - ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรท้ังใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  ทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธ  หรือสารนิพนธ  
  - บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   

หมายถึง  บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  (โดยจะตองเปนบทความ  
ไมใชบทคัดยอ) ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ  

ท้ังวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระ

ประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และการเผยแพรท่ีเทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึง 

การเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ  

(การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ  ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

สกว. ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)  รวมทั้ง บทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการ

นําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 
  - ผูประเมินอิสระหรือวิทยสหาย  (Peer Review)  หมายถึง  ผูทรงคุณวุฒิท่ีประเมินบทความของผูท่ี

ไดรับการตีพิมพในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.10 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน   

    ระดับชาติหรือนานาชาตติอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  75 

  - วารสารระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่เปน 

ท่ียอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ฐานขอมูล Ei Compendex ฐานขอมูล 

INSPEC ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล PUBMED ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural Online Access) 

ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือฐานขอมูล   PUBSCIENCE   เปนตน 
  - วารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่คณะบรรณาธิการ ตองเปน 

ชาวตางประเทศ อยางนอย 1 คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 

  - วารสารระดับชาติ  ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ  จากสถาบันตางๆ 

และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร  และกองบรรณาธิการจะตองมา

จากสถาบันอื่นๆ  ไมนอยกวารอยละ 25 
   ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล  

    1) ISI = http://portal.isiknowledge.com/  

    2) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet  

    3) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/  
    4) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/  

    5) Biosis = http://www.biosis.org/  
    6) Scopus = http://www.info.scopus.com/  

    7) Pubmed = http://www.pubmed.gov/  
    8) Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and 

then academic search premium)  

    9) Infotrieve = http://www.infotrieve.com  

    10) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

 

  - การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลที่ สกอ. หรือ สกว. ใหการ

รับรองดวย 
  - การพิจารณาวาวารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เปนวารสารระดับชาติ/นานาชาตินั้น  

จะพิจารณาจากวารสารที่ สกอ. หรือ สกว. รับรอง  เทานั้น 
  - บทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือ

นานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีไมใชบทคัดยอ เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือก

ตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) สําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพ 

รวมเลมรวมกับบทความอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาใหถือเปนหนังสือหรือวารสารระดับนานาชาติ  

หากหนังสือนั้นอยูในฐานขอมูลสากล 

  - การนับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) จะนับไดเฉพาะบทความที่ไดรับการตีพิมพ

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมที่เปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (full text) หรือบทความวิจัย (Research 

artcie) ไมนับบทคัดยอ (Abstract)  และรายงาน สืบเนื่องจากการประชุมดังกลาว ตองมีกระบวนการพิจารณา

ประเมินบทความ (Peer review) ไมใชรายงานสืบเนื่องจากการประชุมแบบรวมเรื่อง 

  - การตีพิมพเผยแพรบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกในระดับชาติ  ไมนับรวมการตีพิมพ

เผยแพรในวารสารประชาคมวิจัย ของ สกว.  เนื่องจากวารสารดังกลาว เปนจดหมายขาวที่ไมมีกระบวนการ Peer 

review 

  - การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ  จะไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม 
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สูตรการคํานวณ  : 
 

 

 

(จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกของผูสําเร็จการศึกษา  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ท่ีไดตีพิมพเผยแพรโดยไมนับซํ้า) 

 

X 100 
 (จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอกของผูสําเร็จการศึกษา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ท้ังหมด) 

 

 

  ตัวอยางการคํานวณ 

 

 150  
X 100 

 340  

 

  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด  =    41.12 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 1)  สําหรับ  คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 

   ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 2.50, 12  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 
รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด  เทากับ   รอยละ  62.50 

เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด  เทากับ   รอยละ  65 

เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด  เทากับ   รอยละ  67.50 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด  เทากับ   รอยละ  80 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด  เทากับ   รอยละ  92 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (บัณฑิตวิทยาลัย) 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2 มีแผนการดําเนินงานในการกําหนดนโยบายและการสงเสริมการตีพิมพเผยแพร

วิทยานิพนธ 

3 ดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนด   และ 

มีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน  เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการ

ดําเนินงานในปตอไป 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  บัณฑิตวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงานจัดเก็บขอมูลนิสิตระดับปริญญาโทหรือเอกที่ทําวิทยานิพนธ 

และสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณนั้น โดยใชขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจากกองทะเบียนและประมวลผล 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  :   

  1. จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  2. คณะ/หนวยสรุปผล  เพื่อรายงานผลตอบัณฑิตวิทยาลัย 
  3. บัณฑิตวิทยาลัย  ติดตาม  สรุปผล และรายงานผลในภาพรวม 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. ขอมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาโทหรือเอกที่ทําวิทยานิพนธและสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณนั้น 

ประกอบดวย  ชื่อ-สกุล/ สาขาวิชา / สังกัด / วันเดือนปท่ีสําเร็จการศึกษา  เปนตน 

 2. ขอมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาโทหรือเอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรบทความในระดับชาติหรือนานาชาติ   

ในปงบประมาณนั้น  ประกอบดวย ชื่อ-สกุล / สาขาวิชา / สังกัด / ชื่อบทความ / ชื่อวารสาร / วันเดือนปท่ีตีพิมพเผยแพร  เปนตน 
 3. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 4. จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ท้ังหมด 
 5. หลักฐานรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีบทความจาก 

วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพ  
  6. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 7. แผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 8. สรุปผลการดําเนินงาน 
 9. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 10. หลักฐานการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
 
หมายเหตุ 
 1. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร รวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 2. การเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ท่ีเผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการ

เผยแพรท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
 3. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซึ่งเมื่อนับการตอบรับในปงบประมาณ พ.ศ. 

2552  แลว  หากตีพิมพในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  จะนํามาแจงนับซ้ําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไมได 
 4. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให

จําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ ตางๆ  โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

    ชื่อ  เลมที่  และวัน/เดือน/ป  ของวารสารที่ตีพิมพ 

    ชื่อบทความ  ชื่อผูเขียน  เลขหนา 
 5. สําหรับคณะ/สถาบัน ใหนับผลงานตีพิมพของนิสิตแยกเปนระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก  และ

เปนการตีพิมพในระดับชาติ  หรือนานาชาติ  ตามตัวชี้วัดที่ไดมีการเจรจาขอตกลง 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะที่มีนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีสําเร็จการศึกษา 

 Data  Owner  :    บัณฑิตวิทยาลัย 
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หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 

2551 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแนวทาง วิธีการ ใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณา

จารย โดยใหกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และใหมีกระบวนการสงเสริมผูเกี่ยวของปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการ

กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสาร

ประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

1 – 2  ประเดน็ 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

6 ประเด็น 

 

โดยที่   : 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน 

1  สถาบันอุดมศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบัน ในปท่ีผานๆ มา และนําผลสรุปมาทบทวนองคประกอบและ

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน โดยมีคําสั่ง 

แตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหมหรือปรับปรุงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ใหปฏิบัติ

หนาที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

2  สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

วันที่ 24 มิถุนายน 2551 ในรอบปท่ีผานมา และนํามาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

ใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น พรอมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

โดยมีเปาหมายที่เปนรูปธรรมในการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ 

ท่ีสถาบันประกาศใช 

3  จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นตามประเด็นที่ 2 ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบหรือผูมีอํานาจ ท้ังนี้ ตองมีการจัดทําคูมือและมีการ

ประกาศใชอยางเปนทางการเพื่อใหคณาจารยและผูเกี่ยวของรับทราบอยางกวางขวางและปฏิบัติได 

4  สถาบันอุดมศึกษาสรางชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับขอมูลปอนกลับและความ

คิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอื่นที่มีตอคณาจารยของสถาบันในเรื่อง

ตัวชี้วัดที่   1.4.1  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
      ของสถาบันอุดมศึกษา 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน 

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชน และสถาบันนําขอมูลนี้

ไปใชอยางเปนระบบในการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คณาจารย 

5  สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลและการส งเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหดีย่ิงขึ้น มีการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ มีการ

กําหนดหรือปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อยาง

จริงจังรวมทั้ง มีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได 

6  สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามความกาวหนาและมีการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และจัดทําเปนรายงานเสนอตอผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  1. ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 
  2. ขอมูลจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  3. คูมือแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. มีการแตงตั้งคณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนด

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยท่ีเหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา 

  2. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษรและไดรับอนุมัติจากสภา

คณาจารย / ท่ีประชุมคณบดี 
  3. มีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยพรอมการเผยแพรใหคณาจารยสถาบันทราบ

โดยทั่วกัน 
  4. มีระบบการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดาน

ความสําเร็จ และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
  5. มีการนําผลการกํากับติดตาม ประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

การวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

1  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  สถาบันอุดมศึกษาสรุปรายงาน 

ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อ ง

คณะกรรมการดําเนินงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

ประจําของสถาบัน ในปที่ผ านๆ 

มา  และนําผลสรุปมาทบทวน

องคประกอบและบทบาทหนาที่

ของคณะกรรมการฯ ใหเหมาะสม

สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

เอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบัน

ในปที่ผานๆ มา 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําขอมูลจาก 

สรุปรายงานดังกลาวมาใชเพื่อคณะกรรมการฯ ใหเหมาะสม

สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

 ผลสรุปการทบทวนองคประกอบและบทบาทหนาที่ของ 

คณะกรรมการฯ 

 ประกาศ/คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ ชุดใหมหรือการเพิ่ม-ลด
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

โดยมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ 

ชุด ใหม ห รือปรับปรุ งบทบาท

หน า ที่ ข อ ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ  

ชุ ด เ ดิ ม  ใ ห ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ น

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯชุดเดิม ใหปฏิบัติหนาที่ในป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

 หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห 
และทบทวนผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะจากการ

ดําเนินงานในปทีผ่านมาและ /หรือวิเคราะหและทบทวน 

แนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมทีจ่ะดําเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 หลักฐานที่แสดงถึงความสอดคลองของภารกิจหลักหรือ
ยุทธศาสตรที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษากับประเด็นการมีสวน

รวมที่สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามา

มีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการดังกลาว เชน 

บันทึกผลการดําเนินงานรายงานการประชุมและเอกสารอื่นๆ  

ที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

2  สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการ

ดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแล

ใหอาจารยปฏิบัติตาจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย ตามประกาศ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

วันที่  24 มิ ถุนายน  2551 ใน

รอบปที่ผานมา และนํามาทบทวน

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยให

เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น พรอมทั้ง

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดย

มีเปาหมายที่เปนรูปธรรมในการ 

สงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารย

ปฏิบั ติตามจรรยาบรรณฯ  ที่

สถาบันประกาศใช 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารย

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ตามประกาศ ก.พ. อ. 

วันที่ 24 มิถุนายน 2551 ดังน้ี 

 รายงานสรุปที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามระบบการสงเสริม
และกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณา

จารยตามประกาศ ก.พ.อ. วันที่ 24 มิถุนายน 2551 

 เอกสาร/หลักฐาน การจัดประชุม หรือกิจกรรมอื่นที่แสดงให

เห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําสรุปผลการดําเนินงานมาทบทวน

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น และ

นํามากําหนดเปนแนวทางการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 โดยแนวทางนี้ตองระบุเปาหมายการสงเสริมและกํากับ

ดูแลที่เปนรูปธรรม และกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

3  สถาบั นอุ ดมศึ กษาสรางชองทาง 

การติ ดต อสื่ อสารที่ หลากหลาย  

เพื่ อรับขอมูลปอนกลับและความ

คิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้ง

ข อร องเรี ยนอื่ นที่ มี ตอคณาจารย

ของสถาบันในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารยจากผูรับบริการหรือผูมีสวน

ไดเสียประโยชน และสถาบันนําขอมูลนี้

ไปใชอยางเปนระบบในการกํากับดูแล

และการส งเสริมการปฏิ บั ติ ตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

 

เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันไดวาจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและ

แนวทางการดําเนินงานที่กําหนดขึ้น ตามประเด็นที่ 2 ไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจ 

 คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และประกาศ 

คําสั่ง หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการประกาศใชจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารยที่ไดรับความเห็นชอบนั้นอยางเปนทางการ พรอม

หลักฐานที่แสดงวาสามารถทําใหคณาจารยและผูเก่ียวของในระดับ

สถาบัน / คณะ / สํานัก และหนวยงานระดับอื่นไดรับทราบและ

สามารถนําไปปฏิบัติได 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

4  สถาบันอุ ดมศึ กษาสร า งช อ ง

ท า ง ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ที่

หลากหลาย เพื่อรับขอมูลปอนก

ลับและความคิดเห็นทั้งในเชิงบวก

และเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอื่น

ที่ มี ต อคณาจารย ของสถาบัน 

ใน เ รื่ อ งจรรยาบรรณวิ ชาชีพ 

คณาจารย จากผู รับบริการหรือ 

ผูมีสวนไดเสียประโยชน และ

สถาบันนําขอมูลนี้ไปใชอยางเปน

ระบบในการกํากับดูแลและการ

ส ง เ ส ริ ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

ชองทางการติดตอสื่อสารตางๆ ที่สถาบันสรางขึ้น ซึ่งควรมีมากกวา 

2 ชองทาง ที่ทําใหสามารถรับขอมูลปอนกลับ ความคิดเห็น และ

ขอรองเรียนจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชน ในเรื่อง 

ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตนของคณาจารยตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 เอกสาร / หลักฐานจริงหรือระบบจัดเก็บเอกสารที่รวบรวมขอมูล 

ที่ไดจากชองทางดังกลาว 

 เอกสาร/หลักฐานที่ผูรับผิดชอบไดจัดทําสรุปขอมลูดังกลาวและ

เสนอตอผูเก่ียวของหรือคณะกรรมการ หรือผูมีอํานาจ 

5  สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบ

และกลไกการกํ า กับดูแลและ 

การส ง เ ส ริ มกา รปฏิ บั ติ ต าม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยให

ดียิ่งขึ้น มีการวางแผนปองกันการ

กระทําผิดจรรยาบรรณฯ มีการ

กําหนดหรือปรับปรุงมาตรการ

กํากับดูแลและดําเนินการกับผูไม

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อยาง

จริงจังรวมทั้ง มีแนวทางการให

รางวัลผู ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพที่เปนแบบอยางได 

ระบบและกลไกทีไ่ดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นในการกํากับดูแลและ

สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

 รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา 

ไดนําระบบและกลไกที่พัฒนาขึ้นนี ้มาใชในการสงเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิด

จรรยาบรรณหรือนํามาปรับปรุงมาตรการการกํากับดูแลผูไมปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

 เอกสาร รายงานที่สรุปวิธีการ /แนวทาง ซึ่งไดรับอนุมัติจาก 

สภาคณาจารย/ ที่ประชุมคณบดหีรือผูมีอํานาจในการดําเนินการ

กับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และใหรางวัล 

ผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได 

6  สถาบันอุดมศึกษามีการติดตาม

ความกาวหนาและมีการประเมิน

ประสิทธิผลการดําเนินงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  

และจัดทําเปนรายงานเสนอตอผูมี

อํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน 

รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา 

ไดดําเนินการติดตามความกาวหนาและประเมินประสิทธิผล 

การดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

 รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาและสรุปการประเมิน

ประสิทธิผลการดําเนินงานที่ไดเสนอตอผูมีอํานาจและ/หรือ 

ผูบริหารสถาบัน  ซึ่งมีขอมูลเพยีงพอตอการนําผลการประเมิน 

ไปใชประโยชนในการกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน 

หรือทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2554 ได 

 หลักฐานยืนยันวนัหรือระยะเวลาที่ผูรับผิดชอบเสนอรายงาน 

สรุปผลดังกลาวตอผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน 

 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  ท่ีเปดสอน 

 Data  Owner  :    งานสภาคณาจารย 
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หนวยวัด    :   ระดับ 

คําอธิบาย  : 

  - ระดับความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา ซ่ึง

ประกอบดวย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายทอดความรู การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และความรูความสามารถ

ของอาจารยผูสอน 
  - ในปจจุบัน คณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัยหลายหนวยงานมีแบบฟอรมสําหรับประเมินการสอน 

ของคณาจารยตามรูปแบบของทบวงมหาวิทยาลัย  โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนจะเปนผูใหความเห็นตอการสอนของ

อาจารย ท้ังในระหวางเรียน  และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 
  - ตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซ่ึงสงผลตอ

คุณภาพของนิสิต ถือเปนตัววัดในดานทรัพยากร (input) เนื่องจากเชื่อวาคุณภาพครูและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีดี

จะมีผลทําใหคุณภาพของนิสิตดีดวย ท้ังนี้ในการประเมินจะตองคํานึงถึงปรัชญา  พันธกิจ  และลักษณะการเรียน 

การสอนของแตละมหาวิทยาลัยดวย 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 1)  สําหรับ  คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 

   ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 1  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   เทากบั   1.00 – 1.99 

เทากับ  1  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   เทากบั   2.00 – 2.99 

เทากับ  2  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   เทากบั   3.00 – 3.99 

เทากับ  3  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   เทากบั   4.00 – 4.99 

เทากับ  4  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   เทากบั   5.00 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (สํานักศึกษาทั่วไป) 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2 มีแผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

3 ดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนด   และ 

มีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงาน

ในปตอไป 

 

ตัวชี้วัดที่   1.4.2  ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย 

       และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  83 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล   :   สํานักศึกษาทั่วไป  และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลจํานวนความพึงพอใจของนิสิต

ตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู แตละภาคเรียน และใหเฉลี่ยผลการดําเนินงานตอลดป 

ในภาพรวมของคณะ/หนวยงาน และมหาวิทยาลัย  ในปงบประมาณนั้น 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  
  1. จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบฟอรมที่กําหนด โดยการประเมินผลปงบประมาณ 2553 ใหสํารวจขอมูล

ของภาคเรียนที่ 2/2552,  3/2552  และ 1/2553  เปนตน 
  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ/สาขาวิชา  แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลตอไป 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. ขอมูลคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ท่ีฝายวิชาการหรือฝายบริหารไดรวบรวมไวจากการสงแบบสํารวจใหนิสิตตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีใหมีการประเมินอาจารยโดยผูเรียน  โดยใหคํานวณความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคุณภาพ

การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยคิดเปนคาเฉลี่ยสําหรับอาจารยแตละทาน ท้ังนี้มหาวิทยาลัย

จะตองจัดใหมีการสํารวจดังกลาว  โดยใชมาตรฐาน 5 ระดับ  และแสดงใหเห็นวาไดใชกลุมตัวอยางที่มีความเปน

ตัวแทนของนิสิตทั้งหมด 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยฯ  จําแนกเปนคณะ/

หนวยงาน  และภาคเรียน 
  3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 

 4. แผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 6. หลักฐานการนําเสนอผลการวิเคราะหตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 7. หลักฐานการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

 Data  Owner  :    สํานักศึกษาทั่วไป 
 
 
 
 
 

 

 

หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - โดยที่การจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามหลักการของกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ อาจารยจึงตองมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา งานวิจัยประเภทนี้ 

มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กําหนด มีการจัดการเรียนการสอนที่สนองความ

ตองการของผูเรียน สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูและการเรียนรู การสนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัย เพื่อ

ตัวชี้วัดที่   1.4.3  ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย 
      เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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พัฒนาการเรียนการสอนจะสงผลใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณคา นวัตกรรมเหลานี้อาจเปนเทคนิค 

การสอนใหมๆ แบบฝก สื่ออุปกรณ หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหม ๆ ท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
  - สถาบันพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ

สอน 
  - สถาบันวางกลไกการบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ  ตลอดเวลา 
  - สถาบันจัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยาง

สม่ําเสมอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  - สถาบันสงเสริมการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวจัิยและพัฒนา 

นวัตกรรมการเรียนการสอน 

ระดับ  2 มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม  ๆในดานการเรียนการสอน 

ระดับ  3 มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

ระดับ  4 มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย 

ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

ระดับ  5 มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 

  1. นโยบายการพัฒนาและสงเสริมดานการวิจัย  จากกองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

  2. ผลงานวิจัยของอาจารย 
  3. ฐานขอมูลงานวิจัย 

  4. วารสารวิจัย 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. มีนโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติในการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  2. มีการดําเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการตามนโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติ 

  3. มีการติดตาม/ ทบทวน/ ประเมินผลการดําเนินงาน 
  4. มีการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 1. แผนงานสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบัน และหลักฐาน

การดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
 2. โครงการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบัน ตลอดจน

หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
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 3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน  เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ กํากับดูแล และประเมินผล กระบวนการสงเสริม  

กระบวนการติดตามประเมินผล ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  เวทีเผยแพรผลงาน  เครือขายวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 4. จํานวนอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน

การสอน 
 5. ขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย เชน  การจัดการเรียนการสอนแบบ 

E-learning การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน (Misconceptions) ในรายวิชาตางๆ การพัฒนา

รูปแบบการสอนแบบโมดูล การสอนแบบ  Problem – based  Learning  แบบ Research-based  Learning 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 

 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  ท่ีเปดสอน /กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

 
 
 
 
 

 

หนวยวัด    :   รอยละ 

คําอธิบาย  : 
  - ลิขสิทธิ์  หมายถึง  สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู สร างสรรคไดริเริ่ม 

โดยการใชสติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค  โดยไมลอกเลียน
งานของผูอ่ืนโดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดยผู สรางสรรคจะไดรับ

ความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หมวด 1 มาตรา 6  

ไดใหความคุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภท  ไดแก 
   1. งานวรรณกรรม  (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ  คําปราศรัย  โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ) 
   2. งานนาฏกรรม  (ทารํา   ทาเตน ฯลฯ) 
   3. งานศิลปกรรม  (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ  ภาพถาย  ศิลปประยุกต ฯลฯ) 
   4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเนื้อรอง ฯลฯ) 
   5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป  ซีดี)   
   6. งานโสตทัศนวัสดุ  (วีซีดี  ดีวีดี ท่ีมีภาพหรือมีท้ังภาพและเสียง) 
   7. งานภาพยนตร 
   8. งานแพรเสียงแพรภาพ 
   9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี  วิทยาศาสตร  หรือศิลปะ 
  - การดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ เพื่อขอหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพยสิน 

ทางปญญา ใหอาจารยประจํ าหรื อนั กวิ จั ยประจํ าผู สรางสรรคผลงาน ย่ื นขอหนั งสื อรั บรองความเปนเจาของ 

งานลิ ขสิ ทธิ์  ได ท่ี กรมทรั พย สิ นทางป ญญา โดยให ดาวน โหลดแบบฟอร มคํ าขอแจ งข อมู ลลิ ขสิ ทธิ์ ได ท่ี 

http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=777&Itemid=428 

และสามารถดําเนินการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดโดยตรงที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใชเวลาในการ

ดําเนินการประมาณ 2 สัปดาห 

ตัวชี้วัดที่  1.4.4  รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมลูลิขสิทธิ์และ/ 

      หรือไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/ 

      หรือนักวิจัยประจํา (ก.พ.ร.) 
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  - ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เปนตําราหรือหนังสือตามที่กําหนดในประกาศ 

ก.พ.อ.
 

 (ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. 2549)  ดังนี้ 
   ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา

ท้ังหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูท่ีเกี่ยวของ 

และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 
   หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการและ/หรือ

ผูอานทั่วไป  โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชา

ใดวิชาหนึ่ง  ท้ังนี้ จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะของ

ผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชา 

ท่ีเกี่ยวเนื่อง 
  - การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ จะนับไดตอเมื่อผลงานวิชาการนั้น ไดรับการ

พิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบหนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ และ 

วิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดยสํานักพิมพท่ีมีระบบการพิจารณาตนฉบับ  

จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และไดรับการตีพิมพภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยนับการ

ตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 เลม  ไมนับซํ้ากรณีไดรับการตีพิมพหลายครั้ง และไมนับรวมงานวิชาการ

ท่ีอยูในระหวางกระบวนการตีพิมพ 
  - หนวยงานที่เชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หนวยงาน ภาครัฐและ

เอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศที่มีอํานาจถูกตองตามกฎหมาย และมีกระบวนการอยางเปนระบบและประกัน

คุณภาพในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเปนหนวยงานที่จัดพิมพผลงานทางวิชาการที่มีกระบวนการ

พิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซ่ึงเปนที่ยอมรับวามีความรูความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกอนการตีพิมพ ท้ังนี้ การไดรับพิจารณาใหตีพิมพผลงานทางวิชาการผาน

สํานักพิมพ  หรือหนวยงานจัดพิมพท่ีเชื่อถือได  จะเปนเครื่องรับรองคุณภาพใหแกงานวิชาการนั้น 
  - ตัวอยางผลงานวิชาการที่สามารถขอจดลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพ เชน หนังสือ ตํารา 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการประดิษฐคิดคนทางนาฏกรรม (ทารํา) ศิลปกรรม และดนตรีกรรมซึ่งเปนผลจาก

การศึกษา/ขอคนพบทางวิชาการ  เปนตน 
  - อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ  ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน

รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ ใหนับเฉพาะอาจารยประจํา 

ที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 
  - นักวิจัยประจํา   หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งป

การศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  ทั้งนี้ใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2553  โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 

 
สูตรการคํานวณ  : 
 

 

 

(จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์  และ/หรือไดรับคุณภาพ

จากหนวยงานที่เชื่อถือได  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553) 

 

X 100 
 (จํานวนอาจารยและ/หรือนักวิจัยประจํา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไมนับรวมผูศึกษาตอ) 
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  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 300  
X 100 

 800  

 

   รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา       =    37.50 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 1)  สําหรับ  คณะ / หนวยงาน 

   ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 10  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงาน 

ท่ีเชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ   60 
เทากับ  1  คะแนน 

รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงาน 

ท่ีเชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ   70 
เทากับ  2  คะแนน 

รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงาน 

ท่ีเชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ   80 
เทากับ  3  คะแนน 

รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงาน 

ท่ีเชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ   90 
เทากับ  4  คะแนน 

รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงาน 

ท่ีเชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ   100 
เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2 มีแผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

3 ดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนด   และ 

มีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงาน

ในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  ขอมูลจากคณะ/หนวยงาน  และสาขาวิชา 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  จัดเก็บขอมูลจากระบบสารสนเทศคณะ (FIS) หรือระบบการจัดเก็บขอมูล 

ท่ีแตละคณะ/หนวยงานใชในการจัดเก็บขอมูล 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 
 1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ จากหนวยงานที่เชื่อถือได ในปงบประมาณพ.ศ. 2553 
 2. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงการไดรับการจดลิขสิทธิ์ หรือ ไดรับรองคุณภาพ ซ่ึงออกโดยหนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษา

ท่ีเชื่อถือได ในปงบประมาณพ.ศ. 2553  เชน หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์  หนังสือรับรองคุณภาพ  เปนตน 
 4. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  5. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 6. แผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 7. สรปุผลการวิเคราะหขอมูล 
 8. หลักฐานการนําเสนอผลการวิเคราะหตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 9. หลักฐานการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานที่มีนักวิจัย 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
 
 
 
 
 

 

 

หนวยวัด   :  รอยละ 

คําอธิบาย  : 
  - ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปนอาจารย 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ รวมทุก

หลักสูตร  กับจํานวนอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  โดยนําเสนอในรูป  รอยละ 

  - หนาที่สําคัญประการหนึ่งของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่เนนการวิวิจัย คือ การฝกนักวิจัยภายใต 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  ท้ังนี้โดยทําหนาที่ควบคุมวิทยานิพนธของนิสิตที่รับเขามาเปน

สวนหนึ่งของทีมวิจัยของอาจารยประจําแลว  ยังแสดงถึงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยซ่ึงเปนวิธีการ

ฝกฝนนักวิจัยรุนใหมอยางมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง 
  - อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมด  หมายถึง  อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ท้ังหมดที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รวมทุกหลักสูตร  โดยนับ

เฉพาะอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง  ในปงบประมาณ 2553 

  - อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

ในหลักสูตรของสถาบัน 
 

สูตรการคํานวณ  : 
 

 

 

(จํานวนอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

 

X 100 
 (จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

 

ตัวชี้วัดที่  1.4.5  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา 
      วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  89 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 135  
X 100 

 150  

 

   รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ท่ีทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  =    90.00 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 2  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธท่ีทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เทากับ   รอยละ  82 

เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธท่ีทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เทากับ   รอยละ  84 

เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธท่ีทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เทากับ   รอยละ  86 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธท่ีทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เทากับ   รอยละ  88 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธท่ีทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เทากับ   รอยละ  90 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (บัณฑิตวิทยาลัย) 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2 มีแผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

3 ดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนด   และ 
มีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน  เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

 แหลงขอมูล  :  บัณฑิตวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงานจัดเก็บขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในปงบประมาณ 2553 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. มีนโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยประจําทําหนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
  2. มีการดําเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการตามนโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติ 
  3. มีการติดตาม/ ทบทวน/ ประเมินผลการดําเนินงาน 
  4. มีการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 
  5. บัณฑิตวิทยาลัย และคณะ/หนวยงาน สรุปผล เพื่อรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 
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ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รวมทุกหลักสูตร โดยนับเฉพาะ

อาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง  จําแนกตาม  ชื่อ – สกุล / สงักัด / ประจําสาขาวิชา 
 2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธในหลักสูตรของสถาบัน  จําแนกตาม  ชื่อ – สกุล  / สังกัด / ประจําสาขาวิชา 
  3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 4. แผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 6. หลักฐานการนําเสนอผลการวิเคราะหตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 7. หลักฐานการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  ท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 Data  Owner  :    บัณฑิตวิทยาลัย 
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 ยุทธศาสตรที่  2   :   การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

และเปนพลเมืองที่ดีของสงัคมไทยและสังคมโลก 

 

 

 

 

หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  ตัวชี้วัดนี้ตองการวัดความครบถวนของการบริการที่สถาบันจัดใหกับนิสิตและศิษยเกา สถาบันตอง

ใหบริการแกนิสิตในกิจกรรมตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก (1) การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียน 

เชน การจัดสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การบริการดานงานทะเบียน การบริการนิสิตนานาชาติ (2) การบริการ

ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน หอพักนิสิต สภาพแวดลอม หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย 

บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร (3) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  (4) การบริการดาน

ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหา

งาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนิสิตและ

ศิษยเกา  และ (5) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 1) มีนโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติในการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 

2) มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตปท่ี  1 

ระดับ  2 มีการดําเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการตามนโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติ  ดังนี้ 

   1) มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

   2) มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 

   3) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต 

   4) มีการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา 

   5) มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา 

ระดับ  3 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่อง (ในระดับ 2) เปนประจําทุกป 

ระดับ  4 มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 

ระดับ  5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการบริหารจัดการแกนิสิต 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 

  1. ขอมูลผลการดําเนินงานของกองกิจการนิสิต 

  2. ขอมูลผลการดําเนินงานของคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  ใหขึ้นอยูกับวิธีการจัดเก็บขอมูลของแตละหนวยงาน แตตองครอบคลุมประเด็นตามที่เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดที่  2.1.1  ระดับความสําเร็จของการจัดบริการวิชาการแกนิสิตและศิษยเกา 
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ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกาใน 5 เรื่อง 

ไดแก บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต  

บริการใหคําปรึกษา บริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา  และโครงการเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา ดังตอไปนี้  
  1) นโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติในการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 

  2) เอกสารการสํารวจความตองการจําเปนและคุณภาพชีวิตของนิสิตปท่ี  1   

  3)  เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 

  4)  หลักฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดบริการใหแกนิสิตและศิษยเกา ไดแก ประกาศ  

แผนพับ การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ หรือ website ของสถาบัน 

  5) ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ  เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ

เพื่อการสืบคนขอมูลที่จัดหาเขาหองสมุด หรือจัดใหบริการแกนิสิต  

  6) หลักฐานโครงการความรวมมอืของสถาบันกับองคกรตางๆ ในการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ

แกนิสิตและศิษยเกา  

  7) ขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับการบริการนิสิตและศิษยเกาจากฝายกิจการนิสิตของคณะและสถาบัน 

  8) รายชื่อหนวยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการที่แตละหนวยจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 

  9) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและศิษยเกาเกี่ยวกับการบรกิารที่ไดรับ (ผลการ

ประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง  5 เรื่อง (ในระดับ 2) เปนประจําทุกป)  ดังนี้ 

    9.1) การจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 
    9.2) มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 

    9.3) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต 

    9.4) มีการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา 

    9.5) มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา 
  10) รายงานผลการสรุปผลการดําเนินงาน และการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 

 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  ท่ีเปดสอน 

 Data  Owner  :    กองกิจการนิสิต 
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หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  ตัวบงชี้นี้ตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตอยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนิสิต

หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคการนิสิต เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาส

ไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต 

ท่ีพึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) ความรู  (2) ทักษะการคิด  (3) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ  (4) ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร และ (5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  โดยมีแนวปฏิบัติท่ีดี  ดังนี้ 

   1.  มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ท้ังโดยสถาบันและโดยองคการ

นิสิตที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ในแตละระดับการศึกษา 
   2. มีการสงเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนิสิตใหครบถวนในกิจกรรม ดังตอไปนี้ 
    2.1  กิจกรรมวิชาการ 
    2.2  กจิกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 

    2.3  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 

    2.4  กิจกรรมนันทนาการ 
        2.5  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   3. มีการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรม ท้ังที่ดําเนินการ โดยสถาบัน

และโดยองคการนิสิตตอผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของทุกสิ้นปการศึกษา 

   4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 มีนโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติในการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

ระดับ  2 มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตใหครบทุกประเภท โดย ตอง

ดําเนินการกิจกรรมนิสิตใหครบ  5 ประเภท  ดังนี้ 
    1) กิจกรรมวิชาการ 
    2) กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
    3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
    4) กิจกรรมนันทนาการ 

    5) กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

ตัวชี้วัดที่  2.1.2  ระดับความสําเร็จของการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับ

    คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึ่งประสงค 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและองคการ

นิสิตทุกสิ้นปการศึกษา 

ระดับ  4 มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ตอผูบริหาร 

ระดับ  5 มีการนําผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต

อยางตอเนื่อง 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 

  1. ขอมูลผลการดําเนินงานของกองกิจการนิสิต 

  2. ขอมูลผลการดําเนินงานของคณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  ใหขึ้นอยูกับวิธีการจัดเก็บขอมูลของแตละหนวยงาน แตตองครอบคลุมประเด็นตามที่เกณฑกําหนด 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวา สถาบันมีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและ

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  อาทิ 
  1) มีนโยบาย/ แผน/แนวปฏิบัติในการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  2) คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานเพื่อทําหนาที่กําหนด 

แนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  3) จํานวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนิสิต จําแนกตามประเภทกิจกรรม ดังนี้    1) กิจกรรม

วิชาการ  2) กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ  3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม    4) กิจกรรม

นันทนาการ  5) กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
  4) หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิต 
  5) เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการสงเสริมงานกิจการนิสิต

ของสถาบัน 
  6) คูมือนิสิตจากฝายกิจการนิสิต 
  7) เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนิสิตทั้งท่ีจัดโดยสถาบันและองคการนิสิต  จําแนก
ตามประเภทกิจกรรม  ดังนี้ 
   7.1) กิจกรรมวิชาการ  
      7.2) กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ   

   7.3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 

   7.4) กิจกรรมนันทนาการ  

   7.5) กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  8) เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตของสถาบัน 
  9) รายงานผลการสรุปผลการดําเนินงาน และการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 

 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  ท่ีเปดสอน 

 Data  Owner  :    กองกิจการนิสิต 

 
 
 
 
 

 

 

หนวยวัด   :  รอยละ 

คําอธิบาย  : 
  - ใหเปรียบเทียบจํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต  ต อจํานวนนิสิตระดับปริญญา
ตรีท้ังหมด  โดยนําเสนอในรูป  รอยละ 
  - ร อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีเข าร วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตต อจํานวนนิสิตระดับ
ปริญญาตรีท้ังหมด  โดยไม นับนิสิตซํ้า แม ว านิสิตคนนั้นจะเข าร วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตหลายโครงการ 
ก็ตาม 
 

สูตรการคํานวณ  : 
 

 

 

(จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีเขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานิสิต 

ในปการศึกษา พ.ศ. 2552) 

 

X 100 

 (จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดในปการศึกษา พ.ศ. 2552)  

 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 7,850  
X 100 

 8,000  

 

   ร อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีเข าร วมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานิสิต =    98.12 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 5  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

ร อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีเข ารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานิสิต   

เทากับ   รอยละ  50 

เทากับ  1  คะแนน 

ร อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีเข ารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานิสิต   

เทากับ   รอยละ  55 

เทากับ  2  คะแนน 

ร อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีเข ารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานิสิต   

เทากับ   รอยละ  60 

เทากับ  3  คะแนน 

ตัวชี้วัดที่  2.1.3  รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต 
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ร อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีเข ารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานิสิต   

เทากับ   รอยละ  65 

เทากับ  4  คะแนน 

ร อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีเข ารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานิสิต   

เทากับ   รอยละ  70 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

 แหลงขอมูล  : 

  1. ขอมูลผลการดําเนินงานของกองกิจการนิสิต 

  2. ขอมูลผลการดําเนินงานของคณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. มีนโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติในการสงเสริมกิจกรรมใหกับนิสิต 
  2. มีการดําเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการตามนโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติ 

  3. มีการติดตาม/ ทบทวน/ ประเมินผลการดําเนินงาน 

  4. มีการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1) จํานวนกิจกรรม/ โครงการพัฒนานิสิตในปการศึกษา 2552  
 2) จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานิสิตในปการศึกษา 2552  

 3) จํานวนนิสติระดับปริญญาตรีท้ังหมดในปการศึกษา 2552 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  ท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

 Data  Owner  :    กองกิจการนิสิต 

 
 
 
 
 

 

 

 

หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - หอพักนิสิตในมหาวิทยาลัยเปนสถานที่สําคัญที่จะชวยในการพัฒนานิสิตในลักษณะ องครวมของ
การพัฒนา กลาวคือ สามารถสนับสนุนนิสิตในดานการเรียนรู ท้ังการเรียนตามหลักสูตร และการเรียนรวม

หลักสูตร ท่ีจะสนับสนุนใหการพัฒนานิสิตมีความสมบูรณท้ังในดานคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ สุขภาพจิตที่ดี 
มีความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืน อยางมีความสุข รูจักปรับตัว มีศิลปะในการดําเนินชีวิตภายในบริบท ท่ีมี

ความแตกตางของแตละบุคคลไดอยางมปีระสิทธิภาพ  โดยมีการจัดสภาพแวดลอมภายในหอพักและบริเวณโดยรอบ
ใหเอ้ือตอการใชชีวิต มีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาดสวยงาม และมีความปลอดภัย  มีการใหบริการและ

สวัสดิการพื้นฐานที่จําเปนสําหรับนิสิต ท่ีกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดโภชนาการที่ถูกตองตามหลักอนามัย

ตัวชี้วัดที่   2.1.4  ระดับความสําเร็จของการจัดการที่พักอาศัยของนิสิตทั้งภายในมหาวิทยาลัย 
      และหอพักเครือขาย 
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และมีคุณคา  มีการจัดใหมีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะทางดานตางๆ มีการแนะแนวทางดานอาชีพ การจัดกิจกรรม 

ท่ีเสริมคุณภาพชีวิตมีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และพลานามัยที่สมบูรณ  และมีการพัฒนาการมีมนุษยสัมพันธ 
การอยูรวมกัน เคารพในสิทธิซ่ึงกันและกันและการมีภาวะผูนํา การมีความรับผิดชอบและระเบียบวินยั 
 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ  (Milestone)  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5 ระดับ

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2 มีแผนการดําเนินงานการจัดการที่พักอาศัยของนิสิต 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอ

มหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

 แหลงขอมูล  :  ขอมูลจากสํานักกิจการหอพัก 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  1. มีนโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติในการสงเสริมนิสิตเขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานิสิต 
  2. มีการดําเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการตามนโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติ 
  3. มีการติดตาม/ ทบทวน/ ประเมินผลการดําเนินงาน 
  4. มีการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานเพื่อทําหนาที่กําหนดแนวทางการ 

จัดการที่พักอาศัยใหกับนิสิต 
 2. ขอมูลหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการที่พักอาศัยใหกับนิสิต 
 3. ขอมูลกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับสงเสริมและพัฒนานิสิตขณะที่พักอยูในหอพัก 

 4. เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบาย หรือแนวปฏิบัติของสถาบันเกี่ยวกับเขาพักอาศัย

ของนิสิต 
 5. หลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับตัวชี้วัด 
 6. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการที่พักอาศัยใหกับนิสิต 

 7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการที่พักอาศัยใหกับนิสิต 
 8. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 9. หลักฐานการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนานิสิต / งานกิจการหอพัก  กองกิจการนิสิต 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนานิสิต / งานกิจการหอพัก  กองกิจการนิสิต  
 
 
 
 
 

 

หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  - เพื่อใหเกิดระบบและกลไกในการดูแลนิสิตซ่ึงผูปกครองไดใหความไววางใจในการใหนิสิตเขามา

ศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัย  ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะตองวางระบบและกลไกในการดูแล

และจัดสวัสดิภาพในดานตางๆ  ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัย  จนกระทั่งนิสิตไดสําเร็จการศึกษาและออกไปรับใช

สังคม ชุมชน และประเทศชาติตอไป 

  - การจัดสวัสดิภาพ  หมายถึง  การที่มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการดูแลนิสิตในดานตางๆ  

เชน การเจ็บปวย  ท่ีพักอาศัย  อาหารการกิน  และความปลอดภัย  เปนตน  รวมทั้งมีการใหความชวยเหลือแกนิสิต

ผูประสบอุบัติเหตุและบรรเทาความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแกชีวิตและรายกายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ประเภทตางๆ  รวมทั้งการใหคําแนะนํา คําปรึกษา และอํานวยความสะดวกแกนิสิตที่มาขอใชบริการ การอํานวย
ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกตลอดจนผูปกครองของนิสิต 

ในการชวยเหลือนิสิต 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ  (Milestone)  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5 ระดับ

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิภาพนิสิต 

2 มีแผนการดําเนินงานการจัดสวัสดิภาพใหแกนิสิต 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอ

มหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  ขอมูลจากกองกิจการนิสิต  และคณะ/หนวยงาน   
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  กองกิจการนิสิตจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการวางระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต เชน 

ตัวชี้วัดที่   2.1.5  ระดับความสําเร็จของการจัดการสวัสดิภาพใหกับนิสิต
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   1. มีการจัดทําระบบ กลไก หรือแนวทางในการจัดสวัสดิภาพใหกับนิสิต 

   2. มีการใหบริการเกี่ยวกับสวัสดิภาพแกนิสิต 
   3. มีระบบใหคําแนะนํา และอํานวยความสะดวกแกนิสิตที่มาขอใชบริการ 
   4. มีประเมินความพึงพอใจในการมาขอรับบริการ 

   5. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
   6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน  เกี่ยวกับการจัดสวัสดภิาพใหกับนิสิต 

 2. ขอมูลรายงานการประชุมเกี่ยวกับสวัสดิภาพแกนิสิต 

 3. หลักฐานที่แสดงถึงการที่มหาวิทยาลัยมีระบบ กลไก หรือแนวทางในการจัดสวัสดิภาพใหกับนิสิต 

 4. หลักฐานที่แสดงถึงการที่มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพใหกับนิสิต 

 5. หลักฐานที่การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 6. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 7. เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพใหกับนิสิต  
 8. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพใหกับนิสิต 
 9. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพใหกับนิสิต 
 10. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 11. หลักฐานการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในป

ตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนานิสิต / กองกิจการนิสิต 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนานิสิต / กองกิจการนิสิต 
 
 

 

 
 
 

หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการเรียน

การสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห  เพื่อใหผูเรียนมีความรู 

ความสามารถ และประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูใหเกิดประโยชน 

ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกดานหนึ่งคือ การบมเพาะปลูกฝง ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข สถานศึกษาควรจะไดประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมที่จะมุงเนนภารกิจที่จะ

กอใหเกิดผลดังกลาวตามนโยบาย 3 ดี (3 D)  ไดแก DEMOCRACY ดานการสงเสริมประชาธิปไตย  ดานการ

ตัวชี้วัดที่  2.1.6  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
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สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย  และ DRUG-FREE  คือ ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ

ติดทุกชนิด 

   DEMOCRACY  คือ การมีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง 

   DECENCY  คือ  การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รูจักรับผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจ

ในความเปนไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป 

   DRUG-FREE  คือ  การมีความรูความเขาใจ รูจักพิษภัยของยาเสพติดและรูจักการหลีกเล่ียง 

 

  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายสถานศึกษา 3 D โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงพัฒนาใหผูเรียน 

มีคุณลักษณะที่ดี 3 ดาน คือ ดานประชาธิปไตย  ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย  ดานภูมิคุมกันภัยจาก

ยาเสพติด  เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานศึกษารวมทั้งผูเรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  โดยสถานศึกษา 

มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดลอม และ 

สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความรวมมือกับทุกฝาย  และการติดตามประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา 3 ดี (3 D)  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ

ของนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” ไวในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจะมีการ

ประเมินคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี  ตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป   
 

  แนวปฏิบัติที่ดี 

   1. สถานศึกษาดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถาบันศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา  

3 ดี (3 D) 
   2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอยางเดนชัด 

   3. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สอดคลองกับแผนพัฒนา

สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี  (3 D) 

   4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมและการบริการ มีโครงสรางสาระการเรียนรู แผนกิจกรรมการเรียน

การสอนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 3 ดี (3 D) 

   5. มีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสรางสรรคนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนอง

นโยบาย 3 ดี (3 D) ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

   6. มีกลไกในการสรางและพัฒนาเครือขายใหมีสวนรวมและใหการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริม 3 ดี (3 

D) ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

   7. มีระบบ กลไกและแผนการกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน พรอมรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลและการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 มีแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) และสงเสริมสนับสนุน 

ท้ังทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 

ระดับ  2 มีการจัดการเรียนรู  จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย  ดานคุณธรรม จริยธรรม  และ 

ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  3 มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3 D)  อยางมีคุณภาพ 

ระดับ  4 มีการใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 

ระดับ  5 มีการกํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนา หรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไป

ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 

  1. ขอมูลผลการดําเนินงานของกองกิจการนิสิต  และฝายพัฒนาและประกันคุณภาพ 

  2. ขอมูลผลการดําเนินงานของคณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  จัดเก็บตามขั้นตอนและประเด็นตามที่เกณฑกําหนด 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน   : 

 1)  แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) และสงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร 

สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 
 2) ขอมูลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)  ครบทั้ง  3 ดาน 
 3) หลักฐานการดําเนินการในการจัดการเรียนรู  จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย  ดานคุณธรรม จริยธรรม  

และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 
 4) หลักฐานการที่แสดงถึงการใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 

3 ดี (3 D) 
 5) ขอมูลรายงานผลการเขารวมโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) ของนิสิต 
 6) หลักฐานการกํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนา หรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไป

ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
 7) ขอมูลการรายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) ครบ

ท้ัง  3 ดาน 

 8) ภาพถายโครงการ/กิจกรรม 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 

 KPI  Owner  :    คณะกรรมการดําเนินงานนโยบาย 3 ดี (3 D) /  
       กองกิจการนิสิต / ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 

 Data  Owner  :   กองกิจการนิสิต / ศูนยพฒันาและประกันคุณภาพการศึกษา 
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หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการเรียน

การสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห  เพื่อใหผูเรียนมีความรู 

ความสามารถ และประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูใหเกิดประโยชนใน

การพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกดานหนึ่งคือ การบมเพาะปลูกฝง ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข สถานศึกษาควรจะไดประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมที่จะมุงเนนภารกิจที่จะ

กอใหเกิดผลดังกลาวตามนโยบาย 3 ดี (3 D)  ไดแก DEMOCRACY ดานการสงเสริมประชาธิปไตย   ดานการ

สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย  และ DRUG-FREE  คือ ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ

ติดทุกชนิด 

   DEMOCRACY  คือ การมีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง 

   DECENCY  คือ  การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รูจักรับผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจ

ในความเปนไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป 

   DRUG-FREE  คือ  การมีความรูความเขาใจ รูจักพิษภัยของยาเสพติดและรูจักการหลีกเล่ียง 

 

  สถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามนโยบาย 3 ดี 

(3 D)  เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รูจักสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 

มีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญูกตเวที ซ่ือสัตยสุจริต รูและตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สรางภูมิคุมกัน

จากสิ่งเสพติดและอบายมุขตางๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา เพื่อใหผูเรียน

สามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายสถานศึกษา 3 D โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงพัฒนาใหผูเรียนมี

คุณลักษณะที่ดี 3 ดาน คือ ดานประชาธิปไตย  ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย  ดานภูมิคุมกันภัยจากยา

เสพติด  เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานศึกษารวมทั้งผูเรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  โดยสถานศึกษามี

กระบวนการบริหารจัดการเพื่อเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดลอม และสิ่ง

อํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความรวมมือกับทุกฝาย  และการติดตามประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงานของ

สถานศึกษา 3 ดี (3 D)  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพของ

นโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” ไวในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจะมีการ

ประเมินคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี  ตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป   

 

   ตัวอยางกิจกรรม  เชน 

    1. กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 

     1.1) กิจกรรมที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เชน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

กิจกรรม อบต.นอย/เทศบาลนอย จัดใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู 

     1.2) การดําเนินงานของสภานิสิต 

ตัวชี้วัดที่  2.1.7  ระดับความสําเร็จของผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย  3 ดี (3D) 
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     1.3) การจัดคายประชาธิปไตย/กิจกรรมประชาธิปไตยสูชุมชน 

     1.4) การสงเสริมกิจกรรมสรางสํานึกความรักชาติ 

     1.5) นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

    2. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 

     2.1) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และ

ชุมชน เชน สงเสริมครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมจิตอาสา คายพุทธบุตร พุทธ

ธรรม คาคุณธรรมจริยธรรม  จัดใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูทางศาสนา 

     2.2) กิจกรรมที่สงเสริมการนิยมไทย ประวัติศาสตรชาติไทย หรือความภูมิใจในความเปนไทย 

     2.3) มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    3. กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

     3.1) มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน การคัดกรองกลุมเสี่ยง การชวยเหลือแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน ทําใหจํานวนนิสิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 

     3.2) สงเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เชน กิจกรรมนิสิตแกนนํา ครูแกนนํา กิจกรรมรณรงค เพื่อ

การไมสูบบุหรี (สถานศึกษาปลอดบุหรี่) กิจกรรม/ชมรม TO BE NUMBER ONE  การประกวดดนตรี  แขงกีฬา  เปดเวที

ใหแสดงออก  การจัดนิทรรศการความรู 

     3.3) การบริหารจัดการดานสวัสดิศึกษา เชน การขจัดมุมอับลับตา 

     3.4) มีแหลงเรียนรูดานยาเสพติด 

     3.5) มีการประสานความรวมมือการดําเนินงานรวมกับชุมชน ทองถิ่น 
 

  หมายเหต ุ   
    1) กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 3 ดี (3 D) ประกอบดวย  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

(DEMOCRACY)  ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม  จริยธรรม และความเปนไทย (DECENCY) และดานการสราง

ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG-FREE)  และ 
    2) การนับกิจกรรมสงเสริมนโยบายดังกลาวได จะตองมีจํานวนนิสิตเขารวมโครงการ/

กิจกรรมในดานนั้นๆ  ไมนอยกวา  รอยละ 20  ของจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

    3) กรณี โรงเรียนสาธิตฯ  การนับกิจกรรมสงเสริมนโยบายดังกลาวได  จะตองมีจํานวน

นักเรียนเขารวมโครงการ/กิจกรรมในดานนั้นๆ  ไมนอยกวา  รอยละ 20  ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 มีโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)  จํานวน  1 ดาน 

ระดับ  2 มีโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)  จํานวน  2 ดาน 

ระดับ  3 มีโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)  ครบทั้ง  3 ดาน 

ระดับ  4 รายงานผลการเขารวมโครงการของนิสิต  ครบทั้ง  3 ดาน 

ระดับ  5 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)   

ครบทั้ง  3 ดาน 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 

  1. คณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา 

  2. กองกิจการนิสิต / ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  1. การขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม  3 ดี (3 D) 

  2. การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  3 ดี (3 D) 
  3. การสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  3 ดี (3 D) 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน   : 

 1) ขอมูลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) ท้ัง  3 ดาน 

 2) ขอมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดของคณะ 
 3) ขอมูลรายงานผลการเขารวมโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) ของนิสิต 
 4) ขอมูลการรายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) ท้ัง 3 

ดาน 
 5) ภาพถายโครงการ/กิจกรรม 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย ท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

 Data  Owner  :   กองกิจการนิสิต / ศูนยพฒันาและประกันคุณภาพการศึกษา 
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 ยุทธศาสตรที่  3   :   การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐาน 

สูระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
 

 

 

 

หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - การที่มหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงานมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมี

คุณภาพ  โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการ

ไดตามแผนที่กําหนดไว  ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย  การสงเสริมและพัฒนา

สมรรถนะแกผูวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ

ท่ีเกี่ยวของตางๆ  ตลอดจนจัดระบบการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม 
  - มีการจัดทําระบบการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ

มหาวทิยาลัย หรือคณะ/หนวยงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  และมหาวิทยาลัย 

  - มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และงานสรางสรรค 

ท่ีใชประโยชนไดจริง 
  - มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ หองปฏิบัติการและสิ่งอํานวย

ความสะดวกอื่นๆ  เพื่อสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 
  - มีระบบและกลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
  - มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

  - มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชน และ

ภาคอุตสาหกรรม 
  - มีการสรางทีมวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 1) มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย  

    และคณะ/หนวยงาน  และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย  และชาติ 

ระดับ  2 2) มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและ 

    งานสรางสรรคท่ีใชประโยชนไดจริง 

ระดับ  3 3) มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล  แหลงคนควาตางๆ  เพื่อสนับสนุนงานวิจัย 

    และงานสรางสรรค 

ระดับ  4 4) มีระบบและกลไกพัฒนาทรพัยากรบุคคลดานการวิจัย 

5) มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

ตัวชี้วัดที่   3.1.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต

    งานวิจัยและงานสรางสรรค 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  5 6) มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ 

    และเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  และคณะ/หนวยงาน  ดําเนินการตามขั้นตอนของการ

พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  ควรมีการจัดเก็บขอมูลตามขั้นตอนของการดําเนินงาน  และในการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้ควรมี

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยที่มาจากตัวแทนหนวยงานตางๆ  หรืออาจมีบุคคลภายนอกที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย

ดวยก็ได  และในการดําเนินงานแตละขั้นตอนควรมีเอกสารหรือหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรที่สามารถอางอิง

ระบบหรือกระบวนการดําเนินงานตามเกณฑดังกลาว 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. รายชื่อคณะกรรมการ / คณะทํางาน เกี่ยวกับการพัฒนางานดานการวิจัย  ของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 
 2. แผนงานวิ จัยของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน  และหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจน 

การประเมินและปรับปรุง 

 3.  จํานวนโครงการการบริหารงานวิจัยของหนวยงาน  ตลอดจนระเบียบขอบังคับมาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

 4. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดหาแหลงทุน 

ขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นๆ ตอการวิจัย  ขอมูล 

ทุนวิจัยที่บุคลากรไดรับพรอมชื่อบุคลากร  ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะอื่นๆ หรือ 

การนําไปใช  ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย  เปนตน 

 5. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและทีมวจัิยที่ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล 
 6. เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการบริหารงานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

 
 

 

 

 

 

หนวยวัด     :  บาท 

คําอธิบาย  : 

  - เปรียบเทียบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดรับในป 

งบประมาณ พ.ศ. 2553  จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  โดยให

นําเสนอในรูป  สัดสวน 

ตัวชี้วัดที่   3.1.2  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยงานสรางสรรคภายในและภายนอกสถาบัน 

       ตออาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา 
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  - งานวิจัย  หมายถึง  ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 

ท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท่ีไดรับการตีพิมพ 

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ท้ังวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  

วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  

และเทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอ

เทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)   

  - งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา หรือ

แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดง

ความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปน

ตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐหรือ

งานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม  
  - เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ

ตางๆที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงาน

สรางสรรค  ในกรณีท่ีเปนวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ  
  - จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค  จําแนกเปนเงินสนับสนุนจากสถาบัน และจาก

แหลงทุนตางๆ ภายนอกสถาบัน ดังนี้ 
   * แหลงทุนภายใน หมายถึง  จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค เฉพาะ

งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงาน ท่ีสถาบันจัดสรรใหกับอาจารยและนักวิจัย โดยใหนับ

เฉพาะจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย ไมใชตัวเลขงบประมาณที่จัดสรร 
   * แหลงทุนภายนอก  หมายถึง  จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบัน จําแนกตามแหลงเงินทุน ดังนี้ 
     - แหลงทุนในประเทศ  เชน  สวทช.  สกว.  สกอ.  วช.  เปนตน 
     - แหลงทุนตางประเทศ 
     - หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืนๆ ท่ีไมใชแหลงทุนวิจัย 
     - หนวยงานภาคเอกชน 
     - แหลงอ่ืนๆ  
  - ในกรณีทําวิจัยรวมกันหลายคนใหหารเฉลี่ยจํานวนเงินทุนที่ไดรับ สวนกรณีเปนงานวิจัยมีระยะเวลา

ในการวิจัยมากกวา 1 ป  ใหคิดเฉลี่ยเปนรายป 
  - อาจารยและนักวิจัยประจํา หมายถึง  อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย

พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) และนักวิจัยประจํา ไดแก 

ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) นับเฉพาะ

อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ไมต่ํากวา 9 เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 

สูตรการคํานวณ   : 
 

 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

ท่ีอาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 70,000,000  
 

 800  

 

  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 

   และนักวิจัยประจํา    =   87,500  บาท / อาจารยประจํา  1  คน 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับ   คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / หนวยงานดานการวิจัย 

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 1,000 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยงานสรางสรรคภายในสถาบันตออาจารยประจํา 

และนักวิจัยประจํา    เทากับ   88,000  บาท 
เทากับ  1  คะแนน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยงานสรางสรรคภายในสถาบันตออาจารยประจํา 

และนักวิจัยประจํา    เทากับ   89,000  บาท 

เทากับ  2  คะแนน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยงานสรางสรรคภายในสถาบันตออาจารยประจํา 

และนักวิจัยประจํา    เทากับ   90,000  บาท 

เทากับ  3  คะแนน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยงานสรางสรรคภายในสถาบันตออาจารยประจํา 

และนักวิจัยประจํา    เทากับ   91,000  บาท 

เทากับ  4  คะแนน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยงานสรางสรรคภายในสถาบันตออาจารยประจํา 

และนักวิจัยประจํา    เทากับ   92,000  บาท 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

2 1) นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย

2) มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และมี

แนวทางหรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทาง 

ในการดําเนินงานในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :   
  1) กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
  2) คณะ/หนวยงาน 
  3) อาจารยท่ีไดรับทุนทั้งจากแหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอก 
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 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  ใหทุกคณะ/หนวยงาน  ดําเนินการจัดสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการไดรับอนุมัติใหดําเนิน

โครงการวิจัย  ท้ังท่ีเปนโครงการวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  พรอมกับกําหนดสัดสวนงบประมาณ 

ในโครงการวิจัยของแตละคน (กรณีมีผูวิจัยในโครงการหลายคน)  และกําหนดสัดสวนภาระในโครงการวิจัย และ

จัดสงใหกองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 1. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณนั้น  ใหนับรวมนักวิจัยไดดวย  และไมนับรวมอาจารย

และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
 2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคท่ีคณะ/หนวยงานไดจัดสรรใหกับอาจารยและ

นักวิจัย ในปงบประมาณ 2553   
 3. ขอมูลชื่อ-สกุลอาจารยประจํา / ชื่อโครงการวิจัย-งานสรางสรรค / งบประมาณที่ไดรับ / แหลงทุน  

ของแตละคณะ/สาขาวิชา   
 4. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย   

 5. นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 

 6. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวจัิย 
 7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 8. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 9. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และมีแนวทางหรือ

มาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการบริหารงานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยวัด   :  รอยละ 

คําอธิบาย  : 
  - เปรียบเทียบอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553  ท้ังจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูป  รอยละ 
  - ทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค  หมายถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ท่ีไดรับ 

การสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค  ในกรณีท่ีเปนวัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ 

ตัวชี้วัดที่   3.1.3  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย  และ 

    งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและ 
       นักวิจัยประจํา 



 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

110 

   * แหลงทุนภายใน หมายถึง  จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค เฉพาะ

งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงาน ท่ีสถาบันจัดสรรใหกับอาจารยและนักวิจัย โดยใหนับ

เฉพาะจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย ไมใชตัวเลขงบประมาณที่จัดสรร 
   * แหลงทุนภายนอก  หมายถึง  จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบัน จําแนกตามแหลงเงินทุน ดังนี้ 
     - แหลงทุนในประเทศ  เชน  สวทช.  สกว.  สกอ.  วช.  เปนตน 
     - แหลงทุนตางประเทศ 
     - หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืนๆ ท่ีไมใชแหลงทุนวิจัย 
     - หนวยงานภาคเอกชน 
     - แหลงอ่ืนๆ  
   ในกรณีทําวิจัยรวมกันหลายคนใหหารเฉลี่ยจํานวนเงินทุนที่ไดรับ สวนกรณีเปนงานวิจัย 

มีระยะเวลาในการวิจัยมากกวา 1 ป  ใหคิดเฉลี่ยเปนรายป 

  - อาจารยและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย

พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  และนักวิจัยประจํา  ไดแก 

ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) นับเฉพาะ

อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ไมต่ํากวา 9 เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
  - การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคไมนับซ้ํา 

แมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา 1 ทุนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
สูตรการคํานวณ  : 
 

 

 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค 

จากภายในและภายนอกสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

X 100 

 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 320  
X 100 

 800  

 

  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย  และงานสรางสรรคจากภายใน 

และภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา    =    รอยละ  40.00 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับ  คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / หนวยงานดานการวิจัย 

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 1  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย  และงานสรางสรรค 

จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ  31 
เทากับ  1  คะแนน 
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รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย  และงานสรางสรรค 

จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ  32 

เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย  และงานสรางสรรค 

จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ  33 
เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย  และงานสรางสรรค 

จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ  34 
เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย  และงานสรางสรรค 

จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ  35 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

2 1) นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย

2) มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และมี

แนวทางหรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทาง 

ในการดําเนินงานในปตอไป 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลจํานวนอาจารย

ประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย  หรืองานสรางสรรค  จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ในปงบประมาณนั้น 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  ใหทุกคณะ/หนวยงาน  ดําเนินการจัดสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการไดรับอนุมัติใหดําเนิน

โครงการวิจัย  ท้ังท่ีเปนโครงการวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  พรอมกับกําหนดสัดสวนงบประมาณ 

ในโครงการวิจัยของแตละคน (กรณีมีผูวิจัยในโครงการหลายคน)  และกําหนดสัดสวนภาระในโครงการวิจัย  และ

จัดสงใหกองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 1. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณนั้น  ไมนับรวม

อาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
 2. ขอมูลจํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  ในปงบประมาณนั้น 

 3. ขอมูล  ชื่อ-สกุลอาจารยและนักวิจัย / สังกัด / งบประมาณที่ไดรับ / แหลงทุนของแตละคณะ/

สาขาวิชา 

 4. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย   

 5. นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
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 6. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 8. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 9. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และมีแนวทางหรือ

มาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการบริหารงานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยวัด   :   รอยละ 

คําอธิบาย  : 
  - ใหเปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวน

อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยใหนําเสนอในรูป  รอยละ  ท้ังนี้ การเปน

อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  ใหนับเฉพาะผูท่ีปฏิบัติงานจริง  ไมนับรวมอาจารยประจําและ/หรือ

นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 
  - งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 

ท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม  หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

  - งานสรางสรรค หมายถึง  ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษาคนควาหรือ

แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปน 

ประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิก

งานในสาขาวิชานั้น รวมทั้ง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 
  - การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หมายถึง การมี

หลักฐานแสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะที่ระบุ

ไวในรายงานการวิจัยอยางถูกตอง และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริง 

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย และงานสรางสรรค  มีดังนี้ 
   1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ(สอน/บรรยาย/ 

ฝกอบรม)การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การใชประโยชน

ในดานการใหบริการ หรือเปนงานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน  

   2. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสรางองคความรู 

แกสาธารณชนในเรื่องตางๆ เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน คุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการวิจัยไปใช เปนสิ่งท่ีสะทอนถึงการนําผลการวิจัยไปใช

ใหเกิดประโยชน 

ตัวชี้วัดที่   3.1.4  รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน 

     อยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
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   3. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ  เชน งานวิจัยเชิงนโยบายไมวาจะเปน

การนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆไปเปนขอมูลสวนหนึ่งของการประกาศใชกฎหมายหรือมาตรการตางๆ โดย

องคกร หรือหนวยงานภาครัฐ และเอกชน  
   4. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ 

หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายไดตามมา 
    -  ท้ังนี้ กรณีนําไปใชเปนบรรณานุกรมหรือการอางอิงอันเปนสวนหนึ่งของวรรณกรรมที่เกี่ยวของนั้น 

ไมสามารถนับได แตหากเปนการทําวิจัยตอยอดหรือวิจัยสืบเนื่องจากงานวิจัยชิ้นกอนใหสามารถนับรวมได 

  - การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ใหนับจาก

วันที่นําผลงานวิจัยมาใชและเกิดผลอยางชัดเจนภายในปงบประมาณพ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 

2553) โดยจะไมนับซ้ําแมวางานวิจัยหรืองานสรางสรรค นั้นจะมีการนําไปใชอันกอใหเกิดประโยชน 

อยางชัดเจนหลายครั้งก็ตาม ท้ังนี้ หากมีการนําไปใชหลายครั้ง ใหสถาบันอุดมศึกษาคัดสรรผลจากการนําไปใช

อันกอใหเกิดประโยชนท่ีชัดเจนที่สุดหรือมีคุณคามากที่สุดมานําเสนอ 

   การนับผลงานฯ ใหนับเฉพาะการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชนในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 โดยไมจํากัดวาเปนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีจัดทําแลวเสร็จในปใด หรือกลุมผูใชประโยชนฯ เปน

กลุมใด แตตองเปนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษาที่อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําสังกัด

เทานั้น 
  - กรณีงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในตัวชี้วัดที่ 3.2.1 หากไดมีการนํามาใชประโยชนอยาง

ชัดเจนตามนิยามในตัวชี้วัดที่ 3.1.4 ก็สามารถนับซ้ําได 

  - อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน

รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ท้ังนี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจํา 

ท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 
  - นักวิจัยประจํา หมายถึง  ข าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจ าง 

ท้ังปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 ท้ังนี้ใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)  

โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 
  ตัวอยางหลักฐานการนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 

   • หลักฐานที่แสดงผลดีท่ีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เชน บันทึกซ่ึงแสดงระยะเวลาที่สามารถลดไดในการปอก

เปลือกกุง เมื่อนําเครื่องปอกเปลือกกุงซ่ึงเปนสิ่งประดิษฐจากการวิจัยไปใชงาน เปนตน 
   • หลักฐานที่แสดงผลดีท่ีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

มาใชในการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในงานวิจัย เชน ผลจากการสังเกต

พฤติกรรมนักศึกษาผลจากการสัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ทักษะของนักศึกษาที่แสดงไดวา 

นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น  เปนตน 
   • หลักฐานที่แสดงผลดีท่ีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฏหมาย/มาตรการ  

ท่ีเปนผลมาจากงานวิจัยนโยบาย มาใชในองคกร/คณะ/สถาบัน เชน มีจํานวนคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 

ท่ีทํางานวิจัยดานสหวิทยาการมากขึ้น หลังจากสถาบันฯไดกําหนดนโยบายที่จะเปนผูนําทางดานการวิจัยสหวิทยการ

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนโยบายดังกลาว เปนผลจากการวิจัยนโยบายเพื่อกําหนดทิศทางดานการทํา

วิจัยของสถาบัน  เปนตน 
   • หลักฐานที่แสดงผลดีท่ีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําหลักสูตรการสอน/ทฤษฎี 

การสอน/โสตทัศนูปกรณประกอบการเรียนการสอน/ตําราประกอบการสอน ฯลฯ ท่ีเปนผลจากการวิจัยหรือ 
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งานสรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของการวิจัย เชน  ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณ

อาจารย  บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ ทักษะของนักศึกษาที่แสดงไดวา นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียน 

ดีขึ้นหรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น  เปนตน 
   • ตัวอยางเอกสาร/หลักฐาน เชน งานวิจัย ภาพถาย หนังสือพิมพ เปนตน สามารถนํามาแสดง

ได แตไมนับรวมกรณีหนังสือขอบคุณหรือแบบสํารวจการใชประโยชนจากงานวิจัยที่ไมไดระบุวาใชประโยชนอยางไร 
 
สูตรการคํานวณ   : 

 

 

 

จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 

ในระดับชาติหรือนาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

X 100 

 อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 

 ตัวอยางการคํานวณ 
 

 300  
X 100 

 800  

 

 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดตออาจารยประจํา

และ/หรือนักวิจัยประจํา     =     รอยละ   37.50 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 1)  สําหรับคณะ/หนวยงาน 
  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 2, 5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน

ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 16 
เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน

ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 18 

เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน

ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 20 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน

ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 25 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน

ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 30 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

2 1) นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย

2) มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และมี

แนวทางหรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทาง 

ในการดําเนินงานในปตอไป 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  และคณะ/หนวยงาน จัดเก็บขอมูลโครงการวิจัย 

ท่ีอาจารยของมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรทุนสนับสนุนทุนวิจัย ท้ัจากแหลงทุนภายใน และแหลงทุนภายนอกตางๆ  

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  1. กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  และคณะ/หนวยงานเปนผูจัดเก็บหลักฐานการรายงานความ 

กาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณของโครงการวิจัยที่นําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัด 

  2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามขอเสนอการวิจัย  มีการรายงาน

ความกาวหนาเปนระยะ และมีรายงานฉบับสมบูรณ และวิเคราะห/ประมวลผล และสรุปรายงาน เสนอคณะกรรมการ

บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย/หรือคณะ/หนวยงาน หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 1. รายชื่อคณะกรรมการ / คณะทํางานเกี่ยวกับการพัฒนางานดานการวิจัย  ของมหาวิทยาลัย  หรือ

คณะ/หนวยงาน 
 5. นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 

 2. แผนการดําเนินงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนวยงาน และหลักฐานการดําเนินงานตาม

แผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
 3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหชัดเจนวามีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชนอยางไร ซ่ึง
ควรจะแสดงเอกสาร/หลักฐานทั้งกอนและหลังการนํางานวิจัยฯ มาใชประโยชน และระบุไดวามีการปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลง อันสืบเนื่องจากการใชประโยชนจากองคความรูหรือคนพบจากงานวิจัยอยางไร 

 4. ขอมูลชื่อ-สกุลอาจารยประจํา/ชื่อโครงการวิจัย-งานสรางสรรค ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ / 

งบประมาณที่ไดรับ / แหลงทุนของแตละคณะ/สาขาวชิา / ประโยชนของงานวิจัย-งานสรางสรรคท่ีนําไปใช 
 7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 8. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 
 9. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และมีแนวทางหรือ

มาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 

 Data  Owner   :    คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
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หนวยวัด   :  รอยละ 

คําอธิบาย  : 
  - เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ท้ังนี้การเปนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจําใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ที่ลาศึกษาตอ 
  - งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 

ท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ท้ังวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูล

สากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และเทียบเทาวารสาร เชน 

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ  

(การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

สกว.  ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm) 
  - งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา หรือ

แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดง

ความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปน

ตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้งสิ่งประดิษฐหรือ

งานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 
  - บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ 

หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุม (Proceedings)  
  - ผูประเมินอิสระหรือวิทยสหาย (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิท่ีประเมินบทความของผูท่ี

ไดรับการตีพิมพในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 
  - วารสารระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่เปน 

ท่ียอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Scopus, ISI,  EBSCO, Science Citation Index (SCI), Ei Compendex, 

INSPEC, Science Direct, PUBMED, AGRICOLA (AGRICultural Online Access), ERIC (Education Database) 

หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE  เปนตน 

  - วารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่คณะบรรณาธิการ ตองเปน 

ชาวตางประเทศ อยางนอย 1 คน  และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 
  - วารสารระดับชาติ  ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ จากสถาบันตางๆ 

และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมาจาก

สถาบันอื่นๆ  ไมนอยกวารอยละ 25 
  - ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล 
   1) ISI = http://portal.isiknowledge.com/  
   2) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet/  

   3) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/  

   4) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/  

   5) Biosis = http://www.biosis.org/  

ตัวชี้วัดที่   3.2.1  รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาต ิ

    และนานาชาติตออาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา 
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   6) Scopus = http://www.info.scopus.com/  

   7) Pubmed = http://www.pubmed.gov/  

   8) Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and 

then academic search premium) 

   9) Infotrieve = http://www.infotrieve.com 

   10) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/  

  - การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลที่ สกอ. หรือ สกว. ใหการ

รับรองดวย 
  - การพิจารณาวาวารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เปนวารสารระดับชาติ/นานาชาติ

หรือไมนั้น ตองเปนวารสารที่ สกอ. หรือ สกว. รับรองเทานั้น  มหาวิทยาลัยที่วางแผนที่จะเปดใหมีวารสาร

ระดับชาติ/นานาชาติเปนของจนเองจะตองไดรับการรับรองจาก สกอ. หรือ สกว. ดวย 
  - การตีพิมพเผยแพรบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกในระดับชาติ  ไมนับรวมการตีพิมพ

เผยแพรในวารสารประชาคมวิจัย ของ สกว.  เนื่องจากวารสารดังกลาว เปนจดหมายขาวที่ไมมีกระบวนการ Peer 

review 
  - การนับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) จะนับไดเฉพาะบทความที่ไดรับการตีพิมพ

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมที่เปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (full text) หรือบทความวิจัย (Research 

artcie) ไมนับบทคัดยอ (Abstract)  และรายงาน สืบเนื่องจากการประชุมดังกลาว ตองมีกระบวนการพิจารณา

ประเมินบทความ (Peer review) ไมใชรายงานสืบเนื่องจากการประชุมแบบรวมเรื่อง 

  - อาจารยและนักวิจัยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย

พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) และนักวิจัยประจํา ไดแก 

ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) นับเฉพาะ

อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ไมต่ํากวา 9 เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
  - ในตัวชี้วัดนี้มหาวิทยาลัยจะไมนับผลงานตีพิมพที่อาจารยมีช่ือตีพิมพรวมกับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา  และไดถูกนําไปอางอิงในตัวชี้วัด “1.3.10 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก

ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติฯ”  มาอางอิงในตัวชี้วัดนี้  ยกเวนแตหากนิสิตไดมีผลงาน

ตีพิมพรวมกับอาจารย จํานวน 2 เร่ือง  มหาวิทยาลัยจึงจะนับผลงานตีพิมพฯ ในเรื่องที่ 2 ใหกับอาจารย 

 
สูตรการคํานวณ   : 
 

 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ท่ีไดรับการตีพิมพ  เผยแพร  หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยไมนับซ้ํา 

 

X 100 

 
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

  ตัวอยางการคํานวณ 

 

 150  
X 100 

 800  
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   รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร  หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ  

และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา   =       18.75   

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับ   คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / หนวยงานดานการวิจัย 

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 0.50  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร  หรือนําไปใชประโยชน

ในระดับชาติ  และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ  33 
เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร  หรือนําไปใชประโยชน 

ในระดับชาติ  และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 33.50 

เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร  หรือนําไปใชประโยชน 

ในระดับชาติ  และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ  34 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร  หรือนําไปใชประโยชน 

ในระดับชาติ  และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ  34.50 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร  หรือนําไปใชประโยชน 

ในระดับชาติ  และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ  35 
เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

2 1) นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย

2) มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และมี

แนวทางหรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางใน

การดําเนินงานในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลจํานวนงานวิจัยและ

งานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ  และจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  :   
  1. จัดเก็บจากเอกสารรายงานผลโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัย 

  2. จัดเก็บจากขอมูลหรือหลักฐานที่แสดงถึงโครงการวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร 

ในระดับชาติ และนานาชาติ 
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ขอมูลที่ตองรายงาน  : 

 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย   

 2. นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 

 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และมีแนวทางหรือ

มาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไมนับรวมอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ  (จากกองการเจาหนาที่) 

 8. ขอมูลจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ  เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน 

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาตใินปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 9. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร และใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 10. การเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ท่ีเผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการ

เผยแพรท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
 11. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซ่ึงเมื่อนับการตอบรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จะนํามาแจงนับซํ้าในปงบประมาณ พ.ศ. 

2553  ไมได 
 12. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ใหจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตางๆ โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 
    ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
    ชื่อ บทความ และเลขหนา 
    ชื่อ ผูเขียน 
 7. ใหคณะ/หนวยงานจําแนกผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรฯ ของอาจารย เปน

ระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ  ตามที่ไดขอตกลงที่ไดมีการเจรจากับมหาวิทยาลัย 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการบริหารงานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
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หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  - การที่มหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงานมีการบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัย  และงาน

สรางสรรค  เพื่อเผยแพร  เปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกหนวยงาน  

ดังนั้นหนวยงานตองจัดระบบสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบการรวบรวม  เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสิน

ทางปญญาจากงานวิจัยอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม  โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือได  และรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ 
  - มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการและ 

การนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

  - มีระบบการรวมรวม  คัดสรร  วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี

เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
  - มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 
  - มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ัง

ภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ในการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 

  - มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิ 

ของงานวิจัย  หรือสิ่งประดิษฐ  หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับพิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการ 

และการนําไปใชประโยชน 

ระดับ  2 มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ท่ีเชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

ระดับ  3 มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ 

ภายนอกสถาบัน 

ระดับ  4 มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบัน 

เพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 

ระดับ  5 มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา  ตลอดจนการคุมครองสิทธิ 

ของงานวิจัย  หรือสิ่งประดิษฐ  หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :   
  1. แผนการดําเนินงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงาน   

  2. ระบบฐานขอมูลงานวิจัย 

ตัวชี้วัดที่   3.2.2  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการความรูงานวิจัยและงานสรางสรรค 
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  3. เครือขายความรวมมือกับภาครัฐ หรือเอกชน หรือองคกร  หรือมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศ 

และนอกประเทศ 

  4. หลักเกณฑหรือกลไกในการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา  ตลอดจน

การคุมครองสิทธิของงานวิจัย  หรือสิ่งประดิษฐ  หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  ของมหาวิทยาลัย 

  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  1. กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  ดําเนินการเพื่อใหเกิดระบบและกลไกในรูปคณะกรรมการพัฒนา

งานวิจัย  เพื่อวางระบบและกลไกการสนับสนุนและการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค รวมทั้งการแสวงหา

เครือขาย  และหาแนวทางในการดูแลการคุมครองสิทธิของงานวิจัย  หรือสิ่งประดิษฐ  หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัย

เจาของผลงาน 

  2. มีการดําเนินงานในรูปคณะกรรมการฯ  และมีการประชุมกํากับติดตาม  หรือหาแนวทางอยาง

สม่ําเสมอ  รวมทั้งผูเกี่ยวของตองวางระบบการดําเนินงานและมีเอกสารรายงานที่เปนลายลักษณอักษรที่อางอิงได 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งรายชื่อคณะกรรมการ / คณะทํางาน หรือหนวยงานจัดทําระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และ

สังเคราะหความรูจากงานวิจัย  และงานสรางสรรค  ของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 
 2. ระบบฐานขอมูลเพื่อเปนศูนยรวมสารสนเทศงานวิจัยรวมทั้งระบบ Intranet, Internet  และ Website   

ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 

 3. กระบวนการดําเนินการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรูไปสูวงการวิชาการ และการนําไปใช

ประโยชนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน  

 4. เอกสารหลักฐานความรวมมือระหวางสถาบันหรือนักวิจัย กับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย  หรือ 

คณะ/หนวยงาน 
 5. เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการและคุมครองทรัพยสินทางปญญาของหนวยงาน 

 6. ระเบียบ  กฎเกณฑ  และหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม คัดสรร เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในทรัพยสินดานความรูจากการวิจัยไปยังกลุมเปาหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 

 7. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนวยงาน สนับสนุนใหมีการเผยแพร 

ในวงวิชาการหรือนําไปใชประโยชน 

 8. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนวยงาน ไดรับการคัดสรร วิเคราะห 

และสังเคราะหความรูเพื่อประโยชนแกชุมชนและสังคมผานชองทางตางๆ 

 9. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนวยงาน สนับสนุนใหจดสิทธิบัตร หรือ

ซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา 

 10. ชื่อเครือขายหรือหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนวยงาน  มีความรวมมือทางวิชาการอันเปน

ผลมาจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของหนวยงาน 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 

 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
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หนวยวัด     :   คน 

คําอธิบาย   : 

  - มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทาง 

การดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

ท่ีกําหนดไว  ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะ 

แกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมือ

อุปกรณท่ีเกี่ยวของตางๆ ตลอดจนระบบสรางขวัญกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม 
  - เงินทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณการวิจัย/งานสรางสรรคในตางประเทศ  หมายถึง   

ทุนสนับสนุนการดําเนินการวิจัยทั้งที่เปนงบประมาณแผนดิน หรืองบประมาณรายได  หรืองบประมาณจากภายนอก 
  - การนับอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ 

การวิจัย/งานสรางสรรคในตางประเทศใหนับเพียงครั้งเดียว ไมนับซ้ํา  แมวาอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา

จะไดรับในการแลกเปลี่ยนประสบการณการวิจัย/งานสรางสรรคในตางประเทศหลายครั้งก็ตาม 
  - อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  หมายถึง  อาจารยประจําทุกระดับ  ไดแก  อาจารย

ขาราชการ  อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) และ

นักวิจัยประจํา  ไดแก  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 

เดือน) นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ไมต่ํากวา 9 เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับมหาวิทยาลัย 
  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 2  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

จํานวนอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจําที่ไดรับการสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยน

ประสบการณวิจัยในตางประเทศ    เทากับ       17   คน 
เทากับ  1  คะแนน 

จํานวนอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจําที่ไดรับการสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยน

ประสบการณวิจัยในตางประเทศ    เทากับ       19  คน 
เทากับ  2  คะแนน 

จํานวนอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจําที่ไดรับการสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยน

ประสบการณวิจัยในตางประเทศ    เทากับ       21   คน 

เทากับ  3  คะแนน 

จํานวนอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจําที่ไดรับการสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยน

ประสบการณวิจัยในตางประเทศ    เทากับ       23   คน 
เทากับ  4  คะแนน 

จํานวนอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจําที่ไดรับการสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยน

ประสบการณวิจัยในตางประเทศ    เทากับ       25   คน 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่   3.2.3  จํานวนอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจําที่ไดรับการสนับสนุนทุน 
       ไปแลกเปลี่ยนประสบการณวิจัยในตางประเทศ 
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 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

2 1) นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย

2) มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และมี

แนวทางหรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทาง 

ในการดําเนินงานในปตอไป 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :   

  ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจําที่ไดรับการสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ

วิจัยในตางประเทศ  รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรทุนฯ  จากกองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข  และวิธีการจัดสรรทุนไปแลกเปลี่ยน 

ประสบการณวิจัยในตางประเทศ 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย   

 2. นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 

 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และมีแนวทางหรือ

มาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจําที่ไดรับการสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ

วิจัยในตางประเทศ  ในปงบประมาณนั้น 
 8. จํานวนเงินทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อเปนทุนสําหรับการสงเสริมอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจํา

ไปแลกเปลี่ยนประสบการณวิจัยในตางประเทศ  ในปงบประมาณนั้น 
 9. ขอมูลที่เปนเง่ือนไขของการรับทุนฯ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
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หนวยวัด   :  รอยละ 

คําอธิบาย  : 
  - เปรียบเทียบบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในวารสารวิชาการที่มีระบบการพิจารณา

จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ (refereed journal) หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  โดยแสดงผลในรูปรอยละ 
  - refereed journal หมายถึง วารสารวิชาการ  ซ่ึงบทความที่ตีพิมพจะตองไดรับการอานและพิจารณา

จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในศาสตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับบทความวิจัย 

ท้ังนี้ วารสารดังกลาว ตองมีลักษณะตรงตามเกณฑของการเปนวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ 

ดังนี้  
   1. วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่เปน           

ท่ียอมรับในระดับชาติ ท้ังนี้วารสารระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ 

1) วารสารฉบับนั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review)  2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเปนผูท่ีมี

ชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอ่ืนๆ ไมนอยกวา 

รอยละ 25 
   2. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการ

ระดับสากลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ท้ังนี้วารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถ

นํามานับรวมไดก็ตอเมื่อวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัย

จากตางประเทศลงตีพิมพดวย อยางนอย 1 เรื่อง หรือ 1 บทความ ในแตละฉบับที่ตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 

  - การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยูในฐานขอมูล 

ซ่ึงทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการ

รับรองดวยได 
  - ฐานขอมูลระดับชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย  โดยอาจอยู

ในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ  รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึง  

รายการบรรณานุกรม  สาระสังเขปประกอบ หรืออาจมีเนื้อหาเต็มดวย  ท้ังนี้ สามารถสืบคนขอมูลการอางอิง 

ในฐานขอมูลระดับชาติ จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre; TCI)  

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html 
  - ฐานขอมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ  โดย

อาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง 

รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม   
 

  ตัวอยางฐานขอมูลสําหรับสืบคนการอางอิงบทความวิจัย 

  - ฐานขอมูลนานาชาติที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดยใช

ประกอบการพิจารณาใหทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp)  
   1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html  
    1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/  
    1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/  

ตัวชี้วัดที่  3.3.1  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ใน Refereed journal     

   หรือในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
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    1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html  
    1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html  
    1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/  
   2. สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

    2.1 Social SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html  
    2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/  
    2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/  
    2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php  
    2.5 Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html  
    2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php  
   3. วารสารที่ตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นตองตีพิมพเปน

ภาษาอังกฤษ 

    3.1 Journal of Medical Association of Thailand  
    3.2 Thai Journal of Surgery  
    3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  
    3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  
    3.5 ScienceAsia  
    3.6 Thai Journal of Agricultural Science  
    3.7 Manusya  
    3.8 Journal of Population and Social Studies 
    3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language 
  - ฐานขอมูลนานาชาติที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดยใช

ประกอบการพิจารณาใหทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp)  
  - ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ 
    1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 

    2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 

3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
5. Biosisi = http://www.biosis.org/ 
6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and 

then academic search premium) 
9. Infotrieve = http://www.infotrieve.comก 
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

  - ใหนับบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติเพียงครั้งเดียว ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม  
  - อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง

อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ท้ังนี้ใหนับอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 
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  - นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งป

การศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  ท้ังนี้ใหนับนักวิจัยที่ลาศึกษาตอดวย   
 
สูตรการคํานวณ  : 
 

 จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง 

(citation) ใน refereed journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

X 100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 20  
X 100 

 800  

 

   รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง  (Citation)  ใน Refereed journal  หรือในฐานขอมูล 

ระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา   =    2.50   

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับ   คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / หนวยงานที่มีนักวิจัย 

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/-  4, 5  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ใน Refereed journal  หรือในฐาน 

ขอมูลระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 2 

เทากับ  1  

คะแนน 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ใน Refereed journal  หรือในฐาน 

ขอมูลระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 7 

เทากับ  2  

คะแนน 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ใน Refereed journal  หรือในฐาน 

ขอมูลระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 12 

เทากับ  3  

คะแนน 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ใน Refereed journal  หรือในฐาน 

ขอมูลระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 16 

เทากับ  4  

คะแนน 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ใน Refereed journal  หรือในฐาน 

ขอมูลระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 20 
เทากับ  5  

คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

2 1) นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย

2) มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และมี

แนวทางหรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทาง 

ในการดําเนินงานในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :   
  1. ขอมูลบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  จากฐานขอมูลตามที่ระบุในตัวชี้วัด  
  2. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ  จากกองการเจาหนาที่ 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  และคณะ/หนวยงาน จัดเก็บขอมูลบทความวิจัยของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ  โดยการสืบคนจากฐานขอมูลตามที่ระบุในตัวชี้วัด  
  2. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ  โดยกองแผนงาน จะประสานงาน

กับกองการเจาหนาที่  เพื่อตัดยอดจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย   

 2. นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 

 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และมีแนวทางหรือ

มาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมทั้งนักวิจัยประจําและอาจารยประจําที่ลาศึกษา

ตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 8. จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ทั้งนี้ สามารถนับผลงาน

ของนักวิจัยประจําและผลงานของอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย  ใหจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับตางๆ โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 
  ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
  ชื่อบทความ และเลขหนา 

  ชื่อผูเขียน 

 9. จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําที่เปนเจาของบทความวิจัยไดรับการอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 10. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
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หมายเหตุ :  
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  

ขอใหคณะ/หนวยงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัด มาดวย   

สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงใหมหาวิทยาลัย ขอใหคณะ/หนวยงานจัดเตรียมไว ณ คณะ/หนวยงาน  

เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการบริหารงานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 

หนวยวัด   :   เร่ือง / ช้ิน 

คําอธิบาย  : 
  - การนับจํานวนการจดทะเบียน  จะนับไดตอเมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวเทานั้น  ไมนับรวมกรณี 

อยูในระหวางยื่นจดทะเบียน 
  - จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการจดทะเบียน

สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยสามารถนับไดท้ังการจดทะเบียนในประเทศและ

ตางประเทศ  ทั้งนี้ไมนับการจดลิขสิทธิ ์
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับมหาวิทยาลัย 

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

หรือนุสิทธิบัตร  เทากับ   1  ชิ้น 

เทากับ  1  คะแนน 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

หรือนุสิทธิบัตร  เทากับ   2  ชิ้น 

เทากับ  2  คะแนน 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

หรือนุสิทธิบัตร  เทากับ   3  ชิ้น 

เทากับ  3  คะแนน 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

หรือนุสิทธิบัตร  เทากับ   4  ชิ้น 

เทากับ  4  คะแนน 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

หรือนุสิทธิบัตร  เทากับ   5  ชิ้น 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 

ตัวชี้วัดที่   3.4.1   จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
     หรืออนุสิทธบิตัร 
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 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

2 1) นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย

2) มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และ 

มีแนวทางหรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทาง 

ในการดําเนินงานในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

 แหลงขอมูล  :  ขอมูลจากกองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะ/หนวยงาน และกรมทรัพยสินทางปญญา 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย และคณะ/หนวยงาน จัดเก็บขอมูลจํานวนผลงานวิจัยและงานสราง

สรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการจดทะเบียน สิทธิบัตร หรืออนุสิทธบัตร ในปงบประมาณ และ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 

 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย   

 2. นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 

 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และมีแนวทางหรือ

มาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. จํานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรจําแนกในประเทศหรือตางประเทศ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 8. ภาพถายหรือหลักฐานอื่นๆ  ท่ีแสดงถึงการไดรับการจดทะเบียน สิทธิบัตร หรืออนุสิทธบัตร 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการบริหารงานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่   4.1.1  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
      ตามพันธกิจของสถาบัน 

 ยุทธศาสตรที่  4  :  การพัฒนาการใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 
 

 

 

 

 

 

หนวยวัด     :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย   : 

  - สถาบันมีระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการ การเปนที่พึ่งทางวิชาการที่เหมาะสมใหแกสังคม 

ชุมชน ทองถิ่นและ ประเทศชาติซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคเฉพาะของพระราชบัญญัติและพันธกิจของสถาบัน  

และไดใชองคความรูจากการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม 

ไปในการใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพแกชุมชน รวมท้ังไดนําองคความรูจากการวิจัย หรือการคนควาไปใชในการ

ใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพแกชุมชน  เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู   

รวมทั้งการนําความรูประสบการณจากการบริการวิชาการสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
  - การประเมินผล  ประเมินระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการและวิชาชีพ ประจําป 

พ.ศ. 2553   โดยใหนําเสนอในรูป  ระดับความสําเร็จ 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 มีแผนงานการใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยางครบถวนตามวัตถุประสงคเฉพาะของ

พระราชบัญญัติและพันธกิจ  รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของสถาบัน 

ระดับ  2 มีการดําเนินการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมตามแผนงานการใหบริการวิชาการและ

วิชาชีพในขอ 1 อยางครบถวน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการใหบริการวิชาการ 

ระดับ  3 มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการใหบริการ

วิชาการและวิชาชีพแกสังคม รวมทั้งการปรับปรุงการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน 

ระดับ  4 มีผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีเกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

หรือการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน 

ระดับ  5 เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความ

เขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู รวมทั้งการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 

 แหลงขอมูล  :    การสงเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดเก็บขอมูลการรายงานผลการดําเนินการ และการ

ดําเนินงานจากคณะ/หนวยงาน 
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  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
1. ศึกษากระบวนการในการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการของคณะ/หนวยงาน 

 1.1) มหาวิทยาลัยมีแผนในการจัดโครงการบริการวิชาการ 

 1.2) มหาวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการ  และแตงตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบ   

       ดําเนินงานตามแผนพรอมจัดเก็บขอมูล  ประมวลผล  และรายงานผล 

2. ประสานงานกับคณะ/หนวยงานเพื่อจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

3. ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูล 

4. ประมวลผล  สรุปผล  และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง 

5. สรุปขอมูลโครงการบริการวิชาการ  พรอมจัดทํารายงานประจําป 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 1. แผนงานการใหบริการวิชาการที่สถาบันไดใหบริการทางวิชาการแกชุมชนหรือสังคมในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 

 2. หลักฐานที่แสดงวาการใหบริการทางวิชาการของสถาบันไดเปนไปตามวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติ

และพันธกิจของสถาบัน อาทิ รายงานประจําป โครงการบริการวิชาการ การวิเคราะหทดสอบ การวิจัยและให

คําปรึกษา ผลการประเมินโครงการ งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 3. หลักฐานที่แสดงวาการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติท่ีสถาบันดําเนินการ 

แตละปนั้นไดบรรลุผลสําเร็จอยางไร เชน รายงานประจําป โครงการบริการวิชาการ การวิเคราะหทดสอบ การวิจัย

และใหคําปรึกษา ผลการประเมินโครงการ งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ  รวมทั้งรายงานการประเมินแผนงาน 

การใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 4. โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน  การวิจัย และหรือการ 

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 5. รายงานการวิจัยผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการงานบริการ

วิชาการแกสังคม  

 6. หลักฐานแสดงเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนา

ความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รวมทั้งการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน หนวยงานดานการวิจัย - บริการวิชาการ 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
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หนวยวัด   :  รอยละ 
คําอธิบาย 
  - เปรียบเทียบอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ

วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับอาจารยประจํา  

แสดงในรูป  รอยละ 
  - กรรมการวิชาการ  หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการ

ประเมินผลงานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ กรรมการการประชุมวิชาการที่มี

ลักษณะการจัดเปนประจําระดับชาติหรือนานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งการเปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปนตน 
  - กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ ท่ีปรึกษาระดับสูงของ

ประเทศที่ไดรับคัดเลือกหรือไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการหรือ

วิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

  - อาจารยประจํา หมายถึง  อาจารยประจําทุกระดับ  ไดแก  อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 

รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) สามารถนับอาจารยประจํา 

ที่ลาศึกษาตอไดดวย 
  - การเปนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน   

จะแจงนับเฉพาะเมื่อเปนที่ปรึกษาหรือเปนกรรมการวิทยานิพนธในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนปแรกหรือครั้ง

แรกเทานั้น  จะไมนับการที่เปนที่ปรึกษาของนักศึกษาที่แจงนับไปแลว ในปกอนๆ 
  - ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการ

วิชาการ ซ่ึงไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา  

  - ไมนับซ้ําแมวาอาจารยทานนั้นจะเปนกรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการและกรรมการ

วิชาชีพ หลายตําแหนง/หลายครั้ง กต็าม 
  - ไมนับรวมการเปนวิทยากร 

 

สูตรการคํานวณ  : 

 

 

 

(จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  

เปนกรรมการวิชาการและเปนกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

 

X 100 

 
(จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)  

 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 250  
X 100 

 600  

ตัวชี้วัดที่   4.1.2  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  
       เปนกรรมการวิชาการ  และกรรมการวิชาชีพในระดบัชาติและระดับนานาชาติ 
       ตออาจารยประจํา 
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  รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการ

วิชาการ  และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตออาจารยประจํา      =    41.67 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับ   คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/-  2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 

รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  

เปนกรรมการวิชาการ  และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ   

ตออาจารยประจํา   เทากับ  รอยละ  12 

เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  

เปนกรรมการวิชาการ  และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ   

ตออาจารยประจํา   เทากับ  รอยละ  14 

เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  

เปนกรรมการวิชาการ  และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ   

ตออาจารยประจํา   เทากับ  รอยละ  16 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  

เปนกรรมการวิชาการ  และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ   

ตออาจารยประจํา   เทากับ  รอยละ  18 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  

เปนกรรมการวิชาการ  และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ   

ตออาจารยประจํา   เทากับ  รอยละ  20 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีคณะกรรมการการกําหนดนโยบายการสงเสริมและการพัฒนาการบริการ

วิชาการมหาวิทยาลัย 

2 มีนโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3 มีการจัดทํา และสรุปขอมูลครบถวนตรงตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

4 จัดสงเอกสารและขอมูลตรงตามเวลาที่กําหนด 

5 มีการติดตาม/ ทบทวน/ ประเมินผลการดําเนินงาน  และมีรายงานและนําเสนอ

ผลการวิเคราะหและสรุปขอมูลตอผูบริหารหรือผูเกี่ยวของ 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 

2 1) นโยบายการใหบริการวิชาการ

2) มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหบริการวิชาการ 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทาง

หรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

 แหลงขอมูล  :   

1. คณาจารย 
2. งานสารบรรณของหนวยงาน 

3. ระบบฐานขอมูลของหนวยงาน 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  1. คณะ/หนวยสรุปผล  เพื่อรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 

  2. มหาวิทยาลัย  ติดตาม ประมวลผล และรายงานผลในภาพรวม 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 

 2. นโยบายการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 
 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําทั้งสิ้น  (ไมรวมขอมูลผูลาศึกษาตอ)  โดยใชขอมูลจากกองการเจาหนาที่ 

 8. ขอมูลชื่อ-สกุลอาจารยประจํา / ชื่อกรรมการหรือที่ปรึกษาฯ ท่ีไดรับเชิญ / ชวงเวลาที่เปนฯ /  

ชื่อหนวยงานภายนอกที่เชิญ 

 9. หนังสือเชิญ/คําสั่ง 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / สํานัก / หนวยงานดานการวิจัย - บริการวิชาการ 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
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หนวยวัด   :  รอยละ 

คําอธิบาย  : 
  - เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตออาจารยประจําแสดงในรูป 

รอยละ 
  - โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันไดจัดขึ้น

เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ 

นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา ท้ังนี้การนับอาจารยประจํา 

ใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง  ไมนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 
  - ลักษณะการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ  มีดังนี้ 

   1) บริการวิเคราะห  ทดสอบ  ตรวจสอบ  และตรวจซอม 
   2) บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
   3) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 

   4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 

   5) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 

   6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เก่ียวของ 

   7) บริการศึกษา  วิจัย  สํารวจ  การวางแผน  การจัดการ 

   8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

   9) บริการวางระบบ  ออกแบบ  สรางประดิษฐ  และผลิต 

   10) บริการอื่นๆ ท้ังนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน ถามีการขอความ  

รวมมือจากจังหวัด  หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือสวนราชการอื่นใหชวยบริการวิชาการและ 

วิชาชีพ  แมไมอยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความรวมมือเปน 

หลักฐานประกอบ 

  - อาจารยและนักวิจัยประจํา หมายถึง  อาจารยประจําทุกระดับ  ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย

พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) และนักวิจัยประจํา ไดแก 

ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) นับเฉพาะ

อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ไมต่ํากวา 9 เดือน) ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 

สูตรการคํานวณ  : 
 

 จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการ และ

วิชาชีพแกสังคมและชุมชน  หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ  หรือนานาชาติ  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

X 100 

 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

ตัวชี้วัดที่   4.1.3  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง 

     ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ประเทศชาติ    

     และนานาชาติ 
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  ตัวอยางการคํานวณ 

 

 180  
X 100 

 600  

 

  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนประเทศชาติและนานาชาติ  ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา    =    30.00 

 

เกณฑการใหคะแนน   : 
 

 1)  สําหรับ  คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/-  1  ตอ  1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

รอยละของกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติ  และนานาชาติ  ตอ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ   รอยละ  26 

เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติ  และนานาชาติ  ตอ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ   รอยละ  27 

เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติ  และนานาชาติ  ตอ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ   รอยละ  28 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติ  และนานาชาติ  ตอ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ   รอยละ  29 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติ  และนานาชาติ  ตอ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ   รอยละ  30 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล   (กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 

2 1) นโยบายการใหบริการวิชาการ

2) มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหบริการวิชาการ 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทาง

หรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงานในปตอไป 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  ขอมูลจากคณะ/หนวยงาน 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. คณะ/หนวยสรุปผล  เพื่อรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 

  2. มหาวิทยาลัย  ติดตาม ประมวลผล  และรายงานผลในภาพรวม 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 

 2. นโยบายการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน  หรือ

เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ประกอบดวย  ชื่อโครงการ / วันเดือนปท่ีดําเนินการ / สถานที่ดําเนินการ / งบประมาณที่ใชดําเนินการ / 

หนวยงานหรือผูรับผิดชอบโครงการ  
 3. จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหนับรวมนักวิจัยประจําดวย และไมนับรวม

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ   โดยจําแนกเปนรายคณะ/หนวยงาน ประกอบดวย ชื่อ-สกุล

อาจารย/ ตําแหนง / สังกัด 
 

หมายเหตุ 
 1. กรณี 1 โครงการหรือกิจกรรมจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน 

 2. กรณีบริการวิชาการ 1  โครงการหรือกิจกรรม มีหลายสถาบันรวมมือกัน ใหแตละสถาบันนับแยกได 

 3. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันสงคณาจารยไปชวย     

ใหนับเปนผลงานได 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 

 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / สํานัก / หนวยงานดานการวิจัย - บริการวิชาการ 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
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หนวยวัด   :  รอยละ 

คําอธิบาย  : 

  - พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอโครงการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพ 

ของคณะ/หนวยงาน  หรือมหาวิทยาลัย  ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

  - โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ  หมายถึง โครงการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพ  ที่ไดรับ

จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผนดิน  ใหดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับ  คณะ / หนวยงาน  และผูไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน ป 2553  ใหดําเนินงาน

โครงการบริการวิชาการ 

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 1  ตอ  1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการและหรือวิชาชีพ  

เทากับ   รอยละ   76 
เทากับ  1 คะแนน 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการและหรือวิชาชีพ  

เทากับ   รอยละ   77 

เทากับ  2 คะแนน 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการและหรือวิชาชีพ  

เทากับ   รอยละ   78 

เทากับ  3 คะแนน 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการและหรือวิชาชีพ  

เทากับ   รอยละ   79 
เทากับ  4 คะแนน 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการและหรือวิชาชีพ  

เทากับ   รอยละ   80 
เทากับ  5 คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล   (กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีคณะกรรมการการกําหนดนโยบายการสงเสริมและการพัฒนาการบริการ

วิชาการมหาวิทยาลัย 

2 มีนโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3 มีการจัดทํา  และสรุปขอมูลครบถวนตรงตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

4 จัดสงเอกสารและขอมูลตรงตามเวลาที่กําหนด 

5 มีการติดตาม/ ทบทวน/ ประเมินผลการดําเนินงาน  และมีรายงานและนําเสนอ

ผลการวิเคราะหและสรุปขอมูลตอผูบริหารหรือผูเกี่ยวของ 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลความพึงพอใจ 

ของผูใชบริการโครงการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพ  ท่ีดําเนินการในปงบประมาณที่ประเมิน 
 

ตัวชี้วัดที่  4.1.4  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
1. จัดเก็บขอมูลผลการประเมินของแตละโครงการที่จัด 

2. สรุปรวมแตละโครงการโดยใชแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

3. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ  แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 

 2. นโยบายการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. จํานวนโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ประกอบดวย  ชื่อโครงการ / วันเดือนปท่ีดําเนินการ / 

สถานที่ดําเนินการ / งบประมาณที่ใชดําเนินการ / หนวยงานหรือผูรับผิดชอบโครงการ 

 3. ขอมูลรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอโครงการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพ  ของแตละ

โครงการ  จําแนกเปนรายคณะ/หนวยงาน  และภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ / หนวยงาน  และผูไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน ป 2553 
       ใหดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย / กองสงเสริมและพฒันางานวิจัย 
 

 

 

 
 

 

 

หนวยวัด     :  แหลง 

คําอธิบาย  : 

  - ใหนับจํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ ของสาขาวิชา  หรือคณะ/หนวยงาน  หรือมหาวิทยาลัย   โดยใหนําเสนอในรูป  จํานวน 
  - จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  อยูในความ

รับผิดชอบของสถาบันซ่ึงยังดําเนินการอยูในปจจุบัน 
  - การเปนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  หมายถึง  การที่สถาบัน/กลุมสาขาวิชามีศูนย หรือมี

การจัดกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของสถาบันประจํา  หรือการที่สถาบันไดทําหนาที่

เปนแหลงอางองิทางวิชาการ  เปนที่พึ่งพาในทางวิชาการในรูปแบบตางๆ หรือทําหนาที่ใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาขึ้น

ของชุมชนในดานวิชาการและการพัฒนาความรู  ซ่ึงไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่   4.1.5   จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรบัในระดับชาต ิ
        หรือนานาชาติ 



 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

140 

  - จํานวนศูนยหรือกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานที่ใหบริการวิชาการที่ไดรับมอบหมายจาก

หนวยงานระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2553  แยกรายงานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  โดยมีหลักฐานยืนยันการมอบหมายหรือการยอมรับที่แสดง

ถึงความเปนเลิศทางวิชาการและวชิาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของสถาบัน 

  - การนับจํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ  ไมใหนับซํ้า 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับมหาวิทยาลัย 

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/-  1  ตอ  1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ   เทากับ   6  แหลง 

เทากับ  1  คะแนน 

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ   เทากับ   7  แหลง 

เทากับ  2  คะแนน 

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ   เทากับ   8  แหลง 

เทากับ  3  คะแนน 

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ   เทากับ   9  แหลง 

เทากับ  4  คะแนน 

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ   เทากับ   10  แหลง 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล   (กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 

2 1) นโยบายการใหบริการวิชาการ

2) มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหบริการวิชาการ 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทาง

หรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  และคณะ/หนวยงาน จัดเก็บขอมูลจํานวนแหลง

ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ของสาขาวิชา หรือคณะ/

หนวยงาน  หรือมหาวิทยาลัย  ท่ีมีการดําเนินงานในปงบประมาณ 
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 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และสํารวจขอมูลปงบประมาณนั้น 

  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ  และสรุปรายงานผลตอไป 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 

 2. นโยบายการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. ขอมูลจํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

ของสาขาวิชา  หรือคณะ/หนวยงาน  หรือมหาวิทยาลัย  ท่ีประกอบดวย ชื่อแหลงวิชาการและวิชาชีพ/ สังกัด

หนวยงาน/ ผูรับผิดชอบ / ลักษณะของการดําเนินงาน / วันเดือนปท่ีเริ่มดําเนินการ / เปนแหลงใหบริการ

ระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / สํานัก / หนวยงานดานการวิจัย - บริการวิชาการ 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
 
 
 

 
 

 

 

หนวยวัด     :  โครงการ 

คําอธิบาย  : 

  - ใหนับจํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสูชุมชน

ของคณะ/หนวยงาน  หรือมหาวิทยาลัย   โดยใหนําเสนอในรูป  จํานวน 
  - โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุมชน  หมายถึง  

โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

เพื่อใหเกิดองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และมีการนําไป

ถายทอดองคความรู หรือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ทองถิ่น  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร/ชุมชน 

ใหสรางรายไดเพิ่มเสริมงานในทองถิ่นหรือมีสภาพความเปนอยูท่ีมีความมั่นคงอยางยั่งยืน ซ่ึงถือเปนความจําเปนทุก

ภาคสวนจะตองใหความสําคัญในการฟนฟูเศรษฐกิจในระดับฐานรากใหกับชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดในภาวะวิกฤติ

ของประเทศและพรอมขยายผลไปสูระดับประเทศโดยเนนผลที่รับจากการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
  - การนับจํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสูชุมชน 
ไมใหนับซ้ํา  แมโครงการนั้นจะไดดําเนินการหลายครั้ง 
 

ตัวชี้วัดที่   4.1.6   จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 
        ที่เหมาะสมสูชุมชน 



 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

142 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 1)  สําหรับมหาวิทยาลัย 

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/-  1  ตอ  1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสูชุมชน

เทากับ   6  โครงการ 

เทากับ  1  คะแนน 

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสูชุมชน

เทากับ   7  โครงการ 

เทากับ  2  คะแนน 

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสูชุมชน

เทากับ   8  โครงการ 

เทากับ  3  คะแนน 

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสูชุมชน

เทากับ   9  โครงการ 

เทากับ  4  คะแนน 

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสูชุมชน

เทากับ   10  โครงการ 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล   (กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 

2 1) นโยบายการใหบริการวิชาการ

2) มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหบริการวิชาการ 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทาง

หรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  และคณะ/หนวยงาน จัดเก็บขอมูลจํานวนแหลง

ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ของสาขาวิชา หรือคณะ/

หนวยงาน  หรือมหาวิทยาลัย  ท่ีมีการดําเนินงานในปงบประมาณ 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และสํารวจขอมูลปงบประมาณนั้น 

  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ  และสรุปรายงานผลตอไป 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 

 2. นโยบายการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
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 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. จํานวนโครงการวิจัยและงานสรางสรรค ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 8. จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสูชุมชน ของคณะ/

หนวยงาน  หรือมหาวิทยาลัย ท่ีประกอบดวย ชื่อโครงการวิจัย-งานสรางสรรค / ผูรับผิดชอบโครงการ / สังกัด

หนวยงาน/ ลักษณะของโครงการ / วันเดือนปท่ีเริ่มดําเนินการ / งบประมาณที่ไดรับจัดสรร / ชุมชน-ทองถิ่น 

ท่ีไดรับการถายทอดองคความรู 

 9. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 

ท่ีเหมาะสมสูชุมชน 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / สํานัก / หนวยงานดานการวิจัย 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
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 ยุทธศาสตรที่   5    :   การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีของอีสานใหย่ังยืน 
 

 
 

 

หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการปรับใชศิลปวัฒนธรรม

ตางประเทศ  โดยมีความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอกตามจุดเนนของสถาบันอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  - ประสิทธิผลของพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันเปนการเปรียบเทียบ 

ผลที่ ไดกับเปาหมายที่ตั้ งไว  ซ่ึงสถาบันอาจกําหนดเปาหมายเปนระยะๆ  วัดผลเปนระดับความสําเร็จ   

ซ่ึงสอดคลองกับความยุงยากซับซอนของผลงาน 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 1) มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 

ระดับ  2 2) มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน  และ 

     มีการดําเนนิกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3) มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ 

ระดับ  3 4) มีการสงเสรมิการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   

    อาทิ  การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม  การสรางบรรยากาศศิลปะและ 

    วัฒนธรรม  การจัดกิจกรรม  ประชุม  เสวนาทางวิชาการ  การจัดสรรงบประมาณ 

    สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

ระดับ  4 5) มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม  โดยผูเชี่ยวชาญ  และ 
    มีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ระดับ  5 6) มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ   

    มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน  จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ  

    มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคม 

    ในระดับตาง ๆ 

 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองสงเสรมิและพัฒนางานวิจัย  และคณะ/หนวยงานที่มีภารกิจทางดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานตามขั้นตอนของแผนงานดานการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม  
 

ตัวชี้วัดที่   5.1.1   ระดับความสําเร็จของระบบกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  1. สถาบันมีการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สงเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม

กับวิถีชีวิตประชาคมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2. สถาบันมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่นําไปสูการสรางสรรคงานดานศิลปวัฒนธรรม 
  3. สถาบันมีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหลงทุนเพื่อการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม 

  4. สถาบันมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5.  สถาบันมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม  

  6. สถาบันมีการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม  
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. รายชื่อคณะกรรมการ / คณะทํางาน หรือหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 
 2. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมิน

และปรับปรุง 
 3. โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ

แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
 4. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ  หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรทํางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และ 

บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม  ขอมูลและหลักฐานการจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม  

การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม  แบบประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
 5. เอกสารหลักฐานความรวมมือและการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการกําหนด

หรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 

 KPI  Owner  :    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน / คณะศิลปกรรมศาสตร / 

       วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
 
 

 

 

 

 

หนวยวัด    :   ผลงาน/ช้ิน 

คําอธิบาย  : 
  - เพื่อแสดงวาหนวยงานมีการปฏิบัติพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม คือ 

การมีผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่สามารถนับได และเปนที่ยอมรับ

ของวงวิชาการดานนี้ และมีรองรอยหรือกระบวนการหรือความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

ท่ีชัดเจน 

ตัวชี้วัดที่   5.1.2  มีผลงานหรือชิ้นงานองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
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  - ผลงาน หรือชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง ผลงาน

หรือชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถนับได และเปนที่ยอมรับของ 

วงวิชาการดานนี้ และมีรองรอยหรือกระบวนการหรือความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 

ท่ีชัดเจน  
  - เปนขอมูลผลงาน  หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู  และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม   

ในปงบประมาณที่ประเมิน 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 1)  สําหรับ   คณะ / วิทยาลัย / สถาบันที่มีภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/-  1  ตอ  1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

จํานวนผลงานหรือชิ้นงานองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม   

เทากับ   1  ผลงาน/ชิ้น 
เทากับ  1  คะแนน 

จํานวนผลงานหรือชิ้นงานองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม   

เทากับ   2  ผลงาน/ชิ้น 
เทากับ  2  คะแนน 

จํานวนผลงานหรือชิ้นงานองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม   

เทากับ   3  ผลงาน/ชิ้น 
เทากับ  3  คะแนน 

จํานวนผลงานหรือชิ้นงานองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม   

เทากับ   4  ผลงาน/ชิ้น 
เทากับ  4  คะแนน 

จํานวนผลงานหรือชิ้นงานองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม   

เทากับ   5  ผลงาน/ชิ้น 
เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานรวบรวมขอมูล   (กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯสงเสริมและการพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2 1) นโยบายการสงเสริมและการพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2) มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทาง

หรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :   การสงเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดเก็บขอมูลการรายงานผลการดําเนินการ และการ

ดําเนินงานจากคณะ/หนวยงาน 
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  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  1. แผนงานเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม ตามวัตถุประสงค

และพันธกิจ  รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของสถาบัน 
  2. การดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ  พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม 

  3. ขอมูลผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 

 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 2. นโยบายการสงเสริมและการพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับสงเสริมและการพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับสงเสริมและการพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. จํานวนผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553  ประกอบดวย  ชื่อผลงานหรือชิ้นงาน / ชื่อ-สกุลผูพัฒนา / สังกัดหนวยงาน 
 8. หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจนในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553  อาทิ นโยบาย มติของกรรมการสภาสถาบันที่เกี่ยวกับการดําเนินการสรางมาตรฐานศิลปะและ

วัฒนธรรม  รายงานการประชุม หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 9. หลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน  ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน / คณะศิลปกรรมศาสตร / 

       วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
 

 

 

 

 

หนวยวัด    :   โครงการ 

คําอธิบาย  : 
  - การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกควบคุมการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 

คุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการ 

เขากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการ รวมท้ังดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนามาตรฐาน 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก มาตรฐานดานนโยบาย ดานการสงเสริม ดานการสนับสนุนดานการ 

สรางมาตรฐาน และดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงความรูทองถิ่นสูสากล  อันจะเปนกลไกในการ

ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐาน 

การพัฒนาองคความรูท่ีดีขึ้น 

ตัวชี้วัดที่   5.1.3  จํานวนโครงการวิจัยที่อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
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  - จํานวนโครงการวิจัยที่อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง  จํานวน

โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

ท่ีคณะ/หนวยงาน หรือมหาวิทยาลัย  ท่ีไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับ

สาขาวิชา เพื่อใหเกิดองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งที่ไดรับ

การสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน  และงบประมาณจากแหลงทุนอ่ืนๆ 

  - ลักษณะโครงการวิ จัยหรืองานสรางสรรค ท่ี เกี่ยวกับอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม  ไดแก 
   1) โครงการวิจัยที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย  

กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซ่ึงจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและ

ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซ่ึงเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรค

และการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือ 

การตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น  เปนตน 
   2) โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรม และศิลปกรรมหรือ

จิตรกรรมไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ 
   3) โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับศาสนา ปรัชญา  
   4) โครงการวิจัยที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม

ในยุคปจจุบัน  และรูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา  
   5) โครงการวิจัยที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน ศิลปการแสดงของ

ไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตางๆ  เปนตน 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/-  1  ตอ  1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

จํานวนโครงการวิจัยที่อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม    

เทากับ   6  โครงการ เทากับ  1  คะแนน 

จํานวนโครงการวิจัยที่อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม    

เทากับ   7  โครงการ เทากับ  2  คะแนน 

จํานวนโครงการวิจัยที่อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม    

เทากับ   8  โครงการ เทากับ  3  คะแนน 

จํานวนโครงการวิจัยที่อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม    

เทากับ   9  โครงการ เทากับ  4  คะแนน 

จํานวนโครงการวิจัยที่อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม    

เทากับ   10  โครงการ เทากับ  5  คะแนน 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  และคณะ/หนวยงาน   
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย และคณะ/หนวยงานเปนผูจัดเก็บหลักฐานการรายงานความ 

กาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณของโครงการวิจัยที่อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการ

สนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน และแหลงทุนอื่นๆ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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  2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
  3. จัดเก็บและรายงานขอมูลโครงการ  
  4. วิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงาน  เสนอผูเกี่ยวของ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. จํานวนโครงการวิจัยที่อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2553  เชน  ชื่อโครงการ / ชื่อผูรับผิดชอบ / วัน-เดือน-ปท่ีจัดโครงการ / งบประมาณที่ไดรับ / ลักษณะของ

โครงการ 
 2. รายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัยที่อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  

 4. ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ 

 5. ภาพถาย  หรือรายงานการจัดโครงการ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน / คณะศิลปกรรมศาสตร / 

       วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
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 ยุทธศาสตรที่   6    :   การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล  
 

 

 

 

หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  - เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและกาวสูการเปนสถาบันที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
  - การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการที่ทําใหไดรับการยอมรับ

ทางวิชาการในระดับนานาชาติ  โดยไดรับการจัดอันดับระดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองคกรจัดอันดับชั้นนํา

ของโลก   ดังนั้น เพื่อใหมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา  สามารถมีพัฒนาการในการขับเคลื่อนไปสูความเปนนานาชาติ  

และไดรับการยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ  จึงไดกําหนดเกณฑการวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนา

สถาบันสูสากล   ดังนี้ 
 
   1) สําหรับคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน    ประกอบดวย  2 ประเด็นหลักในการวัด

และประเมินผล  ดังนี้ 

    1.1) การใชภาษาสากล  ประกอบดวย  7  ประเด็นยอย 
     1.1.1) รอยละของแบบฟอรมขอใชบริการที่เปนภาษาอังกฤษตอจํานวนแบบฟอรมท่ีเปน

ภาษาไทยทั้งหมด  ไมนอยกวารอยละ  50 
     1.1.2) จํานวนปายบอกทาง  ปายหองออฟฟศที่เปนภาษาอังกฤษ  ไมนอยกวา 10 ปาย 
     1.1.3) จํานวนสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธหนวยงานและหลักสูตรเปนภาษาตางประเทศ  
ไมนอยกวา  5 รายการ 

     1.1.4) คณะ/หนวยงานมีเว็บไซตของหนวยงานเปนภาษาอังกฤษ  
     1.1.5) เว็บไซตของหนวยงานที่เปนภาษาอังกฤษ  มีจํานวนหนาที่สืบคนไดจาก  Google, 

Yahoo หรือ  Live Search  ไมนอยกวา  4,000 หนา 

     1.1.6) เว็บไซตของหนวยงานที่เปนภาษาอังกฤษ  มีจํานวน pdf,  ps  และ  ppt  ไฟล  

ในเว็บไซตหนวยงาน  ไมนอยกวา 50 ไฟล 

     1.1.7) เว็บไซตของหนวยงานที่เปนภาษาอังกฤษ  มีจํานวนบทความที่ปรากฏใน Scopus 

หรือ  google scholar  3 ปยอนหลงั  ไมนอยกวา 10 บทความ 

     1.1.8) เว็บไซตของหนวยงานที่เปนภาษาอังกฤษ  มีจํานวน Link ของหนวยงาน/องคกร

ภายนอก  ท่ีปรากฏในเว็บไซตหนวยงาน  ไมนอยกวา 100 Link 
 

    1.2) ภาพลักษณที่เปนสากล  ประกอบดวย  9  ประเด็นยอย 
     1.2.1) จํานวนหลักสูตรนานาชาติ (International programs)  ไมนอยกวา 1 หลักสูตร 

     1.2.2) จํานวนอาจารยประจําชาวตางชาติ (International faculty)  ไมนอยกวา  2 คน 
     1.2.3) จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยนชาวตางชาติ (สัญญาต่ํากวา 8 เดือน) (Inbound 

exchange faculty)  ไมนอยกวา  2 คน 
     1.2.4) จํานวนนิสิตชาวตางชาติ (International student)  ไมนอยกวา 5 คน 
     1.2.5) จํานวนนิสิตไปแลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศ (Outbound exchange student)  

ไมนอยกวา 10 คน 

ตัวชี้วัดที่   6.1.1   ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล 
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     1.2.6) จํานวนนิสิตชาวตางชาติท่ีเปนนิสิตแลกเปลี่ยน (Inbound exchange student) 
ไมนอยกวา 10 คน 
     1.2.7) จํานวนศิษยเกาที่ศึกษาตอตางประเทศ 3 ป ยอนหลัง  ไมนอยกวา 5 คน 

     1.2.8) จํานวนศิษยเกาที่ทํางานในบริษัทในตางประเทศ 3 ป ยอนหลัง ไมนอยกวา 5 คน 
     1.2.9) จํานวนของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

หรือหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ ไมนอยกวารอยละ 50 ของผลงานวิจัยของหนวยงานในปงบประมาณที่ผานมา 

 

   2) สําหรับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  ประกอบดวย  1 ประเด็นหลัก  ในการวัด

และประเมินผล  ดังนี้ 
    2.1) การใชภาษาสากล  ประกอบดวย  6  ประเด็นยอย 

     2.1.1) รอยละของแบบฟอรมใหบริการที่เปนภาษาอังกฤษตอจํานวนแบบฟอรมท่ีเปน

ภาษาไทยทั้งหมด  ไมนอยกวารอยละ  50 
     2.1.2) จํานวนปายบอกทาง  ปายหองออฟฟศที่เปนภาษาอังกฤษ  ไมนอยกวา 5 ปาย 
     2.1.3) จํานวนสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพนัธหนวยงานเปนภาษาตางประเทศ   
ไมนอยกวา  1 ชนิด 
     2.1.4) คณะ/หนวยงานมีเว็บไซตของหนวยงานเปนภาษาอังกฤษ 
     2.1.5) เว็บไซตของหนวยงานที่เปนภาษาอังกฤษ  มีจํานวนหนาที่สืบคนไดจาก  Google, 

Yahoo หรือ Live Search  ไมนอยกวา 4,000 หนา 

     2.1.6) เว็บไซตของหนวยงานที่เปนภาษาอังกฤษ  มีจํานวน pdf, ps และ ppt  ไฟล  

ในเว็บไซตหนวยงาน  ไมนอยกวา 50 ไฟล 

     2.1.7) เว็บไซตของหนวยงานที่เปนภาษาอังกฤษ  มีจํานวนบทความที่ปรากฏใน Scopus 

หรือ google scholar  3 ปยอนหลงั  ไมนอยกวา 10 บทความ 

     2.1.8) เว็บไซตของหนวยงานที่เปนภาษาอังกฤษ  มีจํานวน Link ของหนวยงาน/องคกร

ภายนอก  ท่ีปรากฏในเว็บไซตหนวยงาน  ไมนอยกวา 100 Link 
 
   3) สําหรับงานวิเทศสัมพันธ   
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 มีแผนงานพัฒนาสถาบันสู สากล ซ่ึงเปนแผนระยะยาวที่เปนแผนงานหลักในการพัฒนา

วิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันใหไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ  

โดยแผนงานมีความครบถวนสมบูรณ ท่ีระบุเปาหมายระยะยาวและเปาหมายในแตละป 

โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดําเนินการในแตละดานที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย 

กลุ มเป าหมายหรือกลุ มสาขาที่ต องการพัฒนาสู สากล แนวทางการติดตามความ 

กาวหนาและประเมินผล 

ระดับ  2 มีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากลตามขั้นตอนที่ 1 ท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

ระดับ  3 มีการดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล ตามที่กําหนดโครงการ/

กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดํา เนินการไว ตามแผนงานที่ ได รับการอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในขั้นตอนที่ 2 อยางครบถวน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  4 มีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล และ

ปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

ระดับ  5 ไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก 

 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 1) สําหรับคณะ/หนวยงาน   
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 เกิดผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  ตามประเด็นที่กําหนด  จํานวน 1-4 ประเด็น 

ระดับ  2 เกิดผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  ตามประเด็นที่กําหนด  จํานวน 5-7 ประเด็น 

ระดับ  3 เกิดผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  ตามประเด็นที่กําหนด  จํานวน 8-10 ประเด็น 

ระดับ  4 เกิดผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  ตามประเด็นที่กําหนด  จํานวน 11-13 ประเด็น 

ระดับ  5 เกิดผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  ตามประเด็นที่กําหนด  จํานวน 14-16 ประเด็น 

 
 2) สําหรับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน   

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 เกิดผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  ตามประเด็นที่กําหนด  จํานวน 1-2 ประเด็น 

ระดับ  2 เกิดผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  ตามประเด็นที่กําหนด  จํานวน  3 ประเด็น 

ระดับ  3 เกิดผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  ตามประเด็นที่กําหนด  จํานวน  4 ประเด็น 

ระดับ  4 เกิดผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  ตามประเด็นที่กําหนด  จํานวน  5 ประเด็น 

ระดับ  5 เกิดผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  ตามประเด็นที่กําหนด  จํานวน  6 ประเด็น 

 
 3) สําหรับงานวิเทศสัมพันธ   
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 มีแผนงานพัฒนาสถาบันสู สากล ซ่ึงเปนแผนระยะยาวที่ เปนแผนงานหลักในการพัฒนาวิชาการ 

ระดับสาขาวิชาหรือสถาบันใหไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ  โดยแผนงานมีความครบถวน 

สมบูรณ ท่ีระบุเปาหมายระยะยาวและเปาหมายในแตละป โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดําเนินการ

ในแตละดานที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย กลุมเปาหมายหรือกลุ มสาขาที่ตองการพัฒนาสู สากล แนวทาง 

การติดตามความกาวหนาและประเมินผล 

ระดับ  2 มีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากลตามขั้นตอนที่ 1 ท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

ระดับ  3 มีการดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล ตามที่กําหนดโครงการ/

กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดํา เนินการไว ตามแผนงานที่ ได รับการอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในขั้นตอนที่ 2 อยางครบถวน 

ระดับ  4 มีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล และ

ปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

ระดับ  5 ไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :   งานวิเทศสัมพนัธ  งานประชาสัมพันธ  และคณะ/หนวยงาน 
 
 ตัวอยาง  สถาบัน/องคกรที่ทําการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  
สถาบัน/องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จัด จํานวนมหาวิทยาลัย การเสนอ 

Asiaweek  ดําเนินการที่

ฮองกง 

จัดเปน 2 กลุม ไดแก (1) Multi-disciplinary 

Schools  (สหสาขาวิชา) (2) Specialized 

Science and Technology Schools (วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี) 

78 แหง 

ในเอเชีย 

ทุกป

 

U.S.News & 

World Report 

สหรัฐอเมริกา 1.  จัดแบงตามสภาพภูมิศาสตร  ไดแก  (1) 

national universities, (2) national liberal arts 

colleges, (3) regional universities, (4) 

regional liberal arts colleges โดย regional 

universities แบงตามภาคเหนือ ใต ตะวันออก 

กลาง และตะวันตก 
2. จัดตามสาขาวิชา ไดแก แพทยศาสตร ธุรกิจ 

กฎหมาย การศึกษา และวิศวกรรมศาสตร ผลการ

จัดอันดับจะเรียกวา America’s Best Colleges 

1,400 แหง 

ในสหรัฐอเมริกา 

ทุกป 

 

Business Week สหรัฐอเมริกา จัดอันดับเฉพาะ Business School ผลการจัด

อันดับเรียกวา The Best B-Schools 

51 แหง ทุก 2 ป 

Money สหรัฐอเมริกา จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใหผลตอบแทนคุมคาที่สุด 

(best value) 

1,000 แหง ทุกป 

Gourman 

Report 

สหรัฐอเมริกา จัดอันดับมหาวิทยาลัยประมาณ 11 สาขาวิชา

ใหญ ซึ่งมีสาขายอยประมาณ 100 สาขา 

- - 

RAE (UK) อังกฤษ จัดกลุมคุณภาพงานวิจัยออกเปน 7 กลุมตาม

ระดับความเปนเลิศของงานวิจัยซึ่งพิจารณาตาม

สาขาที่ทํ าวิ จัยและระดับของความเปนเลิศ 

(ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ) 

ตามความตองการ 

ของสถาบัน 

ทุก 4 ป 

Times Higher 

Ed.Supplement 

อังกฤษ จัดอันดับมหาวิทยาลัยแลวทําเปน University 

League Tables 

- ทุกป 

Maclean’s 

Magazine 

แคนาดา จัดประเภทเปน 3 กลุม 

(1) Medical/Doctoral category (มหาวิทยาลยั 

ที่มีโปรแกรมแพทยศาสตรและโปรแกรมปริญญา

เอกและวิจัย)  
(2) Comprehensive category (มหาวิทยาลัยที่มี

กิจกรรมวิจัยมาก มีโปรแกรมทางวิชาชีพทั้งระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และ  
(3) Primarily undergraduate category 

(มหาวิทยาลยัทีส่อนระดับปริญญาตรีเปนหลัก  

มีโปรแกรมบัณฑิตศึกษาไมมาก) 

42 English-

language 

universities และ 9 

French-language 

counterparts 

ทุกป 

GUG ออสเตรเลีย จัดทําโดย Australian Daily Newspaper 

Publishers จัดกลุมมหาวิทยาลัยตามเกณฑยอย 5 

ตัว เชน ความมีช่ือเสียงหรือจํานวนนักศึกษา ใน

มหาวิทยาลัย 40  

แหง, 30 สาขาวิชา 

ทุกป 



 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

154 

สถาบัน/องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จัด จํานวนมหาวิทยาลัย การเสนอ 

เกณฑยอยแตละตัว จะมีการจัดกลุมคุณภาพเปน 

5 ระดับ (5 ดาว) เชน ความมีช่ือเสียงนอยจนถึง

มีช่ือเสียงมาก 

Shanghai Jiao 

Tong University 

จีน จัดทําโดย Institute of Higher Education ของ 

Shanghai Jiao Tong University เร่ิมต้ังแตป 

2003 มีองคประกอบในการจัด 4 องคประกอบ 6 

ตั วบ ง ช้ี  ทํ า เป นประกาศ เรี ยกว า  Academic 

Ranking of World Universities จัดอันดับ

มหาวิทยาลัย 500 แหง 

มหาวิทยาลัยทั่วโลก ทุกป 

Times Higher 

Ed.Supplement 

อังกฤษ การจัดอันดับของ The Times Higher Education 

Supplement เร่ิมต้ังแตป 2004 มีองคประกอบ 

ในการจัด 4 องคประกอบ 6 ตัวบงช้ี ทําประกาศ

เปน The World’s Top 200 Universities 

มหาวิทยาลัยทั่วโลก ทุกป 

 
 ที่มา : Chuvej Chansa-ngavej (2540). Performance Indicators for Universities A Critical Evaluation. 

ในหนังสือรวมบทความการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ดัชนีวัดผลสําเร็จของมหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมศูนยวิชาการ

ไทย-ออสเตรเลีย วันที่ 12 มิถุนายน 2540 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวาณิช. (2541).   

การวิเคราะหการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เซเวน พริ๊นติ้ง กรุป จํากัด. 

และปรับขอมูลบางสวนใหทันสมัยขึ้นจากการคนควาทางอินเทอรเน็ตเพิ่มเติม 
 

 ตัวอยางแหลงสืบคนหนวยงานจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก (Website University 

Ranking) 
  1) Asiaweek (Hongkong)  

   http://www.asiaweek.com/asiaweek/features/universities2000/schools/multi.overall.html 

  2) U.S.News & World Report (USA) 

   http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/usnews/edu/grad/rankings/ 

rankindex_brief.php 

  3) Business Week (USA) 
   http://www.businessweek.com/bschools/00/ 

  4) Gourman Report (USA) 

   http://www.collegeconfidential.com/college_rankings/gourman_report.htm 

  5) RAE (UK) 
   http://www.lums.lancs.ac.uk/Research/RAE/ 

  6. Times Higher Ed.Supplement (UK) 
   http://www.thes.co.uk/ 

  7. Maclean’s Magazing (Canada) 

   http://www.macleans.ca/education/rankings.jsp 

  8. GUG (Australia) 

   http://www.thegooduniversityguide.co.uk/profiles.php 

  9. Shanghai Jiao Tong University (China) 

   http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005Main.htm 
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  10. รายชื่อ website อ่ืนๆ ท่ีจัดอันดับสถาบัน  จําแนกตามพื้นที่ 
   http://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Canada 

 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  1. จัดเก็บขอมูลจากเว็บไซต 
  2. จัดเก็บขอมูลจากสถาบัน/องคกรที่ทําการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับ 
  3. รูปภาพ หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล 
 2. ขอมูลและหลักฐานจํานวนแบบฟอรมใหบริการที่เปนภาษาอังกฤษ  และจํานวนแบบฟอรมที่เปน
ภาษาไทยทั้งหมด 
 3. ขอมูลและหลักฐานจํานวนปายบอกทาง  ปายหองออฟฟศที่เปนภาษาอังกฤษ 
 4. ขอมูลและหลักฐานจํานวนสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพนัธหนวยงานและหลักสูตรเปนภาษาตางประเทศ 
 5. ขอมูลและหลักฐานจํานวนหนาที่สืบคนไดจาก Google, Yahoo, Live Search (ทุกภาษา) 
 6. ขอมูลและหลักฐานจํานวน pdf, ps และล ppt  ไฟล  ในเว็บไซตหนวยงาน (ทุกภาษา) 
 7. ขอมูลและหลักฐานจํานวนบทความที่ปรากฏใน Scopus, google scholar  3 ปยอนหลัง (ทุกภาษา) 
 8. ขอมูลและหลักฐานจํานวน Link ของหนวยงาน องคกรภายนอก ท่ีปรากฏในเว็บไซตหนวยงาน 

 9. ขอมูลและหลักฐานจํานวนหลักสูตรนานาชาต ิ(International Program) 
 10. ขอมูลและหลักฐานจํานวนอาจารยประจําชาวตางชาติ (International Faculty) 
 11. ขอมูลและหลักฐานจํานวนอาจารยแลกเปลี่ยนชาวตางชาติ (สัญญาต่ํากวา 8 เดือน) (Inbound 

exchange faculty) 
 12. ขอมูลและหลักฐานจํานวนนิสิตชาวตางชาติ (International Student)  
 13. ขอมูลและหลักฐานจํานวนนิสิตที่เปนนิสติแลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศ (Outbound exchange Student)  
  14. ขอมูลและหลักฐานจํานวนนิสิตชาวตางชาติท่ีเปนนิสิตแลกเปลี่ยน (Inbound exchange Student) 

 15. ขอมูลและหลักฐานจํานวนศิษยเกาที่ศึกษาตอตางประเทศ 3 ปยอนหลัง 
 16. ขอมูลและหลักฐานจํานวนศิษยเกาที่ทํางานในบริษัทในตางประเทศ 3 ปยอนหลัง 
 17. ขอมูลและหลักฐานจํานวนของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

หรือหนวยงาน ภาคภาษาอังกฤษ  
 18. ขอมูลอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวของ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ/หนวยงาน 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูสากล / งานวิเทศสัมพันธ 
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หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - การเปดเผยขอมูลขาวสารแกบุคลากรและประชาชน ถือเปนเรื่องปกติท่ีสวนราชการจะตองปฏิบัติ 

เนื่องจากไดมีกฎหมายพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540  ท่ีไดรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูล

ขาวสารของทางราชการ ซ่ึงในสวนของพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 นี้ยังไดกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมไวในมาตรา 43  และ 44   

   การเปดเผยขอมูลขาวสารจึงเปนการปฏิบัติราชการใหเกิดความโปรงใส  เพราะการปฏิบัติงาน

ของภาครัฐถือเปนการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน  ดังนั้น  ประชาชนจึงมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบขอมูลและการดําเนินงาน

ของภาครัฐไดท้ังสิ้น  และภาครัฐไมควรมีสิ่งใดปดบังประชาชนโดยถือหลักวา ขอมูลของรัฐ  คือ  ขอมูลของ

ประชาชน 

  - ขอมูลขาวสาร  หมายถึง  สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูถึงเรื่องราว  ขอเท็จจริงเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยเนน

ท่ีการสื่อความหมายใหมีความเขาใจเปนหลัก รูปแบบของความเปนขอมูลขาวสาร เปนทั้งรูปแบบขอความ 

ตัวหนังสือ สื่อภาษา อาจจะอยูในรูปแบบของกระดาษที่มีขอความ หรือแฟมเอกสาร และรวมทั้งความหมายที่แสดง

ใหเห็น เชน แผนปาย รูปภาพ ตัวเลข สัญลักษณ เสียง แสง ฟลม ไมโครฟลม เทปบันทึกภาพ คอมพิวเตอร  

แผนบันทึกขอมูล (Diskette) คอมพิวเตอร รวมทั้งสิ่งที่ไมปรากฏเปนขอความ แตสามารถทําใหบุคลากรหรือ

ประชาชนทั่วไปสามารถเขาใจและรูความหมายได 

  - ดังนั้น  มหาวิทยาลัยอาจตองมีการพัฒนาและปรับรูปแบบงานประชาสัมพันธเปนแบบเชิงรุก 

มากขึ้น เพื่อสงผลใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยผานสื่อมวลชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในหนังสือพิมพ  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยตองมีการวางระบบและกลไกในการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล

ขาวสารของมหาวิทยาลัยใหกับบุคลากร  นิสิต  และประชาชนทั่วไป  ตามความเหมาะสม  เพื่อเปนสื่อกลางในการ

ติดตอสื่อสารระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคลากร  นิสิต และประชาชนทั่วไป แตละภาคสวน  โดยอาจมีการพัฒนา

รูปแบบในการประชาสัมพันธหรือใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆ  
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ  (Milestone)  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5 ระดับ

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ  หรือคณะทํางาน 

2 มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธหรือเผยแพรขอมูลและ 

ขาวภายในและภายนอกองคกร 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทาง

หรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงานในปตอไป 

ตัวชี้วัดที่   6.2.1  ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขอมูลและขาวภายใน 

       และภายนอกองคกร
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  งานประชาสัมพันธ  ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการวางระบบและกลไกในการ

ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขอมูลภายในและภายนอกองคกร 

  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  จัดเก็บขอมูลตามขั้นตอนและกระบวนการที่กําหนดตามเกณฑ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการประชาสัมพันธหรอืเผยแพรขอมูลและขาวภายในและ

ภายนอกองคกร 

 2. นโยบายการประชาสัมพันธหรือเผยแพรขอมูลและขาวภายในและภายนอกองคกร 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพนัธหรือเผยแพรขอมูลและขาวภายในและภายนอกองคกร 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธหรือเผยแพรขอมูลและขาวภายในและ

ภายนอกองคกร 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 
 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางาน หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาระบบและกลไก 

ในการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขอมูลภายในและภายนอกองคกร 
 8. แผนงานดานการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขอมูลภายในและภายนอกองคกร 

 9. ผลการสํารวจความพึงพอใจ 

 10. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะกรรมการกรรมการประสานงานประชาสัมพันธ / งานประชาสัมพันธ 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการกรรมการประสานงานประชาสัมพันธ / งานประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
 

 

 

 

หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - มหาวิทยาลัยซ่ึงไดมีการจัดการเรียนการสอนและมีการผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคมเปนจํานวน

มาก  ดังนั้น จึงเปนตองวางระบบและกลไกในการดึงศิษยเกาของมหาวิทยาลัยซ่ึงไดสําเร็จการศึกษาออกไปเปน

จํานวนมาก  ใหมามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ  เชน อาจมีการสรางเครือขายศิษยเกา 

เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกาและมหาวิทยาลัย ในการดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคม   

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณ ระหวางศิษยเกา และมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะชวยให

ตัวชี้วัดที่   6.2.2   ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมและสรางเครือขายความสัมพันธ 
    ของศิษยเกา 



 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

158 

มหาวิทยาลัยและศิษยเกาสามารถรักษาสัมพันธภาพ และมิตรภาพ ท้ังในเชิงสวนตัว ธุรกิจ สถาบันและการศึกษา  

และนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งตอไป 

  - เครือขายศิษยเกาที่เขมแข็ง จะเปนแรงขับที่สําคัญ ในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในอนาคต  และ “โดยเฉลี่ย” สถาบันการศึกษาสวนใหญยังใหความสําคัญกับเรื่องนี้  

ไมมากนัก ศิษยเกาเองก็ยังไมไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญวา “หลังจากที่จบการศึกษาแลว  การกลับ

มารวมผลักดันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา  เพื่อรุนนองหรือคนรุนหลัง  ถือเปนบทบาทและ

หนาที่ของศิษยเกาทุกคน” ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจมีการพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกา หาวิธีการ และรูปแบบ 

ท่ีเหมาะสม สําหรับเครือขายศิษยเกาของมหาวิทยาลัย  และอาจจัดใหมีการประชุมภายในของสมาชิกเครือขายขึ้น

ทุกป เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนขาวสาร การอภิปรายออกความคิดเห็นจากแตละกลุมสาขา  นอกจากนั้นเว็บไซต 

ศิษยเกาสัมพันธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นับเปนอีกยุทธศาสตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการใหความสําคัญกับ

การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการติดตอสื่อสารระหวางมหาวิทยาลัยกับศิษยเกาของมหาวิทยาลัย  

ในการรวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับศิษยเกา  รวมถึงขาวประกาศและขาวกิจกรรมที่ตองการแจงใหศิษยเกา

ไดรับรูรับทราบ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยอาจมีบริการเพื่อเปดโอกาสใหศิษยเกามาลงทะเบียนเพื่อแจงปรับเปลี่ยน

ขอมูลที่อยูและสถานที่ทํางานผานเว็บ และใหบริการลงประกาศขาวการจัดเลี้ยงพบปะสังสรรคของรุน  เปนตน 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานศิษยเกาสัมพันธ 

ระดับ  2 มีการจัดทําแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการสรางเครือขายความสัมพันธ 
ของศิษยเกา 

ระดับ  3 มีการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาสัมพันธ 

ระดับ  4 มีการสรางเครือขายศิษยเกาสัมพันธ 

ระดับ  5 มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  งานศิษยเกาสัมพันธ  ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาระบบและกลไกในการสราง

เครือขายและการมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  จัดเก็บขอมูลตามขั้นตอนและกระบวนการที่กําหนดตามเกณฑ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางาน หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาระบบและกลไก 

ในการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา 
 2. นโยบาย/แผนงานดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษยเกา 

 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของ 
ศิษยเกา 
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 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ของศิษยเกา 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. ผลการสํารวจความพึงพอใจ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ / สถาบัน / สํานัก  

 Data  Owner  :    คณะกรรมการประสานงานศิษยเกาสัมพันธ / งานศิษยเกา 
 
 
 
 
 
 

 

หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - ปญหาที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมของนักศึกษาในโลกปจจุบัน บางครั้ง

ผูปกครองอาจจะไมไดรับรูวามีปญหาที่นากลัวแอบแฝงอยูในตัวของเด็ก จะทราบก็ตอเมื่อสายเกินแกแลว อีกทั้ง

บางครั้งผูปกครองมักจะเชื่อวาสถาบันการศึกษามีภูมิคุมกันที่ดี มีสิ่งสนับสนุนที่พรอม มีหอพักนักศึกษาที่ดี มีรุนพี่

รุนนองที่คุยกันรูเรื่อง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของคณะและมหาวิทยาลัยในการดูแลนักศึกษาฝายเดียว แทท่ีจริงแลว

ผูปกครองตองมีสวนในการเอาใจใสติดตามประคับประคองนักศึกษาพรองทั้งเสริมสรางภูมิคุมกันที่ดีย่ิงขึ้นรวมกับ

มหาวิทยาลัย เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนจบไปมีคุณภาพ พรอมทั้งยังเปนลูกที่ดีของพอแมอีกตอไปในอนาคต 

มหาวิทยาลัยเองก็ไมควรที่จะทุมเททุกอยางไปที่การบริหาร ปริมาณนักศึกษา การบริหารสินทรัพย หรือการสราง

ความเปนนานาชาติ จนบางครั้งอาจจะลืมไปวาหนาที่ในการสรางคุณคาของบัณฑิตหรือเยาวชนที่เปนอนาคต 

ของชาติ ใหมีความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เติบโตเปนผูใหญท่ีมีความรับผิดชอบ รวมทั้งการมีจิตใจที่เขมแข็งและ

ออนโยนของนักศึกษาเหลานี้จะเปนการสรางคุณคาใหแกสังคมอยางแทจริง 
  - ความคาดหวังของผูปกครองของนิสิตที่เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยจึงอาจจะมีความกังวลกับ

บุตรหลาน เพราะนิสิตที่เขามาศึกษาตอในชั้นปท่ี 1 คอนขางลําบากสําหรับเด็กในการปรับตัว  และมุงหวังวา

มหาวิทยาลัยจะมีระบบการดูแลลูกไดดีเทากับตัวผูปกครองเอง บางคนเขาใจวาการมอบตัวนักศึกษาหรือการ

รายงานตัวนิสิตคือการมอบภาระการพัฒนาความเปนผูใหญใหแกคณะหรือมหาวิทยาลัย  ผูปกครองมีหนาที่

สนับสนุนดานทุนทรัพยเทานั้น ฉะนั้นการดึงผูปกครองเขามีสวนรวม  จึงเปนเหมือนชองทางที่ทําใหผูปกครอง

สามารถเขามาติดตามดูแลลูกหลานของตนเพื่อใหรอดพนจากภาวะเสี่ยงรวมทั้งมีพัฒนาการที่ดีท้ังดานการเรียน 

และการเขาสูความมีวุฒิภาวะรวมกับมหาวิทยาลัยได   
  - ดังนั้น  มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งใหเครือขายผูปกครอง และวาง

กลยุทธการมีสวนรวมและสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองในการดูแลชวยเหลือนิสิต ซึ่งหาก “เครือขาย

ผูปกครองที่เขมแข็ง จะชวยผลักดันและยกระดับคุณภาพการศึกษา สูความเปนเลิศได และจะเกิดการพัฒนา

แบบยั่งยืน” 
 

ตัวชี้วัดที่   6.2.3  ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวม และสรางความสัมพันธกับผูปกครอง 
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เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ดําเนินงานเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการสราง

ความสัมพันธผูปกครอง 

2 มีนโยบาย/แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการดําเนินงานเกี่ยวกับการมีสวนรวมและ 

การสรางความสัมพันธผูปกครอง 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทาง

หรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองกิจการนิสิต และกองทะเบียนและประมวลผล ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการพัฒนา

ระบบและกลไกในการมีสวนรวมและการสรางความสัมพันธผูปกครอง 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  จัดเก็บขอมูลตามขั้นตอนและกระบวนการที่กําหนดตามเกณฑ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางาน หรือหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบและกลไกใน

การมีสวนรวมและการสรางความสัมพันธผูปกครอง 
 2. นโยบาย/แผนงานดานการพัฒนาระบบและกลไกในการมีสวนรวมและการสรางความสัมพันธ

ผูปกครอง 

 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกในการมีสวนรวมและการสรางความสัมพันธ

ผูปกครอง 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกในการมีสวนรวมและการสราง

ความสัมพันธผูปกครอง 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. ผลการสํารวจความพึงพอใจ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 

 KPI  Owner  :    คณะ / สถาบัน / สํานัก  

 Data  Owner  :    กองกิจการนิสิต / กองทะเบียนและประมวลผล 
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 ยุทธศาสตรที่  7   :   การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค   ท่ีไดกําหนดมาตั้งแตเริ่มตั้งสถาบัน 

และอาจปรับเปลี่ยนได ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคควรระบุใหชัดเจน ใหสมาชิกทุกกลุมภายในสถาบันได

รับทราบทั่วกัน ไดแก อาจารย เจาหนาที่ นิสิต ตลอดจนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและ

สังคมโดยรวม ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ควรสอดคลองกันและเปนแนวทางการดําเนินงาน สนับสนุนภารกิจ

หลักของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน

วิชาชีพ (ถามี) และ สถาบันตองจัดทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และ

วัตถุประสงคของสถาบันและใหสอดคลองกับทิศทาง การพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
  - การที่มหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนวยงาน มีหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอน/การวิจัย/การ

บริการทางวิชาการแกสังคม/การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม/การบริหารจัดการ  ท้ังนี้ในการดําเนินภารกิจหลัก

แตละดานตองคํานึงถึง อาทิ หลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ ตลอดจนมาตรฐานที่เก่ียวของ รวมถึงยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ และมหาวิทยาลัย  ดังนั้นในการ

กําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของตามที่ระบุขางตน  

อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

ของกระแสโลก และเพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและเปน

ท่ียอมรับของสังคม 
  - ท้ังนี้ ในการจัดทําแผนกลยุทธ หรือแผนปฏิบัติราชการ  ทุกคณะ/หนวยงานควรพิจารณาประเด็น

คุณภาพของแผนใหมีความครบถวนและครอบคลุมตามประเด็นตางๆ  ดังนี้ 
   1) ตรงความตองการ จําเปน และสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนวยงาน 

   2) สอดคลองกับอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามภารกิจของหนวยงาน 

   3) สอดดคลองกับยุทธศาสตรชาติ / ยุทธศาส  ตรกระทรวง / ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

   4) สอดคลองกับมาตรฐานสําหรับการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กําหนด 

   5) บุคลากรภายในคณะ/หนวยงานมสีวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
   6) จัดทําแผนเปนระบบครบวงจรและมีรูปธรรมที่ชัดเจน 

   7) มีทรัพยากรเพียงพอตอการบริหารจัดการ 

   8) มีการถายทอดแผนปฏิบัติการสูหนวยปฏิบัติการและบุคคล 
   9) แผนปฏิบัติราชการตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการอํานวยการ 

ของคณะ/หนวยงาน  หรือคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลหรือกําหนดนโยบายและทิศทางการ

พัฒนาหนวยงาน   กอนทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  7.1.1 ระดับความสําเร็จของการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการ 
     พัฒนากลยุทธ  แผนดําเนินงาน  และมีการกําหนดตัวชี้วัดหลัก  เพ่ือวัดความ 

     สําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
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เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 1) มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน

2) มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ  แผนดําเนินงาน  และแผนปฏิบัติการประจําป  ใหสอดคลองกัน   

      และสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตร   และแผนพัฒนาของชาติ 

ระดับ  2 3) มีการกําหนดตัวชี้วัดของการดําเนินงาน  และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัด   

     เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน  และมีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

ระดับ  3 4) มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ

5) มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  อยางนอยปละ   

    2 ครั้ง  และรายงานผลตอผูบริหาร 

ระดับ  4 6) มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนดําเนินงาน  เปาประสงค  เปาหมาย 

     กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนม 

     ในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

ระดับ  5 7) มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน อยางตอเนื่อง 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  มหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามขั้นตอนของ 

การจัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติราชการ  ของคณะ/หนวยงาน 

  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ

ประจําปใหสอดคลองซ่ึงกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ยุทธศาสตรของชาติในดานตาง ๆ   ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
  2. มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดเปาหมาย (Target) ของแตละ 

ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการ

วิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 
  3. มีการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เปนประจําอยางนอยปละ 2 

ครั้ง และรายงานตอผูบริหารระดับสถาบัน 
  4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค (Goal)  เปาหมาย 

(Target) กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
  5. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธ และแผนการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. รายชื่อคณะกรรมการ / คณะทํางาน  หรือหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนกลยุทธ และ

แผนปฏิบัติราชการ  ของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 
 2. ปรัชญา  หรือปณิธาน  ของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 
 3. แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน  แผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 
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 4. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน  มีกลไกการดําเนินงานเพื่อ

กําหนดปรัชญา หรือปณิธาน กลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย  หรือ

คณะ/หนวยงาน 
 5. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา หรือปณิธาน และกลยุทธกับภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 
 6. รายชื่อตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนครบทุกภารกิจ 
 7. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  หรือ

คณะ/หนวยงาน 

 8. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา หนวยงานมีการรายงานการดําเนินงานตัวชี้วัดนี้ 

ตอผูบริหารมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 

 9. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน และ

แนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงาน 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการจัดทําแผนฯ / กองแผนงาน 

 

 
 
 

 

 

หนวยวัด     :   รอยละ 

คําอธิบาย    : 

  - พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงาน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยพิจารณาจากประเด็นการ

ประเมินผลจากแผนปฏิบัติราชการประจําป  และคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน  
 

สูตรการคํานวณ   : 
 

 
(จํานวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีบรรลเุปาหมาย) 

 

X 100 
 

(จํานวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท้ังหมด) 
 

 

  ตัวอยางการคํานวณ 

 

 78  
X 100 

 80  

 

  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด   =     97.50 

 

ตัวชี้วัดที่   7.1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานทีกํ่าหนด 
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เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 5  ตอ 1  คะแนน   โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด  เทากับ รอยละ 70 เทากับ  1 คะแนน 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด  เทากับ รอยละ 75 เทากับ  2 คะแนน 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด  เทากับ รอยละ 80 เทากับ  3 คะแนน 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด  เทากับ รอยละ 85 เทากับ  4 คะแนน 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด  เทากับ รอยละ 90 เทากับ  5 คะแนน 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :  มหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงานที่จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ  แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 1. เอกสารการกําหนดรายการตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  เปาหมาย 

ในแตละตัวชี้วัด  และผลการดําเนินงานในแตละตัวชี้วัด 
 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจําป 
  2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  คณะทํางาน หรือผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 
  2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด  และความเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดรับ  

รวมถึงระบบการเก็บรักษา และดูแลเอกสารหรือขอมูล 
  2.3 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกหนวยงาน / กองแผนงาน 

 Data  Owner  :    กองแผนงาน 
 

 

 

 

 

หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน  คือ ผูบริหาร

ทุกระดับหนวยงานนั้นๆ  หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา 

ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหา

และกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของมหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนวยงานไปในทางที่ถูกตอง จะทําใหหนวยงาน

เจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

ตัวชี้วัดที่   7.1.3  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบนั 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  165 

  - นอกจากนี้สถาบันควรคํานึงถึงระบบและกลไกที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภาวะผูนํา  ดังนี้ 
    มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ  โปรงใส  ตรวจสอบได 
    ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ

วางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

    มีความสามารถในการบริหารโดยคํานึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

    มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของหนวยงาน และ

สามารถตัดสินใจแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
    มีความสามารถดานการบริหารงบประมาณ บริหารรายได บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ  
    สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักหนวยงาน 

    สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารทีเ่ปนระบบ  โปรงใส  ตรวจสอบได 

ระดับ  2  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู 

 โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงาน  และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ระดับ  3  มีการพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร  และการเตรียมผูบริหารในอนาคต 

ระดับ  4  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน  

 และเปนที่ยอมรับในสถาบัน 

ระดับ  5  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน 

 และการดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  กองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับภาวะผูนาํของผูบริหารทกุระดับของสถาบัน ตามหลักเกณฑ และ

แนวทางการประเมินของตัวชี้วัด 

  2. รวบรวมขอมูลจากผูเกี่ยวของ  และสรุปรายงานผลตอไป 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. แผนงานและ/หรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร

มหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน  และหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑดังกลาว  ตลอดจนการประเมิน

และปรับปรุง 

 2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารหนวยงานตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ 

ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
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 3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนวยงาน 

เชน หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน และภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ หลักฐานการสงเสริม

สนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร 
 4. รายงานผลการประเมินผูบริหารมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน ทุกระดับ 

 5. จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา 
 6. ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร และการเตรียมผูบริหารในอนาคต 

 7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานหนวยงานของผูบริหาร 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงาน 

 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 
 
 
 
 

 

 

 

หนวยวัด     :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดไวในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา มาตั้งแตปงบประมาณพ.ศ. 2549 โดยใหสถาบันอุดมศึกษา

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซ่ึงเปนการกําหนดชองทางหรือกลไกการใหขอมูลขาวสารและรับฟง 

ความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม หรือการบริหาร

ราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง  และไดพัฒนาเพิ่มระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ้น 
  - การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสถาบัน 

อุดมศึกษา เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน 

และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
  - การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของมีโอกาสไดเขา 

รวมในการรับรูเรียนรูทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของรวมคิดแนวทาง 

รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และร วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ นส วนการพัฒนา  

โดยระดับการมีสวนรวมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ 
   ระดับการใหขอมูล เปนการเผยแพรขอมู ลขาวสารซึ่ งเปนการสื่ อสารทางเดียว แตเปนระดับ 

ท่ีสําคัญ เพราะเปนการเริ่มตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการอื่นๆ  ตอไป 
   ระดับการปรึกษาหารือ เปนการรับฟงความคิดเห็น  โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ

คิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ 
   ระดับการเขามาเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือเกี่ยวของใน

กระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ การมีสวนรวมในระดับนี้ อาจดําเนินการในรูปแบบ

คณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม 

ตัวชี้วัดที่  7.1.4  ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และการเปดโอกาสให 

     ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติราชการ 
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   ระดับการรวมมือ   เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาทหรือฐานะ 

หุนสวนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ 
   ระดับการเสริมอํานาจประชาชน   เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งเปน 

ระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด 
  - กิจกรรมสรางความสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

สรางความเขาใจที่ตรงกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีเปาหมายสําคัญ 

ในการเปดโอกาสที่จะนํามาซ่ึงความรวมมือรวมใจจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหไดมีสวนรวมคิด รวมทํา 

รวมตัดสินใจ และรวมติดตามผลการดําเนนิงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ดําเนินการไดสาํเร็จ 

ครบถวน ในประเด็น

ท่ี 1 และประเด็นที่ 2 

ดําเนินการไดสาํเร็จ 

ครบถวน ในประเด็น

ท่ี 1, 2  และ  3 

ดําเนินการไดสาํเร็จ 

ครบถวน ในประเด็น

ท่ี 1, 2, 3  และ  4 

ดําเนินการไดสาํเร็จ 

ครบถวน ในประเด็น

ท่ี 1, 2, 3, 4   

และ  5 

ดําเนินการไดสาํเร็จ 

ครบถวน ในประเด็น

ท่ี 1, 2, 3, 4, 5   

และ  6 

 

โดยที่   : 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน 

1  สถาบันอุดมศึกษากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยการทบทวนผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 

จากการดําเนินงานในปท่ีผานมา และ/หรือวิเคราะหและทบทวนแนวทางหรือแผนงาน/

โครงการแบบมีสวนรวมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหสอดคลองกับ

ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีหรือทบทวนองคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชน 

ใหเหมาะสมกับประเด็นขางตน โดยวิเคราะหประชาชน กลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดเสีย 

ท่ีเกี่ยวของกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญอยางครอบคลุมและชัดเจน 

2  สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 

มีสวนรวมตามประเด็นที่กําหนดขางตน โดยพิจารณาจากระดับการมีสวนรวมทั้ง 5 ระดับ 

และนําผลการทบทวนและ/หรือผลการวิเคราะหขางตนมาใชประกอบดวย 

 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีชองทางหรือกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 

กลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนด และรายงานสรุปผล

ความคิดเห็น รวมทั้งดําเนินการสงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธกับประชาชน 

กลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประเด็นที่กําหนด 

3  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมี

สวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ . 2552 ตามประเด็นที่กําหนด โดยวิเคราะหรายงาน

สรุปผลความคิดเห็นฯ มาใชประกอบ  และคํานึงถึงความสอดคลองกับแนวทางที่จัดทําไว
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน 

ในประเด็นที่ 2  โดยแผนงาน/โครงการฯ ควรระบุวัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลาการ

ดําเนินงานกลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายที่สามารถวัดและ

ประเมินผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม และนําเสนอผูบริหารหรือผูมีอํานาจพิจารณา

ใหความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 

4  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินงานตามแผนงาน/ 

โครงการแบบมีสวนรวมไดแลวเสร็จครบถวน มีการติดตามความกาวหนาของการ

ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตอ 

ผูบริหารและคณะทํางานภาคประชาชนรวมทั้งสื่อสารใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ไดรับทราบ 

5  สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวน

รวมเสนอตอผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา และคณะทํางานภาคประชาชน รวมทั้งเผยแพร

รายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกลาวแกประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ

อยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

6  สถาบันอุดมศึกษานําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมจาก

ประเด็นที่ 5 ไปวิเคราะหและจัดทําเปนแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม 

ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เสนอตอผูบริหารหรือผูมีอํานาจพิจารณา

และไดรับความเห็นชอบ 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :   คณะกรรมการมีสวนรวมภาคประชาชน ดําเนินการตามแนวทางที่เกณฑการประเมินผล

ไดกําหนด 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามขั้นตอนการดําเนินงานที่กําหนดไว 
  2. สรุปและรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

1  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  สถาบันอุดมศึกษากําหนดประเด็น 

ที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชน 

เ ข า ม า มี ส ว น ร ว ม ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ.2553 โดยการ

ทบทวนผลการดําเนินงานและ

ขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน

ในปที่ผานมา และ/หรือวิเคราะห

แ ล ะ ท บ ท ว น แ น ว ท า ง ห รื อ

แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม 

ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 

พ .ศ .  2553 ให สอดคล องกับ

เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดประเด็นที่จะ

นํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจาก 

 หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหและ
ทบทวนผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน

ในปที่ผานมาและ/หรือวิเคราะหและทบทวนแนวทางหรือ

แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมที่จะดําเนินการในป

งบประมาณ พ.ศ.2553 

 หลักฐานที่แสดงถึงความสอดคลองของภารกิจหลักหรือ
ยุทธศาสตรที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษากับประเด็นการมีสวน

รวมที่สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

ภาร กิจหลั กห รือยุทธศาสตร  

ที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา 

 

มีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการดังกลาว เชน 

บันทึกผลการดําเนินงานรายงานการประชุมและเอกสารอื่นๆ  

ที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

  สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีหรือ
ท บ ท ว น อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง

คณะทํางานภาคประชาชนให 

เหมาะสมกับประเด็นขางตน โดย 

วิ เคราะห ประชาชน  กลุ มเป า

ห ม า ย ห รื อ ผู มี ส ว น ไ ด เ สี ย 

ที่เก่ียวของกับภารกิจหลักหรือ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ สํ า คั ญ อ ย า ง

ครอบคลุมและชัดเจน 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการจัดใหมีหรือการทบทวน 

องคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชนใหเหมาะสมกับประเด็น 

ขางตน โดยพิจารณาจาก 

 หลักฐานการวิเคราะหประชาชนกลุมเปาหมายหรอืผูมีสวนไดเสีย 

อยางครอบคลุมและชัดเจน 

 รายงานหรือเอกสาร /หลักฐานอืน่ที่สรุปผลการวิเคราะห
ประชาชน กลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดเสียที่สามารถนําผลที่ได

ไปทบทวนองคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชนให

เหมาะสมกับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และสอดคลองกับภารกิจ

หลักหรือยทุธศาสตรที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา 

 เอกสาร/หลักฐาน ประกาศ หรือคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานภาค

ประชาชนตามองคประกอบที่ทบทวนแลว ซึ่งอาจเปนคณะทํางาน

ชุดใหมหรือชุดเดิมก็ได แตตองเปนไปตามผลที่สถาบันไดพิจารณา

ทบทวนแลว 

2 ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแนวทาง

ที่เหมาะสมในการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมตาม

ประเด็นที่ กําหนดข างต น โดย

พิจารณาจากระดับการมีสวนรวม

ทั้ ง  5  ร ะดั บ  และนํ า ผลการ

ทบทวนและ/หรือผลการวิเคราะห 

ขางตนมาใชประกอบดวย 

เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการจัดทํา

แนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ตามประเด็นที่กําหนดขางตน 

 แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดใหมีเพื่อเปดโอกาสใหประชาชน 

เขามามีสวนรวมตามประเด็นที่กําหนดไดอยางเหมาะสม 

 รายงานหรือเอกสาร/หลักฐานอืน่ที่อธิบายไดถึงระดับการมี 

สวนรวมของประชาชน 

  สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีชองทาง

หรือกระบวนการรับฟ งความ

คิดเห็นจากประชาชนกลุ มเป า

หมายหรือผู มีส วนได ส วนเ สีย 

ที่เก่ียวของกับประเด็นที่กําหนด 

และรายงานสรุปผลความคิดเห็น 

ร ว มทั้ ง ดํ า เ นิ น ก า ร ส ง เ ส ริ ม

กิจกรรมสรางความสัมพันธกับ

ประชาชนกลุมเปาหมายหรือผู มี

ส วนได ส วน เสี ยตามประเด็น 

ที่กําหนด 

ชองทางหรือกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีเพื่อรับฟง

ความคิดเห็นหรอืรับขอรองเรียนที่เก่ียวของกับประเด็นที่เลือกจาก

ประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)  

ที่เก่ียวของ เชน 

           - ตัวอยางสถานที่จัดตั้งตูรับขอคิดเห็น 

           - ศูนยขอมูล/หองสมุด 

           - ตัวอยางหมายเลขโทรศัพทสายดวน (Call Center) 
          - ตัวอยางเลขที่ตู ปณ.เพือ่รับเรื่องจากประชาชน 

           - ตัวอยาง/ภาพถายกิจกรรมการจัดสัมมนา 

           - การจัดเวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

           - ตัวอยางชื่อเว็บไซต/เว็บบอรด ซึ่งมีชองทางสื่อสารกับ 

 ประชาชน 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการสงเสริมกิจกรรมสราง

ความสัมพันธกับประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

โดยพิจารณาจาก 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

 กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน 

ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

โดยมีเปาหมายสําคัญในการเปดโอกาสที่จะนํามาซึ่งความรวม

มือรวมใจจากผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสียใหไดมีสวนรวม

คิดรวมทํารวมตัดสินใจ และรวมติดตามผลการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษา เชน การจัดรับฟงความคิดเห็น การจัดสนทนา

กลุม (Focus Group) การจัดประชุมสัมมนา ฯลฯ เปนตน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวา สถาบันอุดมศึกษาไดมีการนําผลที่ได

จากการรับฟงความคิดเห็นหรือขอรองเรียนมาจัดทําเปนรายงาน

สรุปขอคิดเห็นที่เก่ียวของกับประเด็นที่เลือกนั้น 

3 ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ

คณะทํางานภาคประชาชนรวมกัน

จัดทําแผนงาน/โครงการแบบมี

สวนรวมประจําป งบประมาณ 

พ .ศ .  2553  ตามประ เด็ นที่

กําหนด โดยวิเคราะห รายงาน

สรุปผลความคิด เห็นฯ  มาใช 

ประกอบ และคํานึงถึงความสอด 

คล อ ง กับแนวทางที่ จั ดทํ า ไ ว 

ในประเด็นที่ 2 โดยแผนงาน/

โครงการฯ ควรระบุวัตถุประสงค 

กิจกรรมระยะเวลาการดําเนินงาน 

กลุ ม เป าหมาย  ผู รั บผิ ด ชอบ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมาย

ที่สามารถวัดและประเมินผลได

อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม และ

นําเสนอผู บริหารหรือผู มีอํานาจ

พิจารณาใหความเห็นชอบภายใน

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 

เอกสาร /หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาจัดทํา

แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตามประเด็นที่กําหนด โดยพิจารณาจาก 

 บันทึกขอความ/รายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา มีการ

นําเสนอและวิเคราะหผลจากการรับฟงความคิดเห็นฯ มาใช

ประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการ 

 แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมตามประเด็นฯที่กําหนด ซึ่งควร

ระบุรายละเอียดกิจกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 

- วัตถุประสงค 
- รายละเอียดกิจกรรม/ ขั้นตอนในการดําเนินงาน 
- ระยะเวลาดําเนินการตามกิจกรรม/ขั้นตอน เชน ปฏิทินการ 

   ดําเนินงาน (Gantt Chart)   
- กลุมเปาหมาย 
- เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

- วิธีการวัดผล 
- ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล 
- วิธีการติดตามประเมินผล 
- งบประมาณ 
- ผูรับผิดชอบ 

 หลักฐานยืนยันวนัที่แผนการดําเนินงานหรือแผนการปรับปรุงน้ันได

รับความเห็นชอบจากผูบริหารหรือผูมีอํานาจ 

4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ

คณะทํางานภาคประชาชนรวมกัน

ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ง า น /

โครงการแบบมีสวนรวมไดแลว

เส ร็จครบถ วน  มีการติดตาม

ความกาวหนาของการดําเนินงาน

อยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงาน

ความกาวหนาของการดําเนินงาน

ตอผูบริหารและคณะทํางานภาค

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางาน 

ภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวน

รวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแลวเสร็จครบถวน ดังน้ี 

 รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวน

รวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เชน  

- รายงานความกาวหนา / แลวเสร็จของการดําเนินงานตาม

แผนที่ รายงานต อผู บริหารของสถาบันอุดมศึกษาอย าง

สม่ําเสมอ (อยางนอยทุกไตรมาส) 

- ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความกาวหนา
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

ประชาชนรวมทั้ ง ส่ื อ ส า ร ให 

ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ไดรับทราบ 

ของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 

- วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมที่กําหนดไว 
ในแผนงาน 

 เอกสาร / หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการของ

กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการดังกลาว เชน ภาพถายรายงาน

การประชุมคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน/บันทึกผลการดําเนินงาน

เก่ียวกับกิจกรรมตามแผน / เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวกับการ

ดําเนินงานของกิจกรรม 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการสื่อสารใหประชาชน 

หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

ตามแผนงาน/โครงการดังกลาว เชน ตัวอยางเว็บไซต  ตัวอยาง

เอกสารเผยแพร/แผนพับ ภาพถาย/ตัวอยางกิจกรรม/เวทีการ

ช้ีแจงตางๆ ฯลฯ 

5 ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงาน

ส รุปผลการดํ า เนิ น ง านตาม

แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม

เ ส น อ ต อ ผู บ ริ ห า ร ส ถ า บั น 

อุดมศึกษา และคณะทํางานภาค

ประชาชน รวมทั้งเผยแพรรายงาน

สรุปผลการดําเนินงานดังกลาว 

แกประชาชนหรือผู มีสวนไดสวน

เสียไดรับทราบอยางชัดเจนเปน

รูปธรรม 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวน

รวมโดยแสดงผลเทียบกับตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผน เปาหมาย

และวัตถุประสงควาสามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จเพียงใด 

มีปญหาอุปสรรคอยางไร ปจจัยสนับสนุนคืออะไร และมีขอเสนอ

แนะอยางไร เพื่อใหผูบริหารสถาบันและคณะทํางานภาคประชาชน

มีขอมูลเพียงพอและใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายหรือ

สงเสริมใหพัฒนาการดําเนินงานไดในอนาคต 

 หลักฐานการเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานตอผูบริหารและ

คณะทํางานภาคประชาชน 

 ชองทางหรือวิธีการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพรรายงานสรุป 

ผลการดําเนินงานดังกลาวแกประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

ไดรับทราบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

6 ขั้นตอนที่ 6 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

  สถาบันอุดมศึกษานําสรุปผลการ

ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ง า น /

โครงการแบบมีส วนร วมจาก

ประเด็นที่  5 ไปวิ เคราะห และ

จัดทําเปนแนวทางหรือแผนงาน/

โครงการแบบมีส วนร วมที่ จ ะ

ดํ า เนิ นการ ในป งบประมาณ  

พ .ศ . 2554 เสนอตอผู บริหาร

หรือผูมีอํานาจพิจารณาและไดรับ

ความเห็นชอบ 

เอกสาร/ หลักฐานที่มีสาระสําคัญในการกําหนดแนวทาง/

แผนงาน/ โครงการแบบมีสวนรวม สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 ซึ่งไดจากการนําสรุปผลการดําเนินงานตามประเด็นที่ 5  

วิเคราะหและจัดทําขึ้น 

 หลักฐานยืนยันวนั/ระยะเวลาจริงที่ไดมีการเสนอแนวทาง/ 

แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม สําหรับปงบประมาณ  

พ.ศ. 2554 ใหผูบริหารหรือผูมีอาํนาจพิจารณาและไดรับ 

ความเห็นชอบ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะกรรมการมีสวนรวมฯ / กองแผนงาน 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการมีสวนรวมฯ / กองแผนงาน 
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หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  - สืบเนื่องจากในการดําเนินการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของทุกสถาบันอุดมศึกษานับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2552 ทุกสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการ

ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแลว ดังนั้น เพื่อผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษา 

พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนา 

และปรับปรุงกระบวนงาน (Process) การใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีท่ีหลากหลาย โดยคํานึงถึงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ คุณภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ คุณภาพของสิ่งอํานวย

ความสะดวก และคุณภาพการใหบริการในภาพรวม ตามหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพ 

การใหบริการประชาชน ประจําป  2550 ของ สํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําหลักเกณฑและ

แนวทางฯ ดังกลาวมาใชประกอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลองกับความตองการ และความ

คาดหวังของประชาชน หรือผูใชบริการได อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  แนวทางการประเมินผล

กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษารักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการตอไป เพื่อสรางความไววางใจในคุณภาพการ

บริการของหนวยงานภาครัฐใหมากยิ่งขึ้น 
  - พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมด ในแตละกระบวนงานบริการ 

  - รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการไดจริง 

และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548, 2549, 

2550, 2551  และปงบประมาณ พ.ศ. 2552  แลวแตกรณี 
  - กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ   หมายถึง กระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษา

คัดเลือกมาดําเนินการจํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงานจากกระบวนงานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และตอง

ครอบคลุมผูรับบริการทั้ง 3 กลุม ไดแก นิสิต/นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงาน

ภายนอก 
  - งานบริการใดสามารถใหบริการไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน สถาบันอุดมศึกษาตองระบุเวลาเปนชั่วโมง 

หรือนาที  โดยกําหนดให 1 วัน  เทากับ 7 ชั่วโมง 
  - การจัดเก็บขอมูลผูรับบริการ ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ  ดังนี้ 
   - กรณีผูรับบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย 
   - กรณีผูรับบริการในแตละวันมีจํานวนมาก ใหเก็บขอมูลโดยสุมเพียงจํานวน 30 ราย/วัน 

 

เงื่อนไขการประเมินผล  : 

 สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณากระบวนงานหลักที่สําคัญหรือมีผูรับบริการจํานวนมากหรือมีผลกระทบ 

ตอผู รับบริการของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 12 กระบวนงาน ซ่ึงครอบคลุมผู รับบริการใน 3 กลุม ไดแก  
กลุมที่ 1 นิสิตนักศึกษา กลุมที่ 2 คณาจารยและบุคลากร  และกลุมที่ 3 บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก  

โดยกําหนดเงื่อนไขการประเมินผล  ดังนี้ 
  1. ใหสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงานจากกระบวนงาน 

ท่ีกําหนดให โดยกระบวนงานที่คัดเลือกมาตองครอบคลุมกลุมผูรับบริการครบทั้ง 3 กลุม  เพื่อนํามาประเมินผล 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ตัวชี้วัดที่   7.1.5  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน 

       ระยะเวลาการใหบริการ 
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  2. ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือก 

เพื่อนําไปประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญ 

ของกระบวนงาน  หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 
  3. สําหรับกระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มี วิทยาเขตเพื่อให บริการหลายแห งให 

สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกวิทยาเขต โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ย

ของการใหบริการของทุกวิทยาเขตเปนขอมูลผลการดําเนินงาน  (ท้ังนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุรอบระยะเวลา

การใหบริการของแตละวิทยาเขตตามแบบฟอรมรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการโดยแนบเปนเอกสาร

หลักฐานใหกับผูประเมิน) 
  4. ใหสถาบันอุดมศึกษานํากระบวนงานที่คัดเลือกเลือกตามขอ 1 ไปดําเนินการในหนวยงานภายใน 

รวมท้ังวิทยาเขตหรืออื่นๆ ท้ังท่ีปรากฏและไมปรากฏในกฎกระทรวง และใหรายงานผลการดําเนินงานรวมไปกับ

สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด 
  5. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่เปน 

รอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนหรือนิสิตนักศึกษาหรือผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 

  6. ใหสถาบันอุดมศึกษาแจงสํานักงาน ก.พ .ร . เพื่อพิจารณาหากมีการขอปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับ

กระบวนงานที่ไดคดัเลือก 
 

กระบวนงานที่สํานักงาน ก.พ.ร.  กําหนดเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือก  : 
 ผูรับบริการกลุมที่  1  นิสิต/นักศึกษา 
  1. การลงทะเบียนเรียน 
  2. การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
  3. การใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
  4. การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 

  5. การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

  6. การขอหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา (หรือการขอหนังสือรับรองการทํากิจกรรม 

ของนักศึกษา) 
 ผูรับบริการกลุมที่  2  คณาจารย/บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา 

  7. การขอทุนงานวิจัย 
  8. การอนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 

  9. การออกหนังสือรับรองขาราชการและบุคลากร 

  10. การบริการเบิกจายดานการเงินและ/หรือสวัสดิการขาราชการและบุคลากร 
 ผูรับบริการกลุมที่  3  บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก 

  11. การใชบริการหองสมุด 

  12. การขออนุญาตใชอาคาร – สถานที่ 
 

 (ใหมหาวิทยาลัยเลือกกระบวนการใหมที่ไมซ้ําจากปที่ผานมา จํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงาน) 

 

ปฏิทินการเก็บขอมูลผูรับบริการ  : 
 • กระบวนงานที่ 1 การลงทะเบียนเรียน กําหนดปฏิทินการเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง 

ตามปฏิทินการลงทะเบียนเรียนของสถาบันอุดมศึกษา  ท่ีอยูในชวงเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนกันยายน 

2553 ท้ังนี้ หากมีผูใชบริการตอวันไมถึง 30 ราย  ใหเก็บขอมูลทุกราย  แตกรณีมีผูใชบริการตอวันจํานวนมาก 

ใหเก็บขอมูล โดยสุมเพียงจํานวน 30 ราย/วัน 
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 • กระบวนงานที่ 2 ถึงกระบวนงานที่ 12  ใหเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริงท่ีมีผูรับบริการในชวง

ระยะเวลา 9 เดือน คือตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552  ถึงเดือนกันยายน 2553 ท้ังนี้ หากมีผูรับบริการตอวันไมถึง  
30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย แตกรณีมีผูรับบริการตอวนัจํานวนมาก ใหเก็บขอมูลโดยสุมเพียงจํานวน 30 ราย/วัน 
 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ  : 
 การคํานวณระดับคะแนนจะพิจารณาจาก 2 สวน คือ 1) ระดับคะแนนที่ 1-4 คือ ระดับความสําเร็จ 

ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผู รับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับ 

ผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 2) ระดับคะแนนที่ 5 คือ ผลการปฏิบัติราชการดีเดนดานการ

ปรับปรุงกระบวนงาน ซ่ึงพิจารณาจากรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถใหบริการไดเมื่อ

เทียบกับระยะเวลามาตรฐาน 
 
 ตารางและสูตรการคํานวณระดับคะแนนที่ 1  ถึง  4  : 

 

 

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามมาตรฐานเวลา 

 

X 100 

 จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละกระบวนงาน  

 

 ตารางและสูตรการคํานวณระดับคะแนนที่ 5  : 

  1) รอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดเมื่อเทียบกับ

ระยะเวลามาตรฐาน  กําหนดสูตรการคํานวณเกณฑการใหคะแนนระดับ 5 เพื่อพิจารณารอยละที่ลดลงของ

ระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดเมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน (หนวย : รอยละ) ดังนี้ 
 

 (ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน – ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการ 

ในแตละกระบวนงาน) 

 

X 100 

 ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน  

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษา 

สามารถใหบริการไดเมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน (เฉพาะระดับคะแนนที่ 5) 

รอยละที่ลดลง รอยละ  5 รอยละ  10 รอยละ  15 รอยละ  20 

คะแนนที่ได 0.2500 0.500 0.7500 1.0000 

 

  2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดในแตละกระบวนงาน กําหนดสูตรการ

คํานวณเกณฑการใหคะแนนระดับ 5 เพื่อพิจารณาระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการได 
แตละกระบวนงาน ดังนี้ 
 

 

ผลรวมของระยะเวลาใหบริการแกผูรับบริการทุกราย 

 

 

 จํานวนผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงาน  
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 หมายเหตุ  :  การประเมินผลที่ระดับคะแนน 5 (O
i
)  จะประเมินเฉพาะกระบวนงานที่มีรอยละของ 

ผูรับบริการที่ไดรับบริการตามเวลามาตรฐาน (S
i
) เปนรอยละ 100 หรือไดคะแนนระดับ 4 คะแนน  เทานั้น   

หากมากกวา 4 ใชบัญญัติไตรยางศตามจริง 
 

กระบวน 

งาน  (i) 

นํ้าหนัก

(Wi) 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอย

ละของผูรับบริการที่ไดรับบริการ

ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน (Si) 

ผลการปฏิบัติราชการโดดเดน

ดานการปรับปรุงกระบวนงาน  

(Ci) 

คะแนนที่ได 
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โดยที่  : 
 W  หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการ  

เทากับ 1 
 C  หมายถึง คะแนนที่ไดจากผลรวมระหวางรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา

มาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด และผลการปฏิบัติราชการโดดเดนดานการปรับปรุงกระบวนงาน 

 i   หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ i = 1, 2,…, n 
 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
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= =     20 

=     24  นาที/คน 

ตัวอยางการคํานวณ   รอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดเมื่อเทียบกับ

ระยะเวลามาตรฐาน  ตามเกณฑการใหคะแนนระดับ 5  : 
 ระยะเวลามาตรฐานในกระบวนงานที่ 1  คือ  30  นาที 
 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการไดในกระบวนงานที่ 1 คือ 24 นาที 
 

  (30 – 24)               6 

    30           30 
 

 ดังนั้น รอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดของกระบวนงานที่ 1  

เมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐานคือ รอยละ 20 เทียบเทากับ ระดับคะแนน 1.0000  (จาก 1 แตม) 
 ตัวอยางการคํานวณ  ระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดในแตละกระบวนงาน 

ตามเกณฑการใหคะแนนระดับ 5  : 
 
  ผลรวมของระยะเวลาใหบริการแกผูรับบริการทุกรายที่สถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลตามปฏิทิน 

ท่ีกําหนด ในกระบวนงานที่ 1 คือ 13,200 นาที  จํานวนผูรับบริการทั้งหมดในกระบวนงานที่ 1 คือ  550 คน 
 

         13,200  นาที 

           500  คน 
 

หมายเหตุ  : 
 ใหสถาบันอุดมศึกษาแนบเอกสารหลักฐานขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงานตาม

แบบฟอรมทั้ง 3 แบบฟอรม มาพรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self 

Assessment Report: SAR) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ท้ังนี้ เอกสารตามแบบฟอรมที่ 10.2  ใหจัดสงไป

เพียงตัวอยางที่แสดงใหเห็นวามีการจัดเก็บขอมูลจริงเทานั้น โดยใหเก็บเอกสารทั้งหมดไวท่ีสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อใหผูตรวจประเมินเขาไปตรวจสอบอีกครั้งตอไป 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :   กองบริการการศึกษา / กองทะเบียนและประมวลผล / กองคลังและพัสดุ /  

        กองการเจาหนาที่ / สํานักคอมพิวเตอร 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามแนวทางที่เกณฑการประเมินผลไดกําหนด 
  2. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.  กําหนด 
  3. สรุปและรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. มหาวิทยาลัยเลือกกระบวนงานหรืองานบริการที่คัดเลือกมาประเมินผลเพื่อรักษามาตรฐาน 

รอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวนไมนอยกวา  

5 งานบริการ   
 2. แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละกระบวนงานที่คัดเลือก

ซ่ึงไดรายงานผลการปฏิบัติราชการ  ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2552 แลวแตกรณี 

X 100 X 100 
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 3. ชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการที่คัดเลือกมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อรักษา

มาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงาน 

โดยใหมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงานประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานที่เปนรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน ใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน หากหนวยงานไมไดประกาศขอมูลดังกลาวอยางชัดเจน 

จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน  จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
 4. ตารางการจัดเก็บขอมูลที่แสดงจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และ

จํานวนผูรับบริการทั้งหมดของแตละงานบริการที่เกิดขึ้นจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามปฏิทินที่กําหนด 

ของแตละกระบวนงานที่คัดเลือกมา  หากหนวยงานไมสามารถแสดงทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการใหบริการ

ตามปฏิทินที่กําหนดใหจัดเก็บขอมูลได  จะถูกปรับลดคะแนนลงกระบวนงานละ 0.5000 คะแนน  จากคะแนน

ท่ีไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
 5. วิธีการที่หนวยงานใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละกระบวนงาน 

อยางชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตารางตัวอยาง 

การรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการให บริการ) หากผู ประเมินสุ มกระบวนงานเพื่อประเมินผล  

ณ สถานที่จริง และพบวาทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการใหบริการตามปฏิทินที่กําหนดใหจัดเก็บขอมูล 

ขาดความสมบูรณหรือขาดความนาเชื่อถือ  จะถูกปรับลดคะแนนลงกระบวนงานละ  0.2000  คะแนน  

จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 
 6. ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงานที่แสดงผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุก

กระบวนงาน 
 7. สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรักษามาตรฐาน

รอบระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใช จํ านวนผู รั บบริการที่ ได รั บบริการตามรอบระยะ เวลา 

มาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน ท้ังนี้ขอให

สถาบันอุดมศึกษาระบุจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการ 

ท้ังหมดของแตละสาขาแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :  หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกี่ยวของ  

 Data  Owner  : กองแผนงาน 
 
 

 

 
 

 

หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - เพื่อใหมหาวิยาลัยมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม 

รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัว

เงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือความคุมคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่

องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ  โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร

ตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

ตัวชี้วัดที่   7.1.6  ระดับความสําเร็จของการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ

       บริหารการศึกษา 
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  - มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ 

ตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญ 

ในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

  - มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการ 

ในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด 

หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
  - มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ 

ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง และอยางนอยควร

ประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลุมดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน  ตามกรอบที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  ดังนี้ 
   1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ  (Stretegic Risk) 
   2) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  (Opertional Risk) 
   3) ความเสี่ยงดานการเงิน  (Financial  Risk) 
   4) ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ  (Compliance Risk) 
  - การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาสและ

ผลกระทบจากสูงมายังต่ํา เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอเปาหมายองคกร 

ไดงายขึ้น 
  - มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใชแนวคิดของ 4T เขามาชวย คือ Take : 

ยอมรับ  Treat : ลดหรือควบคุม  Transfer  :  โอน  หรือกระจาย   Terminate  :  หยุดหรือหลีกเล่ียง 

  - สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชประโยชนในการควบคุม หรือลด

โอกาสของความสูญเสียทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได 

  - มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบ

จากผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 แบงคะแนนเปน  5  ระดับ  โดยความสําเร็จพิจารณาจากความคืบหนาของขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตามเปาหมายแตละระดับ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน 

ท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูง

ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

ระดับ  2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว  

หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน  และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

ระดับ  3 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ 

ในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง  และการ

ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

ระดับ  4 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระดับ  5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง 

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง  โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร

สูงสุดของมหาวิทยาลัย 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

 แหลงขอมูล  : 
  1. สํานักตรวจสอบภายใน  ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักตัวขี้วัด  ดําเนินการวางระบบและกลไกในการ

ดําเนินงานเกี่ยวการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

  2. คณะ/หนวยงาน  ดําเนินการตามขั้นตอนโดยยึดหลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินงานที่สํานัก

ตรวจสอบภายในวางระบบและกลไกในการดําเนินงาน 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลและหลักฐานตามขั้นตอนการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ  แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  
 2. แผนงานการดําเนินงานในการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  

 3. หลักฐานการดําเนินงานตามแผน  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
 4. โครงการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจน

หลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 5. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา  เชน  คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลัก  ยุทธศาสตร  กลยุทธ  พรอมเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 6. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง  ปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ

ลมเหลว  หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย ซ่ึงจะไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสูงสุดของมหาวิทยาลัย  

รายงานการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียดการดําเนินงานตามแผน รายงาน

ผลการวิเคราะหความเสี่ยง  ปจจัยเสี่ยง  และผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย

ตามแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  เอกสารการประเมินผลการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน

มหาวิทยาลัย 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกหนวยงาน 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / สํานักตรวจสอบภายใน / กองแผนงาน 
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หนวยวัด     :   ระดับ 

คําอธิบาย  : 
  - สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะตองใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายและการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

อยางยั่งยืน โดยมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได คํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรมตอ 

ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 
  - การกํากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากลจะดําเนินการโดยผานสภามหาวิทยาลัยซ่ึงมี

บทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหฝายบริหารและ

คณาจารยมีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ภายใตระบบการทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จัดใหมีการติดตาม

และประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดีย่ิงขึ้น ดังนั้นบทบาท 

ของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลที่ดี จึงสงผลตอการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง ตลอดจน 

การจัดทําและตรวจสอบรายงานทางการเงินการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสนั้น ถือเปนสวนประกอบ 

ท่ีสําคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการทํางานขององคกรตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายตลอดจนแสดงถึงความ 

โปรงใสท่ีพรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายสามารถรวมตรวจสอบการทํางานขององคกรได 
  - การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย  หมายถึง การควบคุมดูแลใหการดําเนินกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษา และกิจการดานการบริหารตามหนาที่และบทบาทที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงหมายรวมถึงการกําหนด

นโยบาย การอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณ การบริหารงานบุคคล หลักสูตรการศึกษา  

การกํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความ 

คุมคา โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม ความโปรงใส พรอมตรวจสอบได 
  - การถายทอดเปาหมาย หมายถึง การถายทอดนโยบาย เปาประสงค กรอบทิศทางและแนวการ

ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติในระดับสถาบันอุดมศึกษา และระดับคณะ/สํานัก รวมถึงการถายทอด

แผนปฏิบัติราชการดวยระบบการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหทุกคณะ/สํานักสามารถดําเนินงาน

ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
  - ปงบประมาณ พ.ศ.2553  ไดกําหนดตัวชี้วัดยอยเปน 2 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่  7.1.7.1  ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของ 

     สภามหาวิทยาลัย 
คําอธิบาย : 
  - สภามหาวิทยาลัยถือวาเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด

ทิศทาง นโยบาย อัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา ท่ีจะนําไปสูแนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน 

ระยะสั้นและระยะยาว 
  - หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  หมายถึง  การดําเนินงานตามขอบเขตของ

อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหแกสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เชน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น เปนตน โดยการกระจายอํานาจไปยังองคกร

อํานาจรวมตามที่กฎหมายกําหนดในรูปคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่เฉพาะ อาทิ สภาวิชาการสภาคณาจารย

และขาราชการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

ตัวชี้วัดที่   7.1.7  ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย  

      และการถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศกึษา 
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มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการและ/

หรือคณะกรรมการอื่น  โดยการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันใหมีความรับผิดรับชอบ (Accountability)  

ท่ีตรวจสอบได 
  - ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance)  หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/

สถาบันมีกลไกและกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบการดําเนินการ

ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง การควบคุมและการตรวจสอบความรับผิดชอบ 

ในดานตาง ๆ ของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงหมายรวมถึง การมีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการ

ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา  การติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผู บริหารสูงสุดของ

สถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบดานการเงิน การจัดการความเสี่ยง ความโปรงใสและการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
  - การกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment)  หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

มีกระบวนการที่ชัดเจนในการใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกบุคลากรรวมถึง 

การมอบอํานาจ (Authorization) โดยมุงเนนใหบุคลากรสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity) เพื่อผลการดําเนินการที่ดี

ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งนี้ ระบบการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี ตองสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถ และมีขอมูลสนับสนุนเพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม 
  โดยการประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ. ศ. 2553 นี้  

จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทตามประเด็นที่สําคัญ 

ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ 1 สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีและการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้ งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดูแลการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่สอดคลองกับ 

หลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 2 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี ท่ีทําใหเกิดการ

ควบคุมและการตรวจสอบ โดยที่ 

       - มีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

       - มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา 

โดยมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 

       - มีการตรวจสอบดานการเงิน จากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในการสอบบัญชี

โดยผูสอบบัญชีภายนอก และการปดบัญชีประจําป พ.ศ. 2553 เพื่อสงสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน (สตง.) ภายในเวลา 60 วัน นับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชี 

       - มีการจัดการความเสี่ยง มีความโปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลข าวสารรวมทั้ง  

สภามหาวิทยาลัยควบคุมกํากับใหสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการตามระบบอยางตอเนื่อง 

ประเด็นที่ 3 สภาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และกําหนดใหคณะกรรมการตามกฎหมาย 

และสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอํานาจของสภามหาวิทยาลัยและ

สถาบันอุดมศึกษา โดยมุ งประโยชนเพื่อผู รับบริการ ผู มีส วนไดส วนเสีย และเพื่อผลการ

ดําเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา 
ประเด็นที่ 4 สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอและกําหนด 

ใหมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลักอย างครบถ วน รวมทั้ง  

การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 

ตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายและ/หรือตอสถาบันอุดมศึกษา 
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ประเด็นที่ 5 สภามหาวิทยาลัยกําหนดให มีระบบการประเมินตนเองตามหน าที่ และบทบาทของ 

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และดําเนินการตามระบบนั้น โดยอาจใชผลจากคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนําผลประเมินมาปรับปรุง 

การปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

เกณฑการใหคะแนน   : 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

1 ประเด็น 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

2 ประเด็น 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

5 ประเด็น 

 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 
ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

1  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สภาวิทยาลัยมีการกําหนดหรือ

ทบทวนนโยบายการกํา กับดูแล

ตน เ อ งที่ ดี แ ล ะก า รกํ า กั บดู แ ล

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวน

กรอบทิศทางการกํากับดูแลการ

ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

ตามหน าที่ และบทบาทของสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบันที่สอดคลอง

กับหลักธรรมาภิบาล 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบาย

การกํากับดูแลตนเองที่ดีและการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง

ทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดูแลการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน ที่แสดงถึงความสอดคลองกับหลักธรรมาภบิาล 

 เอกสาร / หลักฐานหรือรายงานที่แสดงวาสภามหาวิทยาลัย/

สถาบันมีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดี

ที่มีสาระสําคัญครอบคลุมตามหนาที่และบทบาทของสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เช่ือมโยงตามหลักธรรมาภิบาล 

 เอกสาร / หลักฐานหรือรายงานที่แสดงวาสภามหาวิทยาลัย/

สถาบันไดทบทวนกรอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

ในปที่ผานมาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมตอสถาบันตาม

สาระสําคัญของหลักธรรมาภิบาล 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และเอกสารประกอบการ

ประชุมตามวาระที่เก่ียวของ 

2  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สภามหาวิทยาลยักําหนดใหสถาบัน 

อุดมศึกษามีระบบการกํากับดูแล

ตนเองที่ดี ที่ทําใหเกิดการควบคุมและ

การตรวจสอบ โดยที่ 
     - มีคณะกรรมการที่กํากับกรอบ

การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

     - มีการติดตามและประเมินผล 

การดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของ

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการ

กํากับดูแลตนเองที่ดี โดยมีเอกสาร/หลักฐาน/รายงานหรือบันทึก 

การประชุมที่แสดงใหเห็นวาสภามหาวิทยาลัย/ สถาบันไดกําหนดใหมี

กระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและ

ตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและตรวจสอบความ

รับผิดชอบในดานตางๆของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา  

 ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการที่เก่ียวของ 

เพื่อกํากับติดตามกรอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

สถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ 

ที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 
     - มีการตรวจสอบดานการเงิน  

จากการควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายในการสอบบัญชีโดยผูสอบบญัชี

ภายนอก และการปดบัญชีประจําป

พ.ศ. 2552 เพื่อสงสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ภายในเวลา 

60 วัน นับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบญัชี

     - มีการจัดการความเสี่ยง มีความ

โปรงใส และมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารรวมทั้งสภามหาวิทยาลยั

ควบคุมกํากับใหสถาบันอุดมศึกษา 

มีการดําเนินการตามระบบอยาง 

ตอเนื่อง 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารสูงสุด

ของสถาบันอุดมศึกษา 

 รายงานการเงิน รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

ผูสอบบัญชี หลักฐาน /เอกสารที่แสดงวาไดมีการตรวจสอบดาน

การเงินใหมีความโปรงใส  โดยรายงานตอสภามหาวิทยาลัย/

สถาบันในการประชุมทุกครั้งหรือทุกไตรมาสเปนอยางนอย 

 หลักฐานแสดงจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําปต้ังแตวันสิ้น

งวดบัญชีถึงวันที่สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  (สตง.) หรือ

ผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจําป พ.ศ.

2553 ที่ใชระยะเวลาไมเกิน 60 วัน 

 รายงานผลการติดตาม ประเมินผลฯ โดยคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 เอกสาร / หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสภามหาวิทยาลัยมีการ 

เปดเผยขอมูลขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสีย มีระบบการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดแก ประกาศ

และผลการจัดซื้อจัดจางตลอดป การเผยแพรคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  

รายงานการประเมินตนเองของปงบประมาณ พ.ศ.2553 

3  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สภาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจ

ก า รตั ด สิ น ใ จ  แล ะกํ า หนด ให 

คณะกรรมการตามกฎหมายและ

สถาบันอุดมศึกษาทบทวนความ

เหมาะสมของการกระจายอํานาจ

ข อ ง ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ

สถาบันอุดมศึกษา โดยมุงประโยชน

เพื่อผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และเพื่อผลการดําเนินการที่ดีของ

สถาบันอุดมศึกษา 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการในการกระจาย

อํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยมีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็น

วามีกระบวนการที่ชัดเจนในการใหอํานาจและความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจและดําเนินการใหแกบุคลากร 

 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการอื่น ประกาศ 

คําสั่ง ระเบียบ ที่เก่ียวของของสถาบัน/คณะ/สํานัก 

 เอกสาร / หลักฐานที่แสดงถึงการทบทวนความเหมาะสมของ

การกระจายอํานาจ ที่สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  

ความสามารถและมีขอมูลสนับสนุนเพื่อใหเกิดการตัดสินใจ 

ที่เหมาะสม โดยมุงเนนใหบุคลากรสรางความพึงพอใจในการให

บริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ระบบกลไก

การใหอํานาจ การรับมอบอํานาจ คู มือ แนวทาง ระเบียบ 

ขอบังคับ ฯลฯ 

 แผนพัฒนาองคการ หรือแผนการวิเคราะหความเสี่ยง หรือ

แผนการวิเคราะหผลกระทบ หรือแผนอื่นๆ ที่เก่ียวของกับตัวช้ีวัด

หรือเอกสาร/หลักฐานที่รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ

การเพิ่มผลผลิตของสถาบัน/คณะ/สํานัก เพื่อผลการดําเนินการ

ที่ดีของสถาบัน 

4  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอยาง

สม่ําเสมอและกําหนดใหมีระบบการ

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผล 

การดําเนินงานสําคัญอยางเปนระบบในดานแผนและนโยบาย ดาน

การบริหารงานบุคคลดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

ติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ

ตามภารกิจหลักอย างครบถ วน 

ร ว ม ทั้ ง  ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ม ติ ส ภ า

มหาวิทยาลัย/สถาบัน  และให ข 

อ สั ง เ ก ต ที่ มี นั ย สํ า คั ญ ต อ ก า ร

ดํา เนินงานของคณะกรรมการ 

ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ / ห รื อ ต อ

สถาบันอุดมศึกษา 

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภา

มหาวิทยาลัย  ซึง่จะพิจารณาจาก 

 แนวทางหรือแนวปฏิบัติที่สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันฯ ได

กําหนดขึ้นเพื่อใหสถาบัน/คณะ/สํานัก รายงานการดําเนินการต

างๆ ตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 เอกสารสรุปหรือเอกสาร/ หลักฐานที่เปนแหลงรวบรวมมติสภา

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการรายงานผลการดําเนินงานตามมติสภา

มหาวิทยาลัยที่ ได มอบหมายให สถาบันอุดมศึกษานําไป

ดําเนินการ 

 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมที่สถาบัน 

ไดดําเนินการตามแผนหรือตามที่ไดรับความเห็นชอบหรือไดรับ

อนุมัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 วาระการประชุม เอกสารประกอบวาระ รายงานการประชุมสภา

มหาวิ ทยาลั ย  ที่ บั นทึ กและ/ห รือแสดง ให เ ห็ น ว า สภา

มหาวิทยาลัยมีขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตามกฎหมายและ/หรือตอสถาบันอุดมศึกษา 

 รายงานสรุปรอยละเฉลี่ยของการเขารวมประชุมของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการดังกลาวได

บรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานที่เ ก่ียวของ 

บันทึกผลการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมตามแผน/เอกสาร

อื่นๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

5  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีระบบ

การประเมินตนเองตามหนาที่และ

บทบาทของสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน และดําเนินการตามระบบ

น้ัน โดยอาจใชผลจากคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย เพื่อนําผล

ประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน

าที่ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสภามหาวิทยาลยั 

ที่กําหนดใหมีระบบการประเมินตนเองและมีการดําเนินการตาม

ระบบนั้น ซึ่งจะพิจารณาจาก 

 เอกสาร / หลักฐานที่แสดงถึงกรอบแนวคิดหลักการ วิธีการ 

หรือขั้นตอนตามระบบการประเมินตนเองที่สภามหาวิทยาลัย

เปนผูใหนโยบาย และไดมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเปน 

ผูดําเนินการ โดยอาจใชการประเมินผลจากคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจําป 

พ.ศ.2553 ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย  หรือรายงานจากคณะกรรมการ  

คณะบุคคล หรือองคกรภายนอกอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน หรือคณะกรรมการที่เก่ียวของ 

 เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการดังกลาว 

ไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง 
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ตัวชี้วัดที่  7.1.7.2    ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ 
 

คําอธิบาย  : 
  - การนํานโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไปสูการปฏิบัติ ถือเปน 

เปาหมายบทบาทสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง

ท่ีตองถายทอดเปาหมายดังกลาวไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
  - คานิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเปนลักษณะเฉพาะ 

ของแตละสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไวเพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติร วมกัน และสงผลตอพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและความสําเร็จของสถาบัน 
  - ระบบการสื่อสาร  กระบวนการการสื่อสารดวยวิธีการที่หลากหลาย ซ่ึงหมายรวมถึง การสื่อสาร 

ดวยวาจากริยาทาทาง การประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี และการสื่อสารที่เปนลายลักษณอักษรที่ปรากฏเปนเอกสาร 

ซ่ึงมีการออกแบบช องทางการสื่อสารให สอดคล องกับธรรมชาติของผู เกี่ยวข องทั้งภายในและภายนอก

สถาบันอุดมศึกษาที่จะทําใหเขาถึงองคกรและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเปนการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง คือ การสื่อสาร 

ท่ีมีปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งผูสื่อสารและผูรับสาร และตองมีการนําขอมูลจากการสื่อสารผานชองทางตางๆ มาใช 

ใหเกิดประโยชนในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติได 

  - แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝายไดมี

แนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรที่ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ในระดับคณะ/สํานักได โดยครอบคลุมสาระสําคัญเรื่องความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการ

ดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/

กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
  - แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) หมายถึง แผนภาพที่แสดงใหเห็นวา สถาบันอุดมศึกษา 

มีกระบวนการอยางไรที่จะสามารถสรางคุณคาการดําเนินงานโดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร (Strategy) วิสัยทัศน 

(Vision)  พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) เปาประสงค (Goal) ของสถาบันสูการ

ปฏิบัติระดับคณะ/สํานัก ท่ีแสดงความสัมพันธ ในรูปของสาเหตุและผลซึ่ งสามารถบ งบอกถึงทิศทางและ 

การเชื่อมโยงเปาหมายตางๆ ขององคกรในแตละดานไดอยางเปนรูปธรรม และเปนเสมือนเครื่องมือสื่อสารและ

การถายทอดกลยุทธไปสูบุคลากรในสถาบันใหมีเขาใจไดอยางชัดเจน 

 

  โดยในปงบประมาณ พ. ศ. 2553 กําหนดประเด็นสําคัญเพื่อประเมินคุณภาพของการถายทอด 
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก รวมทั้งการปรับแผนปฏิบัติ

ราชการใหสอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน

กําหนด และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศกึษา 
ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถ ายทอดนโยบาย  กรอบทิศทางแนวทาง 

การดําเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็น 

ท่ี 1 ใหกับบุคลากรในระดับตางๆ โดยมีการนําขอมูลจากระบบการสื่อสารมาใชใหเกิด 

ประโยชนในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 

สูการปฏิบัติได 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําแผนที่ ยุทธศาสตร ของหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก  

โดยกําหนดเป าประสงค แต ละประเด็นยุทธศาสตร ท่ีเกี่ยวข องกับหนวยงานดังกลาว 
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ใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง ดําเนินการ

ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสถาบันลงสูทุกหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก โดยใหมี

การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร และสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ 

แกบุคลากรทั่วทั้งสถาบัน 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับสถาบันและ

ระดับคณะ/สํานัก ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง 

ในเรื่องเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด และ

สื่อสารไปยังบุคลากร 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

อยางสม่ําเสมอ โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับคณะ/สํานัก และแสดงให

เห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย 

ท่ีกําหนด 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใชเปน 

ขอมูลสําคัญประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2554 และเสนอ 

ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

 

เกณฑการใหคะแนน   : 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1 

ประเด็น และ

ประเด็นที่ 2 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1 และ

ประเด็นที่ 2 และ

ประเด็นอื่นอีก  

1 ประเด็น  

(รวม 3 ประเดน็) 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1 และ

ประเด็นที่ 2 และ

ประเด็นอื่นอีก  

2 ประเด็น  

(รวม 4 ประเดน็) 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1 และ

ประเด็นที่ 2 และ

ประเด็นอื่นอีก  

3 ประเด็น  

(รวม 5 ประเดน็) 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1 และ

ประเด็นที่ 2 และ

ประเด็นอื่นอีก  

4 ประเด็น  

(รวม 6 ประเดน็) 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :   งานการประชุม  กองแผนงาน  กองคลังและพัสดุ  สํานักตรวจสอบภายใน  กองการ

เจาหนาที่  งานนิติกร  และคณะ/หนวยงาน 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. ศึกษาวิธีการ  กระบวนการดําเนินงาน  และเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด 

  2. จัดเก็บจากผูรับผิดชอบหลักแตละภารกิจ ท่ีมีการมอบหมายหนวยงาน หรือผูรับผิดชอบในแตละ

ประเด็น 
  3. จัดเก็บขอมูลจากงานการประชุม 

  4. หนวยงางนที่รับผิดชอบหลักดําเนินการวิเคราะหและสรุปผลจัดสง หนวยงานเจาภาพที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 
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ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 
ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

1  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวน 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก 

รวมทั้งการปรับแผนปฏิบัติราชการ

ใหสอดคล องกับนโยบาย  กรอบ

ทิ ศท า ง ก า รดํ า เ นิ น ง านที่ ส ภ า

มหาวิทยาลัย/สถาบันกําหนด และ

กําหนดแนวทางการดําเนินงานของ

ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนําไป

สูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการทบทวนวิสัยทัศนพันธกิจ 

และคานิยมหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 หลักฐานที่แสดงกระบวนการของสถาบันอุดมศึกษาในการ

ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักโดยมีกรอบการ

ทบทวนหรือกรอบการวิเคราะหความเหมาะสมที่ชัดเจนและ

สามารถจะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

 รายงานผลการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลัก 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานที่เก่ียวของ และเอกสารประกอบการประชุมตาม

วาระนั้นๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการทบทวนแผนปฏิบัติ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กรอบ

ทิศทางการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยพิจารณาจาก 

 นโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัย

กําหนด 

 แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาแผนเดิมและ/หรือ

แผนใหมที่ไดปรับปรุงแลว 

 แนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่นํานโยบายกรอบทิศทางการ

ดําเนินงานที่ สภามหาวิทยาลัย กําหนดไปสู การปฏิบั ติ 

ในสถาบันอุดมศึกษา 

 รายงานหรือบันทึกการประชุมที่ระบุความเห็นหรือผลการ

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสถาบันที่ไดรับการรับรองจาก 

ผูมีอํานาจ 

 เอกสาร / หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการดังกลาวได

บรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 

บันทึกผลการดําเนินงาน  เอกสารอื่นๆ  ที่ เ ก่ียวกับการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

2  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สถาบันอุ ดมศึ กษามี ร ะบบการ

ส่ือสารเพื่อถายทอดนโยบาย กรอบ

ทิศทางแนวทางการดําเนินงาน 

รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเปา

หมายของสถาบันอุดมศึกษาตาม

ป ร ะ เ ด็ น ที่  1  ใ ห กั บ บุ ค ล า ก ร 

ในระดับตางๆ โดยมีการนําขอมูล

จากระบบการสื่อสารมาใชใหเกิด

ประโยชนในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิด

ผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินการตามระบบการสื่อสารเพื่อถายทอด

นโยบาย ทิศทาง แผนปฏิบัติราชการ และเปาหมายใหกับบุคลากร

ของสถาบันในระดับตางๆ โดยมีเอกสาร/หลักฐาน เชน 

 รายงานผลการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลัก 

 ระบบ ชองทาง หรือกระบวนการสื่อสารที่หลากหลายที่แสดง

ใหเห็นไดวามีการออกแบบใหสอดคลองกับผูเก่ียวของภายใน

สถาบันฯรวมทั้ง ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดตางๆ โดย

เปนการสื่อสารที่สามารถมีปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งผูส่ือสาร

และผูรับสาร 

 รายงานสรุปขอมูลที่ไดจากการสื่อสารผานชองทางตางๆ และ
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

ของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติได หลักฐานยืนยันวาไดมีการนําขอมูลเหลานั้นมาใชใหเกิดโยชน

ในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมาย

ของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติได 

 คูมือการใชระบบการสื่อสารหรือหลักฐานการประชาสัมพันธ

หรือการเผยแพรระบบการสื่อสารเพื่อใหผูเก่ียวของไดรับทราบ

และเขามาใชระบบ 

 หลักฐานยืนยันผลสําเร็จของการทําใหบุคลากรและผูเก่ียวของ

เกิดการรับรู และมีความเข าใจเรื่องนโยบาย ทิศทางการ

ดําเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของ

สถาบันไดชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเปนผลจากระบบการสื่อสารดังกลาว 

3  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําแผน 

ที่ยุทธศาสตรของหนวยงานในระดับ

คณะ / สํ า นั ก  โ ด ยกํ า หนด เ ป า 

ประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตร 

ที่เก่ียวของกับหนวยงานดังกลาวให

เ ช่ื อ ม โ ย งกั บ เ ป า ป ร ะส งค แ ล ะ

ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง ดําเนิน

การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย

ระดับสถาบันลงสู ทุกหนวยงานใน

ระดับคณะ/ สํานัก  โดยให มีการ

จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปน

ลายลักษณอักษร และสื่อสารเพื่อ

สรางความเขาใจแกบุคลากรทั่วทั้ง

สถาบัน 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร

ระดับสถาบันและระดับคณะ/สํานัก  โดยการถายทอดตัวชี้วัดและ

เปาหมายระดับสถาบันลงสูระดับคณะ/สํานัก  ซึ่งจะพิจารณาจาก 

 หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนที่

ยุทธศาสตรระดับสถาบันและระดับคณะ/สํานัก เชน บันทึก

การสัมมนากลุมยอย  รายงานการประชุม หรือรายงานการ

วิเคราะหขอมูลดานยุทธศาสตรเพื่อจัดทําแผนที่ยุทธศาตรของ

สถาบันเปนตน 

 แผนที่ยุทธศาสตรระดับสถาบัน และแผนที่ยุทธศาสตรของทุก

หนวยงานในระดับคณะ/สํานักที่นํามาใชในปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 

 เอกสารขอตกลงการปฏิบัติงานภายในสถาบัน ซึ่งลงนามโดย 

ผูมีอํานาจ ทั้งน้ี ตามระดับที่สถาบันกําหนดใหมี เชน ระดับ 

ผู บริหารสถาบัน/คณะ /สํานัก รวมทั้งหลักฐานที่แสดงถึง

กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับ

การถายทอดตัวชี้ วัดและเปาหมายระดับสถาบันลงสู ระดับ

คณะ/สํานัก 

4   ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห

และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

ทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะ/

สํานัก ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก 

ผู มีอํานาจโดยเฉพาะการบริหาร

ความเส่ียงในเรื่องเก่ียวกับนโยบาย

การกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี 

ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และ

ส่ือสารไปยังบุคลากร 

รายละเอียดการดําเนินการการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหาร 

ความเสี่ยงทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะ/สํานัก  โดยมีเอกสาร/

หลักฐาน เชน 

 หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการดําเนินงานเพื่อวิเคราะหความ

เส่ียงในระดับสถาบันและระดับคณะ/สํานัก โดยเฉพาะการ

บริหารความเสี่ยงในเรื่องเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 ประกาศหรือคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน หรือ

การมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลใหรับผิดชอบดําเนินการ

ในการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

 รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงของสถาบัน/คณะ/สํานัก

เพื่อนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

 แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน/คณะ/สํานักแผนการ 

วิเคราะห ความเสี่ยง หรือแผนการวิเคราะหผลกระทบ หรือ 

แผนอื่นๆ ที่ครอบคลุมสาระสําคัญตามคําอธิบายขางตน ซึ่งได

รับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

 นโยบายและมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ

อื่น 

 เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันวามีการเผยแพรและสื่อสารขอมูล

แผนบริหารความเสี่ยงถึงบุคลากรทุกระดับ 

5  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สถาบันอุ ดมศึ กษามี ร ะบบการ

ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

อย างสม่ํ า เสมอ  โดยจัดทํ า เป น 

รายงานผลการปฏิบัติราชการระดับ

คณะ/สํานัก และแสดงให เห็นถึง

กระบวนการและผลที่ เกิดขึ้นจาก

การปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อ

บรรลุเปาหมายที่กําหนด 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการมีระบบการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งจะพิจารณา

จาก 

 หลักฐานที่แสดงรายละเอียดกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา 

 รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมสภามหาวิทยาลัย

หรือคณะกรรมการที่เก่ียวของ 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะ/ สํานักหรือรายงาน

การประเมินตนเองที่มีสาระสําคัญครอบคลุมแผนและผลการ

ปฏิบัติราชการ 

 เอกสาร/หลักฐานอื่นที่ แสดงถึ งกระบวนการปรับปรุ ง 

การดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดของสถาบัน/

คณะ/สํานัก รวมทั้ง หลักฐานที่ยืนยันผลสําเร็จจากการ

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

6  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวน 

และนํ าผลการดํ า เนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการมาใชเปนขอมูล

สําคัญประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2554 

และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการทบทวนและนําผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใชประโยชน ซึ่งจะพิจารณา

จาก 

 หลักฐานที่แสดงรายละเอียดกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา 

 กิจกรรมหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินงานเพื่อ

ทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน/

คณะ/สํานัก 

 รายงานผลการทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

และผลการดําเนินงาน หรือรายงานการประเมินตนเองของ

สถาบัน/ คณะ/สํานัก ที่นํามาเปนขอมูลจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 แผนปฏิบัติราชการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ผานการ

ทบทวนและปรับปรุงแลว และเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

รวมทั้ง จะพิจารณาถึงวันที่สภามหาวิทยาลัยไดมีการประชุม

และมีมติใหความเห็นชอบแผนดังกลาว 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

 หนังสือนําสงหรือเอกสาร /หลักฐานอื่นที่ยืนยันวันที่จัดสง

แผนปฏิบัติราชการที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

ที่สงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

 รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมสภามหาวิทยาลัย

หรือคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    กองกลาง (งานการประชุม, งานระเบียบ) / กองแผนงาน / กองคลังและพัสดุ / 

       กองการเจาหนาที่ / สํานักตรวจสอบภายใน / กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย /  
       กองทะเบียนและประมวลผล / สํานักศึกษาทั่วไป  

 Data  Owner  :    คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมหาวิทยาลัย / กองกลาง (งานการประชุม) 
 
 
 
 
 
 

 

  
หนวยวัด    :   ระดับ 

คําอธิบาย  : 
  - นโยบายการเงินการคลงั หมายถึง นโยบายที่จะเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริหาร ทางดานการ

ใชจายเงินเขาไปในการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะเปนการแสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินและ

ศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้น  และในระยะยาว  เพื่อเปนการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

  - นโยบายการเงินการคลังมีความสําคัญมากในระบบการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะ

พัฒนาหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับการวางแผนนโยบายการเงินการคลัง การเงินการคลังของมหาวิทยาลัยเปนเรื่องของ

บทบาทและหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดการกําหนดหนาที่วามหาวิทยาลัยควรทําอะไรบางและมีคาใชจาย 

ในการทํากิจกรรมนั้นๆ เทาใดจะหารายไดเพื่อมาใชในการจัดกิจกรรมนั้นจากไหน เปนจํานวนเทาใด และอยางไร 

นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการออมดวย และเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมีหนวยงานในการปกครองหลายระดับ 

ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดความสัมพันธทางการเงินการคลังระหวางหนวยงานในแตละระดับอีกดวย นอกจากนั้น 

มหาวิทยาลัยตองมีการเปดเผยขอมูลการเงินการคลังตอสาธารณชน (Public availability of Information) โดย

มหาวิทยาลัยจะตองเผยแพรขอมูลขาวสารทางการเงินการคลังท่ีเกิดขึ้นในอดีต การดําเนินงานในปจจุบัน และ

แผนการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยในอนาคตตอสาธารณชน โดยอาจจะตองจัดทําเอกสารงบประมาณประจําป

จะตองครอบคลุมการดําเนินงานในทุกดาน ท้ังสวนที่ใชเงินงบประมาณและเงินนอกระบบงบประมาณ  นอกจากนั้น
จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับรายรับ รายจายของหนวยงานทุกระดับและงบแสดงสถานะทางการคลังของรัฐในภาพรวม 

(Consolidated financial position)  และเอกสารงบประมาณจะตองแสดงขอมูลทางการคลังของปท่ีผานมา 2 ป ป

ปจจุบัน และแผนการเงินการคลังของปท่ีจะมาถึงลวงหนาอยางนอย 3-5 ปงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่   7.2.1  ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการการเงินและการคลัง 
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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  - แผนการจัดการการเงินการคลัง  หมายถึง  แผนการเงินการคลังทําใหทราบทิศทางการบริหาร

ทรัพยากรขององคกรไดชัดเจน ในการพัฒนางานตามบทบาทภารกิจที่เกี่ยวของ และการใชจายงบประมาณ 

ในสถานการณท่ีมีทรัพยากรจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  รวมทั้ง การบริหารการเงินการคลังเพื่อใหเกิดผล

ประโยชนและมีความปลอดภัยสงูสุด 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 มีคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดการการเงินการคลังมหาวิทยาลัย 

ระดับ  2 มีแผนการจัดการการเงินการคลังมหาวิทยาลัย โดยแผนฯ ดังกลาวตองมีประเด็นตางๆ  
ไมนอยกวา 3 ประเด็นหลักๆ  ดังนี้ 

   1) แผนการจัดเก็บและสะสมเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
   2) แผนการจัดการเงินคงคลัง 

   3) แผนการดูแลรักษาผลประโยชนเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

ระดับ  3 ดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

ระดับ  4 มีการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนด   และมีการนําเสนอรายงาน

ผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

ระดับ  5 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองคลังและพัสดุ  ดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงาน 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลจากการดําเนินงานตามขั้นตอนของการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ  แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการจัดการการเงินการคลังมหาวิทยาลัย 

 2. นโยบาย/แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการการเงินการคลังมหาวิทยาลัย 

 3. แผนการจัดเก็บและสะสมเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
 4. แผนการจัดการเงินคงคลัง 

 5. แผนการดูแลรักษาผลประโยชนเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
 6. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการการเงินการคลังมหาวิทยาลัย 
 7. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 

 8. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงาน และมีแนวทางหรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 9. แผนยุทธศาสตรสถาบันอุดมศึกษา  และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของสถาบัน 
 10. งบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย 

 11. การจัดสรรงบประมาณ และคาใชจายใหกับหนวยงาน 
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 12. วิธีการใชเงิน  การบันทึกบัญชี  การติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน 
 13. ขอมูลฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
 14. รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย และการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการตัดสินใจ 
 15. รายงานฐานะทางการเงินตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัย  และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง / กองคลังและพัสดุ 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง / กองคลังและพัสดุ 
 
 
 
 
 
 

 

 

หนวยวัด    :   ระดับ 

คําอธิบาย  : 
  - การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันการศึกษา  โดยปกติแหลงเงินทุน 

ของสถาบันการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได เชน คาเลาเรียน

ของนิสิต รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ  ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตองทํา 

ความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิต ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนิสิต 

คาใชจ ายที่สถาบันอุดมศึกษาใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว  จําแนกตามกลุมสาขา  รายได ท้ั งหมด 

ของสถาบันการศึกษาภายหลังจากหักงบดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็ว 

ในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้ 

จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถานศึกษาที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง  

ใชเม็ดเงินอยางคุมคา  มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนสูงสุด 
  - สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผน 

กลยุทธทางดานการเงิน  มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน  

ท้ังจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายไดอ่ืนๆ ท่ีสถาบันไดรับ มีการนําเงิน

รายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตางๆ มีการจัดทํารายงาน

ทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ  มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใชรวมทั้ง 

มีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมด 

ท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร  

เชน คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนิสิต คาใชจายในการวิจัย คาใชจาย 

ของสถาบันในการบริการวิชาการวิชาชีพ  คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปวัฒธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอนิสิต งบประมาณในการพัฒนาอาจารย คาใชจายทั้งหมด 

ตอนิสิต ระดับความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง 

งบประมาณที่ประหยัดได  รอยละเงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณดําเนินการ และตนทุนตอหนวยผลผลิต 

รายหลักสูตร 

ตัวชี้วัดที่   7.2.2  ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดทํา  การจัดสรร  การวิเคราะห 

    คาใชจาย  เพื่อจัดทํางบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
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เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 1) มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 

ระดับ  2 2) มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงิน 

     อยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได 

ระดับ  3 3) มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ 

     วิเคราะหสถานะทางการเงิน 
4) มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

ระดับ  4 5) มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน  

    และความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 

ระดับ  5 6) มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ  ติดตามการใชเงินใหเปนไป 

    ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 
7) ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจาก   

    รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองแผนงาน  และกองคลังและพัสดุ  เปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบวางระบบและ

กลไกการจัดทํา  การจัดสรร  การวิเคราะหคาใชจาย  เพื่อจัดทํางบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  โดยใหมี
การวางระบบและกลไกรวมกันกับคณะ/หนวยงาน 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  :   
  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของสถาบันที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจของสถาบันในทุกๆ ดาน 

ท้ังการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของ

สถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ท้ังในสวนของการจัดหาแหลงเงินวิธีการที่ไดมาซ่ึง

แหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
  3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาและสามารถนํา

ขอมูลใหแตละหนวยงานนํามาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ 
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของสถาบันสามารถปดงบบัญชีได

อยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อใชในการตัดสนิใจในภาพรวมขององคกร รวมทั้งการนําเสนอ

รายงานฐานะทางการเงินใหสภาสถาบันทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
  5. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการ

บริหารจัดการของสถาบัน 
  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจสอบ ติดตาม การใชเงินของทุกหนวยงานยอย

ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด  ตลอดจนใหขอเสนอแนะแกหนวยงานยอย รวมทั้งเสนอผลการ

ตรวจสอบภายในและภายนอกใหคณะผูบริหารของสถาบัน 
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  7. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน และขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบ

ภายในและภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอื่นๆ จากสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไข 

อยางตอเนื่อง 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
 2. งบประมาณประจําป  ของมหาวิทยาลัย 

 3. แหลงของงบประมาณรายได  จากแหลงตางๆ 
 4. การจัดสรรงบประมาณ  และคาใชจาย  ใหกับหนวยงาน 

 5. วิธีการใชเงิน การบันทึกบัญชี  การติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน 

 6. ผลจากการจัดทําระบบบัญชีสามมิติของสถาบัน 
 7. ขอมูลฐานะทางการเงินของสถาบัน 
 8. รายงานทางการเงินของสถาบัน และการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการตัดสินใจ 

 9. การคิดคาใชจายตอหัวของนิสิต  ตนทุนผลผลิต 
 10. รายงานฐานะทางการเงินตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัย  และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงาน 

 Data  Owner  :    กองคลังและพัสดุ / กองแผนงาน 

 

 
 
 
 

 
 

หนวยวัด     :  ระดับ 

 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณแผนดิน  แบงเปน  2 กรณี 
 

กรณีที่ 1    คณะ/หนวยงานที่มีงบประมาณรายจายลงทุน  
 

คําอธิบาย  : 
  - เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสถาบันอุดมศึกษาในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการเบิกจาย 

เงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  คือ รอยละของ 

อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนกําหนดไวเทากับ  รอยละ 73 
  - การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของ

สถาบันอุดมศึกษา  เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้ ไมรวมงบประมาณ 

ท่ีไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 

ตัวชี้วัดที่   7.2.3  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุนและรายจาย 

       ในภาพรวม 
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   - อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด คือ  

รอยละ 73  (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550) 
   - การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได

และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ท้ังนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงิน

งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

  - การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 

  - รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ท้ังที่มีตัวตนและ

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผูรับ 

ไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัส

งบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงท่ี 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 

 

สูตรการคํานวณ   : 
 

 
(เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย) 

 

X 100 
 

(วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ) 
 

 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 150,000,000  
X 100 

 200,000,000  

 

  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน    =      75.00 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 3  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

68 71 74 77 80 

 

 

หมายเหตุ :  
 1. ระดับคะแนน 3 เทากับ คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2550 
 2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณที่สถาบันอดุมศึกษาประหยัดได  

และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ  ท้ังนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงิน

งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 
 3. ในกรณีสถาบันอุดมศึกษานาํเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่นๆ  

การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 

 4. สามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับผานทางเว็บไซตของ

กรมบัญชีกลาง   www.cgd.go.th 
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กรณีที่ 2     คณะ/หนวยงานไมมีงบประมาณรายจายลงทุน  จะพิจารณาจากงบประมาณ 
รายจายในภาพรวม 

 

คําอธิบาย : 
  - การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถ 

ในการเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ 

โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

(GFMIS) 
 

สูตรการคํานวณ   : 
 

 
( เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย) 

 

X 100 
 

(วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรับ) 
 

 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 28,000,000  
X 100 

 30,000,000  

 

  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน    =      93.33 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 1  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

92 93 94 95 96 

 

หมายเหตุ  : 
 1. ระดับคะแนน 3 เทากับ คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2550 
 2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได  

และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ  ท้ังนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงิน

งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองคลังและพัสดุ  และคณะ/หนวยงาน  โดยใชขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน 

ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากผลการเบิกจายรายจายในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาจากสํานักงาน

กํากับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) กรมบัญชีกลาง  และขอมูลการเบิกจาย

งบประมาณแผนดินจากระบบ MIS 
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 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลโดยใชขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน จากระบบ GFMIS  ในการติดตาม

ประเมินผลจากสํานักงานกํากับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) กรมบัญชีกลาง   
  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ  แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน   : 

 1.  ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใชขอมูลผลการ

เบิกจายรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาจากสํานักงานกํากับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 2. กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซ้ือจัดจางแลว

นั้น งบประมาณในสวนที่เหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได ท้ังนี้ หากสถาบันอุดมศึกษา 

ไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่นๆ ตอขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงิน

งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียด 

ของผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
  2.1 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการ

ของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 
  2.2 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
   2.2.1 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ  ท่ีดิน  และสิ่งกอสรางที่จัดสรร 

งบประมาณในงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (แบบ สงป. 302/1)  
   2.2.2 เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
 3. แผนการเบิกจายงบประมาณประจําป 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ/หนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน ป 2553 

 Data  Owner  :    กองคลังและพัสดุ 
 

 
 
 

 

 

หนวยวัด     :  ระดับ 

คําอธิบาย    : 

  - เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลตนทุนงานในแตละสวนงานและขอมูลอื่นที่สําคัญ ซ่ึงมีความ 

ถูกตองครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง สามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานตางๆ  

ของสถาบันใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
  - ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทํา

บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

 

ตัวชี้วัดที่   7.2.4  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
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เกณฑการใหคะแนน  : 
 
 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 จัดทําหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ระดับ  2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดานการจัดการเรียนการ

สอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวทุกกลุมสาขาวิชา (หนวยนับเปนจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทา  :  Full Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

และรายงานผลการคํานวณตนทุนรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยเสนอใหสํานัก

งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ระดับ  3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สําหรับทุกผลผลิต เชน 

ผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอน ดานวิจัย ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม ดานการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน ตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  และรายงานผล
การคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ระดับ  4 วิเคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2553 

และปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เพื่อหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงตนทุนฯ (ในกรณีท่ี

สถาบันอุดมศึกษาไมไดจัดทําตนทุนฯ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหเปรียบเทียบผลการ

คํานวณตนทุนฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ซ่ึงเปน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.7 ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 ของ สมศ.) 

ระดับ  5 นําผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตในระดับที่ 4 ไปเปนขอมูลสนับสนุน โดยจัดทําแผน

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

หมายเหตุ 
  กลุมสาขาวิชา จําแนกดังนี้ 
   1. วิทยาศาสตรสุขภาพ   2. วิทยาศาสตรกายภาพ  3. วิศวกรรมศาสตร 

   4. สถาปตยกรรมศาสตร   5. เกษตรศาสตร    6. บริหารธุรกิจ 

   7. ครุศาสตร      8. ศิลปกรรมศาสตร   9. สังคมศาสตร 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :  ขอมูลคาใชจายจากกองคลังและพัสดุ  และคณะ/หนวยงาน  โดยใชขอมูลการใชจาย

งบประมาณจากระบบ MIS   และขอมูลงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากกองแผนงาน 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองคลังและพัสดุ รับผิดชอบดูแลในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห

และประมวลผลเกี่ยวกับตนทุนตอหนวยผลผลิต 

  2. จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสํารวจขอมูลปงบประมาณนั้น 

  3. สรุปรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 
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ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 
ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

1  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทําหรือทบทวนแผนการเพิ่ม

ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพกา รดํ า เ นิ น ง าน  

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําหรือทบทวนการดําเนินงาน

ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานพรอมทั้งเอกสาร 

หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําหรือทบทวน

ดําเนินงามตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดแก 

 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ซึ่งควรระบุรายละเอียดกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษา

ไดการดําเนินงาน 

 รายละเอียดการดําเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เชน 

   - รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงานตามแผน 

      ที่รายงานตอผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

   - ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความกาวหนา 

      ของงานเทียบกับระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 
   - วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมที่กําหนดในแผนงาน 

2  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต

ของป งบประมาณ  พ .ศ . 2553 

สําหรับทุกผลผลิต เชน ผลผลิตดาน

การจัดการเรียนการสอน ดานวิจัย 

ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เ ป น ต น  ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ ที่

กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงาน

ผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่

กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให

สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน มีฐานขอมูลเพือ่ใชใน

การคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลติ พรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่

แสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการเรียนการ

สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ทุกกลุมสาขา ดังน้ี 

 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ 

พ. ศ. 2553  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

 ทั้งน้ี วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตอางอิง

จากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

 สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ

กรมบัญชีกลาง  และสํานักงาน ก.พ.ร. 

3  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 จัดทํ าบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ของปงบประมาณ พ.ศ.2553 สําหรับทุก

ผลผลิต เชน ผลผลิตดานการจัดการเรียน

การสอน ดานวิ จัย ดานการใหบริการ

วิชาการแก สังคม ดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เปนตน ตามหลักเกณฑ 

ที่กรมบัญชีกลางกําหนด   และรายงานผล
การคํ านวณต นทุ นตามรู ปแบบ 

ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให 

สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร 

หลักฐานที่แสดงจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลติดานการเรียน

การสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวในปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 ทุกผลผลิต ดังน้ี 

 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ  

พ.ศ .2553 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

 ทั้งน้ี วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตอางอิง

จากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ  สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง  และกรมบัญชีกลาง  และสํานักงาน ก.พ.ร. 

4  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 วิเคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณ

ตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง

ป งบประมาณ  พ .ศ .2552 และ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อหา

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงตนทุนฯ 

(ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไมได

จัดทําตนทุนฯ ของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 ใหเปรียบเทียบผลการ

คํานวณตนทุนฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 กับค า ใช จ ายทั้ งหมดตอ

จํานวนนักศึกษา ซึ่งเปนตัวบงช้ีที่ 

5 . 7  ใ น ก า รป ร ะ เ มิ น คุ ณภ าพ

ภายนอก รอบที่ 2 ของ สมศ.) 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน เชนเดียวกับระดับ

คะแนน 2 และ 3 พรอมทั้งรายละเอียดการวิเคราะหผลการคํานวณ

ตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดจัดทําแลวเสร็จในขั้นตอนที่ 4  ดังน้ี  

 รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลติที่ไดรับ 

ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ โดยเนื้อหาของรายงานฯ ดังกลาว

ประกอบดวย 

- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการคํานวณตนทุน 

   ตอหนวยผลผลิตระหวาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  และ 

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในตนทุนผลผลิตภาพรวม พรอมทั้ง 

   เปรียบเทียบและวิเคราะหตนทุนผลผลิตกิจกรรมตาม 

   หนวยงาน (หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน) 
- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นในตนทุนผลผลิตในภาพ 

   รวม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนทุนผลผลิต กิจกรรม 

   ตามหนวยงาน (หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน) 

 ทั้งน้ี วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุน 

ตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบ 

ตอรายงานฯ ดังกลาว 

5  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 นําผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย

ผลผลิตในระดับที่ 4 ไปเปนขอมูล

ส นับสนุ น  โ ดยจั ดทํ า แผน เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน เชนเดียวกับระดับ

คะแนน 2, 3 และ 4 พรอมทั้ง เอกสาร หลักฐาน ที่แสดงใหเห็นวา

สวนราชการไดนําผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวย

ผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรือแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เชน 

 แนวการเพิ่มประสิทธิภาพดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนหลัง

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สวนหนึ่งหรือทั้งหมดของแนวทาง

หรือแผนฯ อางอิงจากผลการคํานวณระดับที่ 1 และระดับที่ 2 

 บันทึกขอความ/รายงานการประชุมที่เก่ียวกับการนําผลการ

คํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไปกําหนดแผนการ

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนหลังของ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นวาสถาบัน 

อุดมศึกษาไดนําผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุน 

ตอหนวยผลผลิตไปกําหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน สําหรับงวด 6 เดือนหลังปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 

 Data  Owner  :    กองคลังและพัสดุ 
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หนวยวัด    :   ระดับ 

คําอธิบาย  : 
  - นโยบายการจัดซ้ือจัดจาง หมายถึง นโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพัสดุของมหาวิทยาลัย  

โดยมีจุดมุงหมาย  เพื่อใหไดพัสดุท่ีดี  มีคุณภาพ  สมราคา  ทันเวลาที่ตองการ  เกิดประโยชนสูงสุด  คุมคาของเงิน  

(Value for Money) มีความโปรงใส  เปดเผย  และเปนธรรม สามารถชี้แจงได  มีการแขงอยางแทจริง มีการกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะและรูปแบบรายการที่ชัดเจนและเปนกลาง  สอดคลองและตรงกับความตองการใชงานเปนไปตาม
นโยบาย 
  - การพัสดุ  หมายถึง  การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและการ

ควบคุม ท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และปรับปรุงแกไข 
  - พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางที่กําหนดไวในหนังสือ การจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณรายจายของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตาสัญญาเงินกูจากตางประเทศ  

  - อยางไรก็ตามหากมีการจัดการพัสดุอยางถูกตองเหมาะสมก็จะไดรับผลประโยชนจากการมีพัสดุ 

คงคลังเกินกวาคาใชจายที่ใชในการดูแลพัสดุคงคลังเหลานั้น  การขาดพัสดุคงคลังท่ีเหมาะสมจะทําใหกระบวนการ

ปฏิบัติงานไมสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและสงตอดําเนินงานของหนวยงาน  การมีความพรอมของวัสดุ 

ท่ีถูกตองในเวลาที่ถูกตองในสถานที่ท่ีถูกตอง และดวยจํานวนที่เหมาะสม เปนสิ่งท่ีสามารถสนับสนุนเปาหมายของ

หนวยงาน  อยางไรก็ตามการจะทําใหบรรลุผลสําเร็จไดมากนอยเพียงไร  มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการบริหารพัสดุ

คงคลังท่ีมีประสิทธิภาพอยางเพียงพอ 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 

2 1) นโยบายการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางมหาวิทยาลัย 

2) มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางมหาวิทยาลัย 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และผลการวิเคราะหความคุมคาในการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางตอมหาวิทยาลัย 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทาง

หรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองคลังและพัสดุ 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานตามเกณฑท่ีตัวชี้วัดกําหนด 

 

ตัวชี้วัดที่   7.2.5  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
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ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คณะกรรมการ หรือคณะทํางานจัดซ้ือจัดจางมหาวิทยาลัย 
 2. นโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัย 

 3. รายงานผลการดําเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการตามนโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจาง 

ของมหาวิทยาลัย 
 4. รายงานการติดตาม/ ทบทวน/ ประเมินผลการดําเนินงาน 
 5. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน และการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 
 
ผูกํากับดแูลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางมหาวิทยาลัย / กองคลังและพัสดุ 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางมหาวิทยาลัย / กองคลังและพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยวัด    :   ระดับ 

คําอธิบาย  : 
  - การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของมหาวิทยาลัยใหมีระบบสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพสามารถลดภาระและความซ้ําซอนในการจัดทําสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการบริการขอมูลสารสนเทศใหมีความรวดเร็ว ถูกตองและทันสมัย และสามารถสนับสนุนการ

รายงานผลขอมูลสําหรับการประกันคุณภาพ  การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการรายงานขอมูล

สารสนเทศตอหนวยงานอื่นๆ ภายใตระบบสารสนเทศที่มีเอกภาพ ไดครอบคลุม โดยลดภาระและซ้ําซอนในการ

จัดเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัย 
  - ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการ

วางแผนระดับสถาบันเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน  เปนระบบที่ใชงานไดท้ังเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร  เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน  ตลอดจนเพื่อ

การปรับปรุงและพัฒนา ท้ังนี้ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช  

มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน ตลอดจนเปนระบบที่มี

แผนจัดการกับเหตุการณท่ีไมคาดคิด 
  - ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อบํารุงรักษาขอสนเทศ (Maintain information) ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวด

เร็วในเวลาที่ตองการ และลดความซ้ําซอนของขอมูล โดยระบบฐานขอมูลที่ดีตองประกอบดวยการกําหนดระบบ

ความปลอดภัยของขอมูลและสิทธิการเขาถึงขอมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อ

ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูล 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่   7.3.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
      มหาวิทยาลัย 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  203 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 มีนโยบาย/แผนงานในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย 

ระดับ  2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับ  3 1) มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

2) มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

ระดับ  4 มีการนําผลการประเมินระดับ 3  มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

ระดับ  5 มีการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน และการวางแผนการปฏิบัติในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :   
  สํานักคอมพิวเตอร / กองทะเบียนและประมวลผล / กองการเจาหนาที่ / กองคลังและพัสดุ /  

กองแผนงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานตามเกณฑท่ีตัวชี้วัดกําหนด 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทํางาน หรือการมอบหมายผูรับผิดชอบ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 

 2. นโยบายในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 

 3. แผนการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 

 4. ระบบฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 
 5. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพงึพอใจของ

ผูใชฐานขอมูล 
 6. รายงานการนําผลการประเมินในขอ 3  ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
 7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย 
 8. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 
 9. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 

 KPI   Owner  :    สํานักคอมพิวเตอร / กองทะเบียนและประมวลผล / กองการเจาหนาที่ /  

กองคลังและพัสดุ / กองแผนงาน 

 Data  Owner  :    สํานักคอมพิวเตอร / กองทะเบียนและประมวลผล / กองการเจาหนาที่ /  
กองคลังและพัสดุ / กองแผนงาน 
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หนวยวัด     :  ระดับ 

คําอธิบาย  : 
  - ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกันในการ

พัฒนาระบบฐานข อมูลอุดมศึกษา  ซ่ึ งประกอบด วย  ข อมูลด านนักศึกษา  บุคลากร  และหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษา ขอมูลดานงบประมาณ และขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเปนการ

ดําเนินงานที่ตอเนื่องมา ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 การพัฒนาระบบฐาน 

ขอมูลจะรวมถึงการพัฒนาระบบขอมูลอื่นที่สําคัญตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่สถาบันอุดมศึกษา

กําหนด 
   • ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมี 

วัตถุประสงคเพื่อบํารุงรักษาขอสนเทศ (Maintain information) ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใช 

ขอมูลไดอยางรวดเร็วในเวลาที่ตองการ และลดความซ้ําซอนของขอมูล โดยระบบฐานขอมูลที่ดีตองประกอบดวย 

การกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลและสิทธิการเขาถึงขอมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูล

และสารสนเทศเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูล 
   • กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติ 

ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการ 

ท่ีเกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซ่ึงมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบันฯ  

เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน 
 

  - โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรการเงิน

อุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดทั้ง 5 ฐานขอมูล 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา 

และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รวมทั้ง รายชื่อเว็บไซตท่ีเผยแพรรายงาน 

ขอมูลที่เกี่ยวของ พรอมรายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบจัดทําขอมูลชองทางการติดตอสื่อสาร  

(ตามประเด็นที่ 1)  ให สกอ. ภายในเวลาที่กําหนด 
ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติ

ราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2552 ท่ีครบถวน ถูกตอง และทันสมัย 
ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือทบทวนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการ 

ท่ีสรางคุณคา  อยางนอย  1 กระบวนการ 
ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตร ระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และขอมูลอื่นๆ ไดแก แผนยุทธศาสตร

หรือแผนปฏิบัติราชการและคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เพื่อใหผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสีย  ผูบริหาร  ผูปฏิบัติ  และประชาชนสามารถเขาถึงไดอยาง

เหมาะสม 
 

ตัวชี้วัดที่  7.3.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา  
     บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
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ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือตาม

แผนงาน/โครงการสําคัญ 

 

หมายเหต ุ กระบวนการที่สรางคุณคา  สามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการสรางคุณคาในตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ได 

 

เกณฑการใหคะแนน   : 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1  

และ 2 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1  

และ 2 และประเด็น

อ่ืนอีก 1 ประเด็น  

(รวม 3 ประเดน็) 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1  

และ 2 และประเด็น

อ่ืนอีก 2 ประเด็น  

(รวม 4 ประเดน็) 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1  

และ 2 และประเด็น

อ่ืนอีก 3 ประเด็น  

(รวม 5 ประเดน็) 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1  

และ 2 และประเด็น

อ่ืนอีก 4 ประเด็น  

(รวม 6 ประเดน็) 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

1 สถาบั นอุ ดมศึ กษาพัฒนาแล ะ

ปรั บปรุ ง ร ะบบฐานข อมู ลด าน

นักศึกษา บุคลากร หลักสูตรการเงิน

อุดมศึกษา และระบบภาวะการมี

งานทําของบัณฑิต  ตามรูปแบบ

ม า ต ร ฐ า น ก ล า ง ที่ สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา 

(สกอ.) กําหนดทั้ง 5 ฐานขอมูล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐาน และระบบฐานขอมูล หรือ

ระบบเครือขายอิเล็คทรอนิคสตางๆ 
 ขอมูลในระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากรหลกัสูตร การเงิน

อุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  

ที่สถาบันอุดมศึกษาไดรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเปนขอมูลทีส่มบูรณ ถูกตอง ครบถวน  

ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่กําหนดและสามารถนําไปใชได 

2 สถาบันอุ ดมศึ กษาจั ดส งข อมู ล

รายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และ

ระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทํา

ของบัณฑิต รวมทั้ง รายชื่อเว็บไซต 

ที่เผยแพรรายงานขอมูลที่เก่ียวของ 

พรอมรายชื่อคณะทํางานผูผิดชอบ

จัดทํ าข อมูลช องทางการติดตอ 

ส่ือสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให สกอ. 

ภายในเวลาที่กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐาน และระบบฐานขอมูล หรือ

ระบบเครือขายอิเล็คทรอนิคสตางๆ 
 วันที่ / เวลา ที่สถาบันอุดมศึกษา  ไดปอนขอมูลเขาระบบฐานขอมูล 

ของ สกอ. 

 การตรวจสอบขอมูลตาม URL ของเว็บไซตที่สถาบันอุดมศึกษา 

แจงมายัง สกอ. วาเปนชองทางการเผยแพรรายงานขอมูลที่เก่ียวของ

รายชื่อคณะทํางานและชองทางการติดตอสื่อสาร 

3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูล

ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น

ยุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติราชการ 

รวมทั้ ง ผลการดํ า เนิ นงานตาม 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐาน และระบบฐานขอมูล หรือ

ระบบเครือขายอิเล็คทรอนิคสตางๆ 

 ระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือ

แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรอง 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

คํ า รั บ ร อ ง ก า รปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  

ประจําปงบประมาณ พ .ศ .2553  

ที่ครบถวน ถูกตอง และทันสมัย 

การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  ซึ่งเปนขอมลู 

ที่ครบถวน ถูกตอง  และทันสมัย 

 สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดใหมีชองทางการตรวจสอบโดย

กําหนด URL หรือการกําหนดสิทธิโดยระบุUsername และ 

password เพื่อใหสามารถเขาไปตรวจสอบไดจากสวนกลาง  

ในดานความถูกตองความสมบูรณของขอมูล และมีชองทางในการ

ใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนาได 

 Flowchart หรือ คูมือการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลในระบบ

ฐานขอมูลที่สถาบันกําหนด โดยใหแสดงขอมูลในระบบ

อิเล็คทรอนิคส ที่ใหสามารถตรวจสอบไดจากสวนกลาง 

4 สถ าบั น อุ ด มศึ กษ า จั ด ทํ า ห รื อ

ทบทวนฐานข อมูลเพื่อสนับสนุน 

การปฏิบั ติงานตามกระบวนการ 

ที่ ส ร า ง คุ ณ ค า  อ ย า ง น อ ย  1 

กระบวนการ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐาน และระบบฐานขอมูล หรือ

ระบบเครือขายอิเล็คทรอนิคสตางๆ 

 ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สราง

คุณคา  อยางนอย 1 กระบวนการ  ที่ไดทบทวนหรือจัดทําในป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

 สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดใหมีชองทางการตรวจสอบ 

โดยกําหนด URL หรือการกําหนดสิทธิโดยระบุ Username และ  

password เพื่อใหสามารถเขาไปตรวจสอบไดจากสวนกลาง  

ในดานความถูกตองความสมบูรณของขอมูล และมีชองทาง 

ในการใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนาได 

 Flowchart หรือ คูมือการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลในระบบ

ฐานขอมูลที่สถาบันกําหนด โดยใหแสดงขอมูลในระบบ

อิเล็คทรอนิคส ที่ใหสามารถตรวจสอบไดจากสวนกลาง 

5 ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ ช ร ะ บ บ

เทค โน โลยี ส า รสน เทศ เพื่ อ ให 

บริการขอมูลดานนักศึกษาบุคลากร 

หลักสูตร ระบบฐานขอมูลภาวะการ

มีงานทําของบัณฑิต และขอมูลอื่นๆ 

ไ ด แ ก  แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ห รื อ

แผนปฏิบัติราชการ และคํารับรอง

ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2553  เพื่อให 

ผู รับบริการ  ผูมีส วนไดส วนเสีย 

ผูรับบริการ ผูปฏิบัติ และประชาชน

สามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐาน และระบบฐานขอมูล หรือ

ระบบเครือขายอิเล็คทรอนิคสตางๆ 

 ชองทางการเผยแพรขอมูลผานระบบเครือขายอิเลค็ทรอนิคส  

ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการเผยแพรขอมูลไดสอดคลอง 

ตามความตองการของผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย  ผูบริหาร  

ผูปฏิบัติ  และประชาชน 

 สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดใหมีชองทางการตรวจสอบโดย

กําหนด  URL หรือการกําหนดสิทธิโดยระบุUsername และ  

password เพื่อใหสามารถเขาไปตรวจสอบไดจากสวนกลาง  

ในดานความถูกตองความสมบูรณของขอมูล และมีชองทางในการ

ใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนาได 

6 สถาบันอุ ดมศึ กษามี ร ะบบการ

ติดตาม  เฝ าระวั ง  และเตือนภัย 

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการหรือตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการหรือตามแผนงาน/

โครงการสําคัญ 

ประเมินผลจากขอมูล  เอกสาร  หลักฐาน  และระบบฐานขอมูล  

หรือระบบเครือขายอิเล็คทรอนคิสตางๆ 
 ระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย ที่สถาบนัจัดทําขึ้นและ 

ใชในการกํากับติดตามความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ ที่สามารถรายงานตอ

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับตัวชี้วัด หรือผูมีอํานาจ  ทั้งน้ี อาจรายงานใน
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

รูปแบบของเอกสาร  หรือเอกสารอิเล็คทรอนิคสได 

 บันทึก คําสั่ง ความเห็น หรือการตอบกลับ ทางเอกสารหรือเอกสาร

อิเล็คทรอนิคสที่แสดงวาไดนําขอมูลจากการการติดตาม เฝาระวัง

และเตือนภัยไปใชประโยชนเพื่อการดําเนินการของผูเก่ียวของได 

 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  : 
  1. ขอมูลดานนกัศึกษา  และหลักสูตร  จากกองทะเบียนและประมวลผล 

  2. ขอมูลบุคลากร  จากกองการเจาหนาที ่
  3. ขอมูลการเงนิของมหาวิทยาลัย  จากกองคลังและพัสดุ 

  4. ขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  จากกองแผนงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  สํานักคอมพิวเตอร  และหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลแตละฐานดําเนินการจัดทําขอมูลใหครบทุก

รายการตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  พรอมทั้งตรวจสอบความครบถวน และความถูกตอง

ของขอมูล  และดําเนินการแกไขใหเรียบรอยและถูกตองกอนดําเนินการจัดสงใหกับสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    กองทะเบียนและประมวลผล / กองการเจาหนาที่ / กองคลังและพัสดุ /  
       กองแผนงาน  และสํานักคอมพิวเตอร 
 Data  Owner  :    สํานักคอมพิวเตอร 

 
 
 
 

 

 

 

หนวยวัด     :   ระดับ 

คําอธิบาย  : 
  - การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆ พันธกิจ  จําเปนจะตองอาศัยองคความรูในศาสตรตางๆ เพื่อชวย

ในการศึกษา เรียนรู วิจัย หรือแมตอการพัฒนาตนเอง  ดังนั้นทรัพยากรสารสนเทศจึงถือไดวามีสวนสําคัญในการ

ผลักดันและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูสากล  และเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  - การพัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด  หมายถึง  การที่ 

สํานักวิทยบริการ มีการวางระบบและกลไกในการพัฒนาและการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด  

ไมวาจะเปนกระบวนการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  และการใชประโยชน

จากทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อใหบริการแกอาจารย/นิสิต/บุคลากรและประชาชนทั่วไปใหสามารถบริการ 

แกผูใชบริการไดอยางทั่วถึงสามารถเขาใชไดจากทุกที่และทุกเวลา 

 

ตัวชี้วัดที่   7.3.3  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศ 
    ในหองสมุด  
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เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ  (Milestone)  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5 ระดับ

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ  หรือคณะทํางาน 

2 1) นโยบายเกี่ยวกับการแผนการจัดหา/พัฒนา/ใชประโยชนทรัพยากรสารสนเทศ 

ในหองสมุด 
2) มีแผนการดําเนินงานแผนการจัดหา/พัฒนา/ใชประโยชนทรัพยากรสารสนเทศ 

ในหองสมุด 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย  

อยางนอย  2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทาง 

หรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน 

ในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :  สํานักวิทยบริการ จัดทําแผนการจัดหา/พัฒนา/ใชประโยชนทรัพยากรสารสนเทศ

มหาวิทยาลัย 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  สํานักวิทยบริการ รับผิดชอบในการจัดทําแผนการจัดหา/พัฒนา/ใชประโยชนทรัพยากรสารสนเทศ

มหาวิทยาลัย  และกํากับติดตามผลการดําเนินงานแผนงานที่กําหนด  และรายงานผลตอมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดหา/พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

 2. แผนจัดหา/พัฒนา/ใชประโยชนทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
 3. ขอมูลที่แสดงถึงการกาํกับติดตามการดําเนินงานตามแผนการจัดหา/พัฒนา/ใชประโยชนทรัพยากร

สารสนเทศมหาวิทยาลัย 

 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหา/พัฒนา/ใชประโยชนทรัพยากรสารสนเทศ

มหาวิทยาลัย 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหา/พัฒนา/ใชประโยชน

ทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัย  ในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    สํานักวิทยบริการ 
 Data  Owner  :    สํานักวิทยบริการ 
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หนวยวัด     :   ระดับ 
 

 

ตัวชี้วัดที่  7.4.1.1  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

 

คําอธิบาย  : 
  - แผนพัฒนาบุคลากร  หมายถึง แนวทาง กลยุทธ หรือวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดไวเพื่อใช

ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากร

ภายในสถาบันใหเปนไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ตองการ ไดแก มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติ

หนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล  

มีความพึงพอใจในการทํางาน กอใหเกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความกาวหนา 

ในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบตัิหนาที่  (Career path) 
  - บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสายสนับสนุน 

  - อาจารยประจํา  หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน

รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา  (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) 
  - บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการสาย ข และ ค พนักงานมหาวิทยาลัย 

ดานสนับสนุนวิชาการ และการบริหารจัดการ และธุรการ ซ่ึงมีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) 

 
 
โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้ 

 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ และสมรรถนะ (Competencies) ท่ีตองการ

ของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาแตละตําแหนงท่ีสอดคลองกับภารกิจ ลักษณะงานความจํา

เปนของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานเพื่อการสรางแรง

จูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใชกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือ ในการ

ประเมินความตองการจําเปน (Needs assessment) เพื่อการพัฒนาของบุคลากรฯที่จะชวยให

บุคลากรฯ สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลตามประเด็นที่ 1 คือความตองการจําเปนของบุคลากรฯมาวิเคราะห

ชองวางระหวางสมรรถนะปจจุบัน เปรียบเทียบกับสมรรถนะเปาหมายที่สถาบันอุดมศึกษาตอง

การ และนํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่ไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มา

ปรับปรุงใหมีความเหมาะสมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหสอดคลองกับสมรรถนะหลัก 

คานิยม และวัฒนธรรมการทํางานของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบ

จากผูมีอํานาจหรือจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือใชชองทางการสื่อสาร 

ท่ีหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบ

การณ การทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยตองแสดงใหเห็น

ถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารตางๆ 
 

ตัวชี้วัดที่   7.4.1  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู 
       เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา 
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ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป และแผนรายป รวมทั้ง

ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรไดอยางครบถวน 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

อยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ รวมทั้ง นําผลการติดตามไปปรับปรุงการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสราง

ประสิทธิภาพและเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของ

บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ท่ีครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงาน 

ท่ีกําหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและระบบการใหสิ่งจูงใจอื่นของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนดังกลาว โดยพิจารณาถึงผลที่

เกิดขึ้นตอตัวบุคลากร และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบเปนสําคัญ และจัดทํารายงาน

สรุปผลการดําเนินงานและรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและ 

ขอเสนอแนะ เสนอตอผูมีอํานาจหรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อพิจารณา และนําไปเปน 

ขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

เกณฑการใหคะแนน   : 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

3 ประเด็น  

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

4 ประเด็น  
 

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

5 ประเด็น  

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

6 ประเด็น  

ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน  

7 ประเด็น  

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 

ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนด

หนาที่ รับผิดชอบ และสมรรถนะ 

(Competencies) ที่ตองการของ

บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

แต ล ะตํ า แหน งที่ ส อดคล อ ง กับ

ภารกิจ ลักษณะงานความจําเปนของ

สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทํา

เสนทางความกาวหนาในสายงาน

เพื่ อ การสร า งแร งจู ง ใ จ ในการ

ปฏิบั ติงานของบุคลากร  โดยใช

กระบวนการจัดการความรู เปน

เครื่องมือในการประเมินความตอง

การจําเปน (Needs assessment) 

เ พื่ อ ก า รพัฒนาขอ งบุ คล ากรฯ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

 เอกสาร/หลักฐานที่ระบุหนาที่รับผิดชอบ และสมรรถนะ 

(Competencies) ที่ที่ตองการเสนทางความกาวหนาในสายงาน 

เพื่อการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละตําแหนง 

ในสถาบัน/คณะ/สํานัก ซึ่งแสดงความสอดคลองกับภารกิจ  

ลักษณะงานและความจําเปนของสถาบันอุดมศึกษา 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนํากระบวนการจัดการความรู 

มาใชเพื่อประเมนิความตองการจําเปน(Needs assessment)  
ในการพัฒนาของบุคลากรฯ หรือเอกสาร / หลักฐานที่อธิบายถึง

วิธีการที่สถาบันใชดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาว 

 เอกสารหรือรายงานสรุปผลการประเมินความตองการจําเปน 

ที่ไดจากกระบวนการจัดการความรูที่มีขอมูลที่เปนประโยชน 

ใหนําไปใชได 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

ที่ จะช วยให บุคลากรฯ  สามารถ

ปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมาย 

ที่ กําหนดและมีความกาวหนาใน

วิชาชีพ 

2 สถาบันอุดมศึกษานําข อมูลตาม

ประเด็นที่  1 คือความต องการ

จําเปนของบุคลากรฯมาวิเคราะห

ชองวางระหวางสมรรถนะปจจุบัน 

เปรียบเทียบกับสมรรถนะเปาหมาย

ที่สถาบันอุดมศึกษาตองการ และ

นํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่ได

กําหนดไว ในป งบประมาณ พ .ศ . 

2552  มาปรั บป รุ ง ใ ห มี ค ว าม

เหมาะสมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 ใหสอดคลองกับสมรรถนะ

หลัก คานิยม และวัฒนธรรมการ

ทํ า ง านขอ งสถาบั นอุ ดมศึ กษา  

ซึ่งแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบ

จ า ก ผู มี อํ า น า จ ห รื อ จ า ก ส ภ า

มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 ฐานขอมูลหรือเอกสาร/หลักฐานที่รวบรวมขอมูลบุคลากรของ

สถาบัน อุดมศึกษาที่ครอบคลมุขอมูลดานความรูความสามารถ 

หรือความเชี่ยวชาญของบุคลากรสมรรถนะหลักของบุคลากรแตละ 

ตําแหนงในปจจุบัน ที่จะทําใหสถาบัน/คณะ/สํานัก มีขอมูลเพยีงพอ 

ที่จะนําไปวิเคราะหตามประเด็นของตัวชี้วัดนี้ได 

 เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันวาไดมีการดําเนินงานวิเคราะหชองวาง

ระหวางความรูความสามารถ สมรรถนะหลักในปจจุบันเปรียบเทียบ

กับสมรรถนะเปาหมายที่สถาบันอดุมศึกษาตองการ เพื่อนํามาจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดปรับปรุงหรือจัดทํา

ขึ้นจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว ซึ่งแสดงไดวามีความเชื่อมโยง

การพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะหลักคานิยม และ

วัฒนธรรมการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาและเหมาะสมที่จะ

นํามาใชในปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 แผนพัฒนาบุคลากรควรมีสาระสําคัญที่ระบุถึงเปาหมาย แนวทาง 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม กระบวนการจัดการความรูหรือวิธีการ 

ที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ตาม

ลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ ระยะเวลา ประเด็นการติดตามและ

ประเมินผลรวมทัง้ผูรับผิดชอบใหชัดเจน 

 หลักฐานยืนยันวาแผนพัฒนาบุคลากรดังกลาวไดรับความเห็นชอบ

จากผูมีอํานาจหรือจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

3 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารเผย

แพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือ

ใชชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย

รูปแบบ เพื่อใหบุคลากรของสถาบัน 

อุดมศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความรู 

ประสบการณ การทํางาน และขอมูล

ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานโดยตองแสดงใหเห็นถึง

ประสิ ท ธิภาพของช อ งทางการ

สื่อสารตางๆ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

 ขอมูลเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือชองทางการ

ส่ือสารอื่นที่สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือจัดใหมีขึ้นที่ทําใหบุคลากร

ของสถาบันอุดมศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 
การทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน

ระหวางกันได 

 หลักฐานยืนยันทีแ่สดงถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสาร

ดังกลาว ไดแก ความสมบูรณในการสื่อสารหรือการถายทอดขอมูล 

การเขาถึง กลุมเปาหมายความสะดวก และความรวดเร็ว 

4 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป และ

แผนรายป รวมทั้งดําเนินการตาม

แ ผ นพั ฒน า บุ ค ล า ก ร ไ ด อ ย า ง

ครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ระยะ 4 ป  และ 

แผนรายป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เพื่อจะพัฒนาบุคลากร 

ของสถาบันใหเปนไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ตองการ 

 แผนพัฒนาบุคลากรควรมีสาระสําคัญที่ระบุถึงเปาหมาย แนวทาง  

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม กระบวนการจัดการความรูหรือวิธีการ 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

ที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ตาม

ลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ ระยะเวลา ประเด็นการติดตามและ

ประเมินผลรวมทัง้ผูรับผิดชอบใหชัดเจน 

 เอกสาร / หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรไดอยางครบถวนและตอเนื่อง 

5 สถาบันอุ ดมศึ กษามี ร ะบบการ

ติ ด ต า ม ค ว า ม ก า ว ห น า ก า ร

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

อยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงาน

เสนอตอผู มีอํานาจ รวมทั้ง นําผล

ก า ร ติ ด ต า ม ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก า ร

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใหมี

การปรับปรุงสภาพแวดล อมการ

ทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพ

และ เอื้ อต อการปฏิบั ติ ง านของ

บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  ดังน้ี 
 เอกสาร / หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามีระบบ

ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  

และสามารถดําเนินการไดตามระบบนั้นๆ 

 รายงานผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากรที่เสนอตอผูมีอํานาจ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงไดวาสถาบันอุดมศึกษานําผลการติดตาม

ความกาวหนาฯ มาใชปรับปรุงการดําเนินงานตามแผน และทําให

บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 บันทึกหรือหนังสือเวียนหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงวา 

ไดมีการแจงไปยังบุคลากรที่รับผดิชอบและบุคลากรที่เก่ียวของ 

ใหทราบวามีระบบติดตามความกาวหนาฯ เพื่อใหดําเนินการ 

ตามระบบได 

 ประกาศหรือคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน หรือ

เอกสารมอบหมายผูรับผิดชอบใหมีการดําเนินการติดตาม 

ความกาวหนาฯ และการประเมินสัมฤทธิผลของแผน 

 หลักฐานยืนยันวาไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน 

ซึ่งสอดคลองกับความตองการของบุคลากรที่ทําใหบุคลากรไดรับ

ความสะดวกมีความสุขกับการปฏบิัติงาน และทําใหงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

6 สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือ

กําหนดให มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําปของบุคลากรของ

สถาบันอุดมศึกษา  ที่ครอบคลุม 

ผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงาน 

และภาระงานที่ กําหนด  รวมทั้ ง  

ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ  

โดยเชื่อมโยงกับระบบการประกัน

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษาและระบบการให

ส่ิงจูงใจอื่นของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นแนว ทางการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําปของบุคลากรของสถาบันในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2553 

 แนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานประจําปตองมีสาระสําคัญ 

ที่แสดงใหเห็นวาเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงาน

และภาระงานของบุคลากรตามที่กําหนดหรือตกลงไวรวมกัน และ 

ใชขอมูลผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามที่ไดรับการพัฒนา

ตามแผนพัฒนาบุคลากรเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรฯ เพื่อความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

แตละตําแหนง 

 เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงใหเหน็ความเชื่อมโยงของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา และระบบการใหส่ิงจูงใจอื่นของสถาบัน 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

7 สถาบันอุ ดมศึ กษามี ร ะบบการ

ประเมินสัมฤทธิผลของแผนดังกลาว 

โดยพิ จารณาถึ งผลที่ เ กิดขึ้ นต อ 

ตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนา

งานที่ รับผิดชอบเป นสําคัญ และ

จั ด ทํ า ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ร า ย ง า น ส รุ ป

ประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนว

ทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอ

ผู มีอํานาจหรือสภามหาวิทยาลัย/

สถาบันเพื่อพิจารณา  และนําไป

เปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุง

แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร แ ล ะ

กระบวนการจัดการความรู สําหรับ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

 เอกสาร / หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามีระบบ 

การประเมินสัมฤทธิผลของแผนดงักลาว และไดดําเนินการตาม

ระบบจริง 

 ระบบการประเมินสัมฤทธิผลดังกลาว ควรระบุกระบวนการ ขั้นตอน 

ระยะเวลา ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบใหชัดเจน  

ทั้งน้ี การประเมินสัมฤทธิผลของแผนตองแสดงผลไดอยางชัดเจน 

วาผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามแผนนั้นมีผลตอบุคลากรฯ 

และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบอยางไร 

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  และ

รายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัดแนวทางแกไขและ

ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2552 หรือ

เอกสารอื่นที่มีสาระสําคัญเหลานี้ครบถวนที่ทําใหสภามหาวิทยาลยั/

สถาบัน ผูบริหารสถาบัน/คณะ/สํานัก มีขอมูลเพียงพอที่จะนําไปใช

ประโยชนตอการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานในปตอไป 

 หลักฐานยืนยันวนัหรือชวงเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาไดเสนอสรุป 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

และรายงานสรุปประสบการณ  ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและ

ขอเสนอแนะดังกลาวตอผูมีอํานาจหรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน

เพื่อพิจารณา 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :  กองการเจาหนาที่  ดําเนินการตามขั้นตอนและเกณฑท่ีกําหนด 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. ศึกษาเอกสารจากหลักเกณฑ และแนวทางที่กําหนด 
  2. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผน 
  3. ศึกษาและวิเคราะหผลการดําเนินงานดานการบริหารบุคคลที่ผานมา 

  4. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

  5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 

 2. แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 

 3. เอกสารเกี่ยวกับรายงานสรุปการประชุม หรืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กองการเจาหนาที่ / คณะ-หนวยงาน 

 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 
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ตัวชี้วัดที่  7.4.1.2  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา 

 

คําอธิบาย  : 
  มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหง

การเรียนรู ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู  โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร

ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู 

และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามี

ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู 

การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล  และการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและภายนอก

องคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนด  แนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดีย่ิงขึ้น 

  - การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงกระจัดกระจาย

อยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหทุกคน 

ในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 
  - กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวมการจัดระบบ

จัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

อุดมศึกษา การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบันอุดมศึกษาการกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู ในสถาบันอุดมศึกษา 

ใหดีย่ิงขึ้น 

  - แนวปฏิบัติที่ดี 

   1) สถาบันมีการจัดทําแผนและกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดการความรูเพื่อมุง

สูองคกรแหงการเรียนรู  รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบและเขาใจตรงกัน

อยางทั่วถึง 

   2) สถาบันมีการดําเนินงานตามแผน  ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรูตาม

ระบบ  PDCA  อยางตอเนื่อง 

   3) สถาบันมีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดาน

การจัดการความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของสถาบัน 

   4) สถาบันมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชให 

เกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม  รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ

ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 

ระดับ  2 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเรจ็ตามเปาหมายไมนอยกวา  
รอยละ 50 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  3 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเรจ็ตามเปาหมายรอยละ 100 

ระดับ  4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 

ระดับ  5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง 
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  กองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน  
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  จัดเก็บขอมูลตามขั้นตอนและกระบวนการที่กําหนดตามเกณฑ 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการความรู 
 2. แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของสถาบัน และหลักฐานการ

ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
 3. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ ขอบังคับ 

มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
 4. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูของสถาบัน เชน คําสั่ง

แตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน / คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการ

ความรู  ฐานขอมูลดานการจัดการความรู  หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน  เอกสารและสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

ตาง ๆ    
 5. จํานวนบุคลากรและหนวยงานที่มีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 
 6. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  
 7. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของสถาบัน 
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของสถาบัน เชน  จํานวนรางวัล
ตาง ๆ ท่ีบุคลากรไดรับจากการจัดการความรู  ประสทิธิผลของการทํางานที่เพิ่มขึ้น 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะกรรมการจัดการความรู / คณะ-หนวยงาน / กองการเจาหนาที่ 

 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 
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หนวยวัด     :   รอยละ 

คําอธิบาย  : 

  - ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ 

ท้ังในและตางประเทศ  ตออาจารยประจํา  ในปงบประมาณนั้น  โดยใหนําเสนอในรูป  รอยละ 
  - รอยละอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุมวิชาการ  หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ

ท้ังในและตางประเทศ ในปงบประมาณนั้น ตอจํานวนอาจารยประจํา  ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําเฉพาะ 

ที่ปฏิบัติงานจริง  ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
  - การแจงนับอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวชิาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ  ในแตละ

ปงบประมาณ  จะไมนับซํ้า  ถึงแมวาอาจารยผูนั้นจะเขารวมประชุมวิชาการนาํเสนอผลงานหลายครั้ง 
  - ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา ไดแก 

   1. ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับ

สาขาวิชา 
   2. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ 
   3. งานที่ไดรับสิทธิบัตร  หรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 

   4. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอ

สาขาวิชาหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงาน 

ในสาขาวิชานั้น  
   5. สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 

 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวชิาการ 

ท้ังในประเทศ  และตางประเทศ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

X 100 

 จํานวนอาจารยประจํา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 

 

 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 250  
X 100 

 698  

 

  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ 
ท้ังในและตางประเทศ      =     35.82   
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 2  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่   7.4.2  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนาํเสนอผลงาน 

      วิชาการทั้งในและตางประเทศ 
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รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในและตางประเทศ  เทากับ   รอยละ   80 

เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในและตางประเทศ  เทากับ   รอยละ   81 

เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในและตางประเทศ  เทากับ   รอยละ   82 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในและตางประเทศ  เทากับ   รอยละ   83 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในและตางประเทศ  เทากับ   รอยละ   84 

เทากับ  5  คะแนน 

 
 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองการเจาหนาที่) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการสงเสริมและ 

การพัฒนาบุคลากร 

2 มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนาบุคลากร 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือ

มาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน

ในปตอไป 

 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  : 
  1. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําจากกองการเจาหนาที่ 

  2. ขอมูลอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ  จากกองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  กองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ 

และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ  ตออาจารยประจํา  ในปงบประมาณ   
 

ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 

  2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพฒันาบุคลากร 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 
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 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. ขอมูลจํานวนอาจารยประจํา  ในปงบประมาณนั้น  (เฉพาะอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง) 

 8. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ  ในปงบประมาณนั้น 
 9. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ  ในปงบประมาณนั้น 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 

 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 
 
 
 
 
 
 

 

 

หนวยวัด    :   รอยละ 

คําอธิบาย  : 

  - ใหเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู  และทักษะในวิชาชีพ  

ท้ังในและตางประเทศ  ตอจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน  ในปงบประมาณนั้น  โดยใหนําเสนอในรูป  รอยละ 

  - รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู  และทักษะในวิชาชีพทั้งในและ

ตางประเทศ  ในปงบประมาณนั้น  ตอจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน  ท้ังนี้ใหนับบุคลากรประจํา 

สายสนับสนุน เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง  ไมนับรวมบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอ 
  - การแจงนับบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู  และทักษะในวิชาชีพ  ท้ังใน

และตางประเทศ ในแตละปงบประมาณ จะไมนับซํ้า ถึงแมวาบุคลากรประจําสายสนับสนุนผูนั้นจะไดรับการพัฒนา

ความรู  และทักษะในวิชาชีพ  ท้ังในและตางประเทศหลายครั้ง 
  - การพัฒนาความรู  และทักษะในวิชาชีพ  ไดแก 
   1. การสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 

   2. การสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม  สัมมนา  หรือดูงาน 

   3. การฝกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

สายสนับสนุน 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 

 

 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

X 100 

 
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่   7.4.3  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู   
       และทักษะในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ 
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  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 750  
X 100 

 800  

 

  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนาความรู  และทักษะในวิชาชีพทั้งในและ

ตางประเทศ             =     93.75 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 2  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนาความรู  และทักษะ 

ในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ  เทากับ   รอยละ   72 

เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนาความรู  และทักษะ 

ในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ  เทากับ   รอยละ   74 

เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนาความรู  และทักษะ 

ในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ  เทากับ   รอยละ   76 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนาความรู  และทักษะ 

ในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ  เทากับ   รอยละ   78 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนาความรู  และทักษะ 

ในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ  เทากับ   รอยละ   80 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองการเจาหนาที่) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการสงเสริมและ 

การพัฒนาบุคลากร 

2 มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนาบุคลากร 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือ

มาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน

ในปตอไป 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :   
  1. ขอมูลจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน  จากกองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน 

  2. ขอมูลจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู  และทักษะในวิชาชีพทั้งใน

และตางประเทศ  จากกองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน 
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 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  กองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนาความรู  และทักษะในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ  ในปงบประมาณ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 

  2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. ขอมูลจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน  ในปงบประมาณนั้น  (เฉพาะบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง) 

 8. ขอมูลจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู  และทักษะในวิชาชีพทั้งใน 

และตางประเทศ  ในปงบประมาณนั้น 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกหนวยงาน 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กองการเจาหนาที่ 
 
 
 
 

 

 

หนวยวัด    :   รอยละ 

คําอธิบาย  : 
  - ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทากับจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

  - อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  ใหนับรวมอาจารยประจําทั้งหมด 

ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ในปงบประมาณพ.ศ.2553 ท่ียังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา  

โดยจะนับรวมอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทา โดยจะตองไดรับวุฒิ จากสถาบันอุดมศึกษา 

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 
  - อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 

รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ท้ังนี้  ใหนับรวม

อาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 
  - ในกรณีวุฒิบัตรแพทยผูเชี่ยวชาญตามสาขาสามารถเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกได  นอกนั้นการเทียบ

วุฒิใดๆ  ใหเทากับวุฒิปริญญาเอกนั้น  จะตองเปนการรับรองคุณวุฒิจาก  สกอ.  เทานั้น 

  - ไมนับการเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกของหลักสูตร  MFA 
 

ตัวชี้วัดที่   7.4.4  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
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สูตรการคํานวณ   : 
 

 จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

X 100 

 
จํานวนอาจารยประจํา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 300  
X 100 

 698  

 

  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา        =     42.98  

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 2  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา   

เทากับ  รอยละ  26 

เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  

เทากับ  รอยละ  28 

เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  

เทากับ  รอยละ  30 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา   

เทากับ  รอยละ  32 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  

เทากับ  รอยละ  34 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองการเจาหนาที่) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการสงเสริมและ 

การพัฒนาบุคลากร 

2 มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนาบุคลากร 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือ

มาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน

ในปตอไป 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  : 
  ขอมูลจํานวนอาจารยประจํา และอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา จากกองการเจาหนาที่  
และคณะ/หนวยงาน 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  กองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลอาจารยประจํา และอาจารยประจําที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  ในปงบประมาณ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 

  2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  ในปงบประมาณนั้น (เฉพาะอาจารย 

ท่ีปฏิบัติงานจริง) 

 8. ขอมูลจํานวนอาจารยประจาํ  ในปงบประมาณนั้น 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 

 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 

 
 
 
 

 

 

หนวยวัด    :   รอยละ 

คําอธิบาย  : 

  - ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตําแหนงทางวิชาการกับจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด  โดยใหนําเสนอในรูป  รอยละ 

  - อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการใหนับรวมอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

ในระดับผูชวยศาสตราจารย (ผศ.) หรือรองศาสตราจารย (รศ.)  หรือศาสตราจารย (ศ.)  ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2552  ท่ียังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา 
  - อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ  ไดแก  อาจารยขาราชการและอาจารยพนักงาน

มหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่   7.4.5   รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 
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สูตรการคํานวณ   : 
 

 
จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

X 100 

 จํานวนอาจารยประจํา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 200  
X 100 

 800  

 

  รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ      =     25.00  

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  เทากบั   รอยละ   35 เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  เทากบั   รอยละ   40 เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  เทากบั   รอยละ   45 เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  เทากบั   รอยละ   50 เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  เทากบั   รอยละ   55 เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองการเจาหนาที่) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการสงเสริมและ 

การพัฒนาบุคลากร 

2 มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนาบุคลากร 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือ

มาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน

ในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  ขอมูลจํานวนอาจารยประจํา  และอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ จากกองการเจาหนาที่  
และคณะ/หนวยงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  กองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน จัดเก็บขอมูลอาจารยประจํา และอาจารยประจําที่มีตําแหนง

ทางวิชาการ  ในปงบประมาณ 
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ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 

  2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ในปงบประมาณนั้น  (ทั้งนี้ใหนับอาจารย 

ที่ลาศึกษาตอดวย) 

 8. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  ในปงบประมาณ  (ทั้งนี้ใหนับอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย) 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 

 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 
 
 
 
 

 

 

 

หนวยวัด     :   รอยละ 

คําอธิบาย   : 
  - ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  กับจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  โดยใหนําเสนอในรูป  รอยละ 
  - สถาบันพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใหมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง  เพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเปนเลิศทางวิชาการ  การสงเสริมใหคณาจารยไดเสนอผลงาน

ในเวทีตางๆ  จนไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ จะเปนการสงเสริมให

อาจารยสรางผลงานที่มีคุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง สถาบัน และประเทศชาติ 
  - อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ  ไดแก  อาจารยขาราชการ  และอาจารยพนักงาน

มหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 

  - ท้ังนี้ การนับผูไดรางวัลสามารถนับซํ้าได  หากไดรับหลายรางวัล และสามารถนับรวมอาจารย

ประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอไดดวย 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 

 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
 

X 100 

 จํานวนอาจารยประจํา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

 

ตัวชี้วัดที่   7.4.6   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

    ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ  
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  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 5  
X 100 

 800  

 
 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ =  0.63  
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 0.25 ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  เทากับ   รอยละ   1.00 

เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  เทากับ   รอยละ   1.25 

เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  เทากับ   รอยละ   1.50 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  เทากับ   รอยละ   1.75 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  เทากับ   รอยละ   2.00 

เทากับ  5  คะแนน 

 

 2)  สําหรับหนวยงานกํากับติดตามขอมูล  (กองการเจาหนาที่) 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการสงเสริมและ 

การพัฒนาบุคลากร 

2 มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนาบุคลากร 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือ

มาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน

ในปตอไป 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :   
  ขอมูลจํานวนอาจารยประจํา ท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  
จากกองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  กองการเจาหนาที่ และคณะ/หนวยงานจัดเก็บขอมูลอาจารยประจํา ท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ

หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  ในปงบประมาณ 
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ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 

  2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ในปงบประมาณนั้น  (ทั้งนี้ใหนับอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย) 

 8. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  ในปงบประมาณ  (ทั้งนี้ใหนับอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย) 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 

 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 
 
 
 
 
 

 

 

หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  - การที่มหาวิทยาลัย มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระ 

ท่ีกําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล 

และหาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

  - มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนา และรักษาบุคลากรอยางมี

ประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะหการเขา-ออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของหนวยงาน) 

  - มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ ตรงกับ

ภารกิจและสาขาวิชาชีพ ท้ังดานการฝกอบรม การเขารวมประชุม หรือเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ 

ตลอดจนมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูงใหประสบผลสําเร็จ 

  - มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน 

การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม  

ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการ

ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

  - มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของหนวยงาน และตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ

ของแตละคน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

  - มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางาน โดยมีการกําหนด

เสนทางเดินของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน 

ตัวชี้วัดที่  7.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   เพื่อพัฒนาและธํารงไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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  - มีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีแกบุคลากร รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ

การทํางาน และสรางบรรยากาศที่ดีท่ีจะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

  - มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคการและนําผลมาใชในการปรับปรุงการบริหารงาน 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 1) มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม  ภายใตการวิเคราะหขอมูล 

    เชิงประจักษ 

ระดับ  2 2) มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  

    เชน  การสรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง  

    การสนับสนนุเขารวมประชมุ ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผล 

    การปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ  มาตรการลงโทษ  รวมทั้งการพัฒนา  และ 

    รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ระดับ  3 3) มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี  และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางาน 

    ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

ระดับ  4 4) มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสาํเร็จและกาวหนา 

    ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

ระดับ  5 5) มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 

6) มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง  และมีแนวทางในการปรับปรุง 

    พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองการเจาหนาที่  ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  จัดเก็บขอมูลตามขั้นตอนและกระบวนการที่กําหนดตามเกณฑ 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางาน หรือหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบและกลไก 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อพัฒนาและธํารงไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 2. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน 

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

 3. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เชน หลักเกณฑการรับเขา สวัสดิการ 

และสิทธิประโยชน ระบบพิจารณาความดีความชอบ เปนตน 

 4. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เชน รายงานการ

ประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูลบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการทํางาน  ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 
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 5. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเลื่อนตําแหนง เชน การฝกอบรม การศึกษาตอ การเขารวม

ประชุมวิชาการ  ตลอดจนการเลื่อนขั้น  เล่ือนตําแหนง 

 6. สถิติการเขา-ออก  (Turnover)  ของบุคลากรทุกประเภท 

 7. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ  ของบุคลากร 

 8. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ท้ังแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 

 9. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

 10. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน ระดับความสําเร็จของการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลตางๆ ท้ังในระดับหนวยงาน มหาวิทยาลัย ระดับชาติ 

และนานาชาติ 

 
ผูกํากบัดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ / หนวยงาน 

 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 
 
 
 
 

 

 

หนวยวัด   :  ระดับ 

คําอธิบาย  : 
  - ในการปฏิบัติงาน นอกจากการไดรับเงินเดือนเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน ไดรับการเลื่อน 

ขั้นเงินเดือน มีเกียรติเปนความภาคภูมิใจตอวงศตระกูลแลว เพื่อเปนการจูงใจใหพนักงานและลูกจางชั่วคราว 

ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ โดยมหาวิทยาลัยอาจจัดสวัสดิการและ 

ประโยชนท้ังที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินหลายประการ แกพนักงานและลูกจางชั่วคราวตั้งแตเขาปฏิบัติงาน 

จนกระทั่งพนจากราชการ 
  - “สวัสดิการ” จะเปนระบบ/กลไกอีกแนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะไดมีโอกาสในการดูแล 

บุคลากรทําใหบุคลากรมหาวิทยาลัยรูสึกวามีความมั่นคงในชีวิต รูสึกอบอุนในความเปนอยู และรูสึกพอใจที่จะ

ปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติงาน  และรวมกันสรางสรรคและพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายในภารกิจตางๆ  

ท่ีกําหนด 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการสงเสริมและ 

การพัฒนาบุคลากร 

2 มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการพนักงานและลูกจางชั่วคราว 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

ตัวชี้วัดที่   7.5.2  ระดับความสําเร็จของการจัดการสวัสดิการพนักงานและลูกจางชั่วคราว 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย   
อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

 แหลงขอมูล  :  กองการเจาหนาที่ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาระบบและกลไกเกี่ยวกับสวัสดิการ

พนักงานและลูกจางชั่วคราว 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  จัดเก็บขอมูลตามขั้นตอนและกระบวนการที่กําหนดตามเกณฑ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน หรือหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ

พนักงานและลูกจางชั่วคราว 
  2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการดําเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานและลูกจางชั่วคราว 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานและลูกจางชั่วคราว 
 4. ผลการสํารวจและวิเคราะหความตองการหรือความคิดเห็นของพนักงานและลูกจาวชั่วคราวมหาวิทยาลัย 
 5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานและลูกจางชั่วคราว 
 6. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 
 7. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 8. หลักเกณฑเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานและลูกจางชั่วคราว 
 9. ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานและลูกจางชั่วคราว 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 

 KPI  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กองการเจาหนาที่ 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กองการเจาหนาที่ 
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หนวยวัด   :  ระดับ 

คําอธิบาย  : 
  - ในชวงที่ผานมา กระแสสังคมใหความสําคัญเรื่อง “สุขภาพ คุณธรรม และจริยธรรม” อยางมาก  

และเรียกรองใหมีอยูในการดําเนินกิจกรรมทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และในทุกระดับ ตั้งแตพื้นฐาน

ระดับบุคคล ระดับองคกร และระดับประเทศ ซ่ึงแตละระดับมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน โดยเฉพาะระดับองคกร 

มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากมนุษยอาศัยในสังคมเชิงองคกร(Organizational society) มีการเกิดและเติบโต ไดรับ

การศึกษาโดยองคกร เวลาสวนใหญในการดําเนินชีวิตของมนุษยก็หมดไปกับการทํางานใหองคกร( Etzioni, cite in 

Curtin, 1995) ฉะนั้นองคกรจะเปนตัวกําหนดบทบาทพฤติกรรมที่ดีของสมาชิกระดับบุคคล ซ่ึงจะชวยสนับสนุน 

ประโยชนสุขของสังคมโดยรวม ระดับประเทศตอไป และจากสภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจปจจุบันมีความ

ซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการแขงขันสูงในทุกๆ ดานทาทายความเสี่ยงตอสุขภาพ คุณธรรม และ

จริยธรรมของบุคลากรในองคกร ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองมีระบบและกลไกในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  มีความพรอมรับ 

ปจจัยตางๆ ท่ีรุมลอมบีบคั้นตลอดเวลา เกิดการพัฒนาองคกรแบบใหมๆขึ้นมากมาย เพื่อความอยูรอดการสราง 

องคกรใหเปนองคกรที่มีบุคลากรที่มีสุขภาพ คุณธรรม และจริยธรรมเปนกลยุทธหนึ่งท่ีทรงพลังในอันจะสนองตอบ 

ปญหาและสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ  (Milestone)  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5 ระดับ

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ  หรือคณะทํางาน 

2 มีนโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ/

คุณธรรม/จริยธรรมใหกับบุคลากร 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทาง

หรือมาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองการเจาหนาที่  ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนา

สุขภาพ/คุณธรรม/จริยธรรมใหกับบุคลากร 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  จัดเก็บขอมูลตามขั้นตอนและกระบวนการที่กําหนดตามเกณฑ 
 

ตัวชี้วัดที่   7.5.3  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพ/คุณธรรม/จริยธรรมใหกับบุคลากร  
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ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางาน  หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาระบบและกลไก 

ในการพัฒนาสุขภาพ/คุณธรรม/จริยธรรมใหกับบุคลากร 
  2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ/คุณธรรม/จริยธรรม 

ใหกับบุคลากร 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ/คุณธรรม/จริยธรรมใหกับบุคลากร 
 5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ/คุณธรรม/จริยธรรมใหกับบุคลากร 
 6. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 
 7. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 

 KPI  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กองการเจาหนาที่ 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กองการเจาหนาที่ 
 
 
 
 

 

 

 

หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 
  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่สอดคลองกับหนวยงานตนสังกัด

เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาและกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามที่กําหนดไว  

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48  

ท่ีกําหนดวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให 
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  

โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
  ความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนด 

ใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ วิธีการ  

ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ  และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามปรัชญาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดหรือตามที่หนวยงานตนสังกัดไดกําหนดไว และนําผลที่ไดจากการ

ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหบรรลุความสําเร็จ 

ตามเปาหมายหรือแผนของสถาบันอุดมศึกษา 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
 

ตัวชี้วัดที่   7.6.1  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา 

       คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 

โดยที่  : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเหมาะสมกับเอกลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

และหนวยงาน 

ระดับ  2 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินตนเอง 

ท่ีไดมาตรฐาน โดยไดรับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  และสงตนสังกัด  

หนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานใหสาธารณชนทราบ 

ระดับ  3 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการนําผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกไปใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษา 

ใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยมีแผนหรือมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพอันสืบเนื่องจากรายงาน 

การประเมินตนเองหรือจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับ  4 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในใหเปน 

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ  5 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพจากทุกหนวยงาน 

ของสถาบันและระดับสถาบันอุดมศึกษา และใชขอมูลเพื่อยกยองหนวยงานที่เกิดผลสําเร็จจาก

การดําเนินงานจากการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา 

จนเปนแบบอยางแกหนวยงานอื่นในสถาบันหรือสถาบันอื่นรวมทั้ง มีแนวทางและการ

เตรียมการที่จะนําผลที่ไดจากการประเมินผลลัพธมาสังเคราะหขอมูลเพื่อใชประโยชนในการ

ทบทวนนโยบายการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และระบบประกันคุณภาพของสถาบัน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

หมายเหตุ   ทุกหนวยงาน หมายถึง หนวยงานตามโครงสรางของการแบงสวนราชการของสถาบันอุดมศึกษา  

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

1 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา

ทบทวนระบบและกลไกในการ

ป ร ะกั น คุ ณภาพกา รศึ กษ า ให 

ส อ ด ค ล อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น ก า ร

อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา 

ไดนําขอมูลจากผลการประกันคุณภาพมาทบทวนระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการ

อุดมศึกษาและเหมาะสมกับเอกลักษณของสถาบันและหนวยงาน 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

เอกลักษณของสถาบันอุดมศึกษา

และหนวยงาน 

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา 

มีการทบทวนประเมินระบบประกันคุณภาพ ระเบียบ วิธีการ 

ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาที่แสดงวาหนวยงาน 

ไดมีการประเมินคุณภาพภายใน 

 บันทึกหรือรายงานการประชุมเก่ียวกับการทบทวนระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันจากผลการประเมิน 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงระบบประกันคุณภาพของ

สถาบันอุดมศึกษาที่ไดผานการทบทวนและปรับปรุงแลว 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจน 

ที่จะนําผลการประเมินตนเองและระบบประกันคุณภาพไปใช

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน/สถาบันใหเกิดผลดี 

2 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา 

มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปน 

ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ที่ ไ ด

มาตรฐาน โดยไดรับการพิจารณา

จากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  และ

สงตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ 

และรายงานใหสาธารณชนทราบ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานระดับคะแนนที่ 1  

พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานตามระดับคะแนนที่ 2 ไดแก 

 รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองของทุกหนวยงานและของ
สถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ที่ไดมาตรฐาน และไดรับ 

การพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

 รายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนรายงานการประเมินตนเอง 
และหลักฐานการเผยแพรรายงานนั้นตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ และรายงานใหสาธารณชนทราบ 

3 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา 

มีการนําผลการประเมินตนเองและ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ไปใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ

ดํ า เนิ น งานของหน วยงานและ

สถาบันอุดมศึกษาให ดีขึ้นอย าง

สม่ําเสมอ โดยมีแผนหรือมาตรการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพอันสืบเนื่องจาก

รายงานการประเมินตนเองหรือจาก

ร าย ง านกา รป ร ะ เมิ นคุณภาพ

ภายนอก 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานระดับคะแนน 1 และ 2  

พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานตามระดับคะแนนที่ 3 ที่แสดงถึงการ

ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาวามีการนําผลการประเมินตนเอง 

และผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใชปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพของหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ ดังน้ี 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาทุกหนวยงานของสถาบัน 

อุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพ ซึ่งครอบคลุม

ดานการวางแผนและพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 แผนหรือมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยง 
ของแผนหรือมาตรการดังกลาวที่สืบเนื่องจากรายงานการประเมินตนเอง

หรือจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาหนวยงานและสถาบัน 

อุดมศึกษานําผลจากการตรวจติดตามและการประเมิน

คุณภาพไปใชปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษา

อยางตอเนื่องหรืออยางนอยทุกไตรมาส 

 บันทึกหรือรายงานการประชุมที่แสดงวาทุกหนวยงานของ
สถาบันไดนําผลการติดตามความกาวหนาและผลการ

ประเมินตนเองไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหนวย

งานและสถาบันอยางนอยทุกไตรมาสหรือทุก 6 เดือน 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 

4 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา 

มีการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพภายในให เป นส วนหนึ่ ง 

ของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ที่ เ หมา ะสมสอดคล อ ง กับแนว

ท า ง ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษา 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานระดับคะแนน 1, 2  

และ 3 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานตามระดับคะแนนที่ 4 ที่แสดงถึง 

การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถพัฒนาการ

ดําเนินงานของทุกหนวยงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ดังน้ี 

 เอกสาร / หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาทุกหนวยงานของสถาบัน อุดมศึกษา

มีการบริหารจากผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 เอกสาร / หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาคุณภาพหรือมาตรฐานการดําเนินงาน
ของทุกหนวยงานของสถาบันไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น 

 ขอมูลหรือการสรุปรายงานเกี่ยวกับผลการปรับปรงุและ
พัฒนาคุณภาพของหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษา 

5 สถาบันอุ ดมศึ กษา จัด ให มี ก า ร

ประเมินผลลัพธของระบบประกัน

คุณภาพจากทุ กหน วยงานของ

ส ถ า บั น แ ล ะ ร ะ ดั บ ส ถ า บั น 

อุดมศึกษา และใชขอมูลเพื่อยกยอง

หนวยงานที่เกิดผลสําเร็จจากการ

ดําเนินงานจากการประกันคุณภาพ

ภายในให เปนส วนหนึ่ งของการ

บริหารการศึกษาจนเปนแบบอยาง

แกหน วยงานอื่นในสถาบันหรือ

สถาบันอื่นรวมทั้ง มีแนวทางและ

การเตรียมการที่จะนําผลที่ไดจาก

การประเมินผลลัพธมาสังเคราะห

ข อมู ล เพื่ อ ใ ช ป ร ะ โ ยชน ในการ

ทบทวนนโยบายการศึกษา แนว

ทางการจัดการศึกษา และระบบ

ประกันคุณภาพของสถาบันในป 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดังน้ี 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4 พรอมทั้ง

เอกสาร/หลักฐานตามระดับคะแนนที่ 5 ซึ่งแสดงถึงการที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให

มีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพจากทุกหนวยงานของสถาบันและ

ระดับสถาบันอุดมศึกษา และนําขอมูล จากทุกหนวยงานของสถาบันมาสังแคราะห

ขอมูลเพื่อใชในการทบทวนนโยบายการศึกษาและระบบประกันคุณภาพของสถาบัน 

ดังน้ี 

 ประกาศ/คําสั่ง  แตงต้ังคณะกรรมการหรือมาสังเคราะหขอมูล 

เพื่อใชประโยชนคณะทํางาน หรือเอกสาร/ หลักฐานอื่นในการ

ทบทวนนโยบายการศึกษาที่แสดงถึงการมอบหมายใหมีการ

ประเมินแนวทางการจัดการศึกษา  และระบบผลลพัธของระบบ

ประกันคุณภาพใน ทั้งในประกันคุณภาพของสถาบนัในระดับ 

หนวยงานและระดับสถาบันปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวิธีการหรือกระบวนการและความกาวหนา

ในการดําเนินการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลและขอคนพบจากการประเมินผลลัพธของระบบ

ประกันคุณภาพจากทุกหนวยงานของสถาบันและระดับสถาบัน 

 เอกสาร/หลักฐานหรือรายงานที่แสดงใหเห็นไดวามีหนวยงาน

ภายในสถาบันทีป่ระสบความสําเร็จในการดําเนินงานจากระบบ

ประกันคุณภาพ และขอมูลเชิงประจักษยืนยันผลสาํเร็จของ 

หนวยงานนั้นๆ ของสถาบันที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานอื่น 

ในสถาบันหรือจากสถาบันอื่น 

 เอกสารหรือรายงานการสังเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน การประเมินผลลัพธ ผลการประเมินตนเอง

ที่สถาบันอุดมศึกษาไดจัดทําขึ้นจากขอมูลของทุกหนวยงาน 

 บันทึกหรือรายงานการประชุมหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เก่ียวกับ

การเตรียมการที่จะนําขอมูลไปใชประโยชนในการทบทวนระบบ

ประกันคุณภาพ แนวทางการจัดการศึกษาและนโยบายการศึกษา

ของสถาบันในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  : 
  1) คูมือการประกันคุณภาพภายใน  จากศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ 

  2) แผนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ของศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ และคณะ/หนวยงาน 

  3) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายใน ของศูนยพัฒนาและประกัน

คุณภาพ และคณะ/หนวยงาน 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  

  1. ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงาน  ในปงบประมาณนั้น 

  2. จัดเก็บขอมูลตามหลักเกณฑการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

หนวยวัด    :   ระดับ 

คําอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการถายทอดองคความรู ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

เพื่อใหนิสิตไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อสงเสริมการประกัน

คุณภาพของสถาบันใหเขมแข็ง รวมทั้งจัดระบบใหทุกกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตมีการประกันคุณภาพ  

ทุกกิจกรรมหรือโครงการ 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1 1) มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 

ระดับ  2 2) มีระบบสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนิสิต  

3) มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระดับ  3 4) นิสิตมีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนิสิต  

5) นิสิตสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 

ระดับ  4 6) มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตดําเนินการ และในสวน 

    ท่ีนิสิตมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 

ระดับ  5 7) มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงาน 

    ประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนิสิตอยางตอเนื่อง 

 

 

ตัวชี้วัดที่   7.6.2  ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการใหความรูและทักษะ 
       ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :    
  1. คูมือการประกันคุณภาพภายใน จากศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ 

  2. แผนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ของศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ และคณะ/หนวยงาน 

  3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายใน ของศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ 

และคณะ/หนวยงาน 

  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับ

การวางระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  ของมหาวิทยาลัย  และ 

คณะ/หนวยงาน  ในปงบประมาณนั้น  เชน 

   1) มีระบบและกลไกในการสรางความรูความเขาใจและทักษะดานประกันคุณภาพใหกับนิสิต 

   2) มีระบบและกลไกสงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของสถาบัน 

   3) มีระบบและกลไกสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานประกันคุณภาพ กระบวนการ คุณภาพ เชน  

5 ส.  PDCA  ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนิสิต  
   4) การติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังกิจกรรมที่ดําเนินการ 

โดยนิสิต และที่นิสิตมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนั 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. แผนงานการสงเสริมใหนิสิตมีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และ

หลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  
 2. โครงการสงเสริมใหนิสิตมีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาและนําไปใชในกิจกรรม

นิสิตและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติ

ท่ีเกี่ยวของ 
 3. หลักฐานที่แสดงถึงการสรางความรูความเขาใจและทักษะดานประกันคุณภาพใหกับนิสิต 

 4. หลักฐานที่แสดงถึงการสงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของสถาบัน 
 5. หลักฐานที่แสดงถึงการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานประกันคุณภาพ กระบวนการคุณภาพ 
 6. หลักฐานที่แสดงถึงนิสิตมีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ

นิสิต  
 7. หลักฐานที่แสดงถึงนิสิตมีการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
 8. หลักฐานที่แสดงถึงการติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังกิจกรรม 

ท่ีดําเนินการโดยนิสิต และที่นิสิตมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันทุกกิจกรรม/

โครงการ 
 9. หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนิสิตอยางตอเนื่อง 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ / สถาบัน 

 Data  Owner  :    ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
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 ยุทธศาสตรที่   8    :   การพัฒนาภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
 
 

 

 

หนวยวัด     :   ระดับ 

คําอธิบาย  : 
  - การปรับปรุงภูมิทัศนถือเปนอีกหนึ่งภารกิจที่มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการ เนื่องจากที่ตั้ง 

แหงใหมอยูในระหวางการดําเนินการจัดตั้ง  ดังนั้น การกําหนดกรอบและแผนการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใหเกิดความ

เหมาะสมและเกิดความประทับใจแกนิสิตบุคลากรและบุคคลทั่วไป ซ่ึงไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 
  - การประเมินผล  ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน 

ของมหาวิทยาลัย   โดยใหนําเสนอในรูป  ระดับความสําเร็จ 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ  (Milestone)  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5 ระดับ

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทํางานเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน

มหาวิทยาลัย 

2 มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิทัศนมหาวิทยาลัย 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือ

มาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน

ในปตอไป 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :    กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  1. จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

  2. รวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงาน แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทํางานเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศนมหาวิทยาลัย 

  2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศนมหาวิทยาลัย 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศนมหาวิทยาลัย 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศนมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่   8.1.1  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย 
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 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะกรรมการพัฒนาภูมิทัศนมหาวิทยาลัย / กองอาคารสถานที ่

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนาภูมิทัศนมหาวิทยาลัย / กองอาคารสถานที ่

 
 
 

 

 

หนวยวัด     :   ระดับ 

คําอธิบาย   : 
  - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และชุมชนบริเวณโดยรอบมีการพัฒนารวดเร็วมาก  เนื่องจากเปน 

พื้นที่ท่ีมีการจัดการศึกษา  และมีความเจริญและขยายตัวจากธุรกิจตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัย และ

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคธุรกิจและชุมชนมีอัตราการขยายตัวที่สูงมาก มีการ 

อพยพยายถิ่นของประชากรจากจังหวัดตางๆ เขามาศึกษาเลาเรียน  และการประกอบอาชีพเปนจํานวนมาก  

ปรากฏการณดังกลาวกอใหเกิดปญหาดานมลภาวะตางๆ และทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปญหาขยะมูลฝอย  

เริ่มจะกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากขึ้น และคาดวา ในอนาคตจะเปนปญหาที่สําคัญของมหาวิทยาลัย

และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ท่ีจะตองเรงดําเนินการปองกันแกไข เนื่องจากขยะมูลฝอยทั้งจากการใชวัสดุตางๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย  และชุมชน  รานคา  หรือหอพักตางๆ มีปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่ง 

ท่ีมหาวิทยาลัยจะตองวางระบบการบริหารจัดการขยะเพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยและ

ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยตอไป  
  - การประเมินผล  ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการขยะภายใน 

มหาวิทยาลัย   โดยใหนําเสนอในรูป  ระดับความสําเร็จ 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ  (Milestone)  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5 ระดับ

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทํางานเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 

2 มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 

3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน  รอยละ 100 

4 มีการสรุปผลดําเนินงาน  และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ตอมหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือ

มาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน

ในปตอไป 

ตัวชี้วัดที่   8.1.2  ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :    กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน 

  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  1. จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
  2. รวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงาน แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 

 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทํางานเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 

  2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 

 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 

 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 

หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะกรรมการพัฒนาภูมิทัศนมหาวิทยาลัย / กองอาคารสถานที ่

 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนาภูมิทัศนมหาวิทยาลัย / กองอาคารสถานที ่

 

 

 

 

 

 

หนวยวัด     :   ระดับ 

คําอธิบาย  : 
  - พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตอง

พึ่งพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ท่ีปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท  แนวทางสําคัญที่จะชวยลด

อัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือ การสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ

ประหยัดในทุกภาคสวน โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร.   

จึงกําหนดที่จะประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดานการใชพลังงาน โดยมี 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนเจาภาพหลักของตัวชี้วัด 
  - ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา จะ

พิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่

ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานท่ีสถาบันอุดมศึกษาใชจริง โดยเปรียบเทียบกับ

ปริมาณพลังงานมาตรฐาน ท่ีหนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน 

โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th  ของสํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน 

ตัวชี้วัดที่   8.1.3  ระดับความสําเร็จของมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอดุมศึกษา 
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  - พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 3 ชนิด คือ 
 1. ไฟฟา 
 2. น้ํามัน 
   3. มาตรการประหยัดพลังงาน 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 1.  ไฟฟา   คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสถาบันอุดมศึกษา  คิดจากคะแนนเฉลี่ยของ 

หนวยงานในสังกัดทั้งหมด  โดยเกณฑการใหคะแนนมีรายละเอียด  ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยมีอธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

เปนประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความมีสวนรวมของ

เจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล 

2 ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน (kWh) ครบถวน และขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชน ี

การใชพลังงานครบถวน 

3 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใช

พลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334 

4 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใช

พลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  โดยมีคาดัชนี

การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.166 ถึง 0 ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวา

ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานหรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนน

เต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

 

 2.  น้ํามัน   คะแนนการประเมินผลดานน้ํามันของสถาบันอุดมศึกษา คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงาน

ในสังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  2.1) เกณฑประเมินการประหยัดน้ํามัน   สําหรับมหาวิทยาลัย    

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยมีอธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเป

นประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใช พลังงานที่ เกิดจากความมีส วนร วม 

ของเจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล 

2 ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน (kWh) ครบถวน และขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใช

พลังงานครบถวน 

3 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใชพลังงาน

น้ํามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334 

4 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใชพลังงาน

น้ํามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  โดยมีคาดัชนีการ

ใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.166 ถึง 0 ในกรณีท่ีปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณ

การใชน้ํามันมาตรฐานหรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการ

ประเมินผลดานน้ํามัน (2.5 คะแนน) 
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  2.2) เกณฑประเมินการประหยัดน้ํามัน   สําหรับคณะ/หนวยงานที่มีรถยนต    

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน 

2 มีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

3 ปริมาณการใชน้ํามันไมเปลี่ยนแปลง 

4 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ  0  ถึง  รอยละ  5 

5 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ  5  ถึง  รอยละ  10  ขึ้นไป 

 

      สูตรการคํานวณ 
 

    

            (ปริมาณการใชนํ้ามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (หนวย) –  

                                      ปริมาณการใชนํ้ามนั ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (หนวย)) 

          ปริมาณการใชนํ้ามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (หนวย) 
 

 3. มาตรการประหยัดพลังงาน  คะแนนการประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินการดานการประหยัด

พลังงาน ของสถาบันอุดมศึกษา คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด  โดยเกณฑการใหคะแนน 

ของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน 

2 มีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน

3 มีการเผยแพรมาตรการประหยัดพลังงาน 

4 มีการนํามาตรการประหยัดพลังงานไปสูการปฏิบัติในหนวยงาน 

5 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการดานการประหยัดพลังงาน 

 

หมายเหตุ 

การประเมิน รายการทีจะตองถูกประเมิน 

ไฟฟา น้ํามัน มาตรการประหยัดพลังงาน 

ระดับมหาวิทยาลัย  (กองอาคารสถานที)่    

ระดับคณะ/หนวยงาน   กรณีมีรถยนต -   

ระดับคณะ/หนวยงาน   กรณีไมมีรถยนต - -  

 

ตัวอยางการคํานวณ 
(1) (2) (3) (3) (4) 

รายการประเมิน น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คะแนน คะแนนถวงน้ําหนัก 

1. ไฟฟา 0.30 3.50 3.50 1.0500 

2. น้ํามัน 0.30 4.00 4.00 1.2000 

3. มาตรการประหยัดพลังงาน 0.40 5.00 5.00 2.0000 

รวม 1.00 ผลคะแนนของตัวชี้วัด (หรือผลรวม 

ของคะแนนถวงน้ําหนักของรายการ) 

4.2500 

X 100 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ(W
i
 x C

i
)    =    1 

2 Σ(W
i
 x C

i
)    =    2 

3 Σ(W
i
 x C

i
)    =    3 

4 Σ(W
i
 x C

i
)    =    4 

5 Σ(W
i
 x C

i
)    =    5 

 

ปจจัยที่ใชในการคํานวณคะแนนขั้นที่  3 - 5 : 

 

 (1)  ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
   คํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีไดจากการวิเคราะหผลของขอมูลปจจัยพื้นฐาน 

ตอปริมาณการใชพลังงานของหนวยงานในแตกลุม โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใช

พลังงานของหนวยงาน แบงออกเปน 2 สวนคือ 
    (ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน จํานวนบุคลากร พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร  เวลา 

การทํางาน จํานวนผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ  เปนตน 
    (ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอําเภอ

ท่ีตั้งพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง เปนตน  
    (รายละเอียดของการคํานวณปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐานของแตละกลุ มอยู ใน 

www.e-report.energy.go.th) 
 (2)  คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันจริงที่รายงานแกสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน คือ  

ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ท่ีหนวยงานรายงานผาน www.e-report.energy.go.th ครบ 12 เดือน 
 
 
สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 

 

 คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน =   คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

              คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
 
เงื่อนไข : 
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงาน 

ก.พ.ร. จะใชขอมูลที่สถาบันอุดมศึกษาไดรายงานผลผาน  www.e-report.energy.go.th ของ สวนอนุรักษพลังงาน 

และพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
 สถาบันอุดมศึกษาจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2  จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนน 

ดัชนีการใชพลังงาน  ในขั้นตอนที่ 3-5 
 หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานตํ่ากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงานจริง

เปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 
 ในกรณีท่ี สนพ. พบวา ขอมูลตางๆที่หนวยงานกรอกขอมูลเขาสูระบบนั้นไมสอดคลองกับความเปนจริง 

โดยมีแนวโนมที่จะบิดเบือนขอมูลเพื่อใหไดผลการประเมินที่ดี สนพ. จะทําการประเมินผลหนวยงาน 

ดังกลาวใหได 1 คะแนน 
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หมายเหตุ  : 
 สถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม  ท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แตไมรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใช 

สวนราชการ 
 หนวยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงาน

ภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ไมปรากฏตามกฎหมาย โดยใหรายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษา 
 หนวยงานผูรับผิดชอบหลักในการใหคําแนะนําและปรึกษา : 
   สวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน 
   สํานักวิเคราะหแผนพลังงาน     สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน 
   โทร.  0 2612 1555 ตอ 361-364 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :    กองอาคารสถานที่  และทุกคณะ/หนวยงาน   จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ

ประหยัดพลังงาน  ของมหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงาน  ในปงบประมาณนั้น 
  - ขอมูลการใชไฟฟาจากการเบิกจายคาไฟฟาของมหาวิทยาลัย 
  - ขอมูลการใชน้ํามันจากรายการการใชน้ํามันที่ทุกหนวยงานจะตองบันทึกขอมูลการใชรถ และ

รายงานการใชรถยนตทุกชนิดใหกับหนวยตรวจสอบภายใน 

  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  1. กองอาคารสถานที่ตองวางระบบกลไก มาตรการ  หลักเกณฑ  และแนวทางปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัย  เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการ 

  2. กองอาคารสถานที่จัดเก็บขอมูลการใชไฟฟาจากการเบิกจายคาไฟฟาของมหาวิทยาลัย 

  3. กองอาคารสถานที่ และหนวยงานที่มีรถยนตจัดเก็บขอมูลการใชน้ํามันจากรายการการใชน้ํามัน 

ท่ีทุกหนวยงานที่มีครุภัณฑรถยนตจะตองบันทึกขอมูลการใชรถ และรายงานการใชรถยนตทุกชนิดใหกับหนวย

ตรวจสอบภายใน 
  4. จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  5. รวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงาน แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 ระดับมหาวิทยาลัย  (กองอาคารสถานที่) 

  1. หลักฐานขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ท่ีได

รายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th  ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน  (สนพ.) 
  2. หลักฐานการดําเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน 
  3. ผลการประเมินการประหยัดไฟฟาและน้ํามันของสถาบันอุดมศึกษา  จากสวนอนุรักษพลังงาน 

และพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 
 ระดับคณะ/หนวยงาน 

  1. หลักฐานขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของคณะ/หนวยงาน  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

  2. หลักฐานการดําเนินการที่เกี่ยวของกับมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงาน 



 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

244 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกหนวยงาน 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการกํากับการประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรมหาวิทยาลัย / 

       กองอาคารสถานที่ 
 
 

 

 

 

 

หนวยวัด     :   ระดับ 

คําอธิบาย  : 
  - การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยูท้ังภายในและภายนอกหนวยงานใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลองกับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน 

  - มหาวิทยาลัยกําหนดแผนหรือนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรของหนวยงาน 

รวมทั้งการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 
  - มหาวิทยาลัยกําหนดกลไกการดําเนินงานบริหารและใชทรัพยากรรวมกันที่เปนรูปธรรม อาทิ  

การแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและดําเนินงาน  การจัดทําแผนการใชทรัพยากร 
  - หนวยงานจัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเชื่อมโยงทั้งหนวยงานและสามารถเรียกใชไดอยางคลองตัว 
  - มีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน 
  - การประเมินผล  ประเมินระดับความสําเร็จของการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รวมกัน   โดยใหนําเสนอในรูป  ระดับความสําเร็จ  
 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

 กําหนดระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ  1  มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการคณะกรรมการศึกษา วิเคราะห   

 และดําเนินงาน  การจัดทําแผนการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 

ระดับ  2  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 

ระดับ  3  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย  หรือในคณะ/หนวยงาน 

ระดับ  4  มีแผนการใชทรพัยากรรวมกนักบัหนวยงานอื่นนอกมหาวทิยาลยั  หรือนอกคณะ/หนวยงาน 

ระดับ  5  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกันของหนวยงานอื่น 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :   กองอาคารสถานที่  และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

  1. จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  2. รวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงาน แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 

ตัวชี้วัดที่  8.1.4 ระดับความสําเร็จของการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
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ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและดําเนินงาน  การจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกัน 

 2. แผนหรือนโยบายหรือแนวปฏิบัติดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน  

พรอมกําหนดเปาหมายและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน  การติดตามการดําเนินงานตามแผน  ตลอดจน 

การประเมินและปรับปรุง 

 3. โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 4. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงาน เชน คําสั่ง 

แตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก รายงานผลการ

วิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกันของหนวยงาน  ระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางที่เชื่อมโยงกับ 

ทุกหนวยงาน  รายงานการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรพัยากรรวมกัน 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกหนวยงาน 

 Data  Owner  :    คณะกรรมการกํากับการประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรมหาวิทยาลัย / 

       กองอาคารสถานที่ 
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บรรณานุกรม 
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บรรณานกุรม 

 

กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   ขอมูลพ้ืนฐาน  ป  2552  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

 มหาสารคาม   :  กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2552. 
  .   คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2552.   มหาสารคาม  : กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2551. 
  .   แผนหลักสูตร  แผนนิสิต  และแผนการจัดต้ังหนวยงานใหม (พ.ศ.2552-2556)  

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.    มหาสารคาม  : กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2552. 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2550–2559).  มหาสารคาม  :   

 กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2550. 
   .   แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  มหาสารคาม  :   

 กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2552. 
 .   แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   

 มหาสารคาม  :  กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2552. 

ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (สําหรบัคณะวิชา).  มหาสารคาม  :  ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ 

 มหาวิทยาลัยมหาสาคาม,  2550. 
 .   คูมือการประกันคุณภาพภายใน  (หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน).   มหาสารคาม  :   

 ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2550. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.    คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 ระดับอุดมศึกษา.   กรุงเทพฯ  :  หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ,   2551. 

 .    หนังสือที่ ศธ0506(3)/ว 1100.   เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบาย 

 สถานศึกษา 3 ดี (3D).   ลงวันที่ 10 กันยายน 2552. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.   คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 

 การปฏิบัติราชการของสถาบนัอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552.  กรุงเทพฯ  : 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.),   2551. 
  .   คูมือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมตามแนวทางการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี   

 เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ.  กรุงเทพฯ  :   

 สหมิตรพริ้นต้ิง,  2549. 
  .   คูมือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมตามแนวทางการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี   

 เรื่อง  แนวทางการเปดเผยขอมูลขาวสารใหแกประชาชน.  กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นต้ิง,  2549. 
  .   คูมือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมตามแนวทางการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี   

 เรื่อง  แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและใหขอมูลแกนายกรัฐมนตรีคนใหมเพ่ือ  

 ประกอบการกาํหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน.  กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นต้ิง,  2549. 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน).   คูมือการประเมินคุณภาพ

 ภายนอกระดับอุดมศึกษา.   กรุงเทพฯ  :  บริษัท  จุดทอง  จํากัด,  2549. 
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ภาคผนวก 
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ตัวอยางคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  …. 

สําหรับคณะ/หนวยงาน 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
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ตัวอยางคํารับรองการปฏิบตัิราชการ 

 
 

 
 
 
 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
……………. (ชื่อคณะ/หนวยงาน)…………… 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  …. 

 
1. ผูทําคํารับรอง 
 
    ชื่อ ……………………………….…………… …………………………………    ผูรับคํารับรอง 
         (ผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ)    ตําแหนง 

 
    ชื่อ ……………………………….…………… …………………………………    ผูทําคํารับรอง 

         (หัวหนาสวนราชการ)     ตําแหนง 

 
2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว  มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา  ……. ป  เริ่มต้ังแต 
    วันที่ ……………………..……………  ถึงวันที่ …………………………….. 
 
3. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  แผนยุทธศาสตรของ …………..(คณะ/หนวยงาน) …….………...   
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร  นํ้าหนัก  เปาหมาย  และเกณฑการใหคะแนนของ   
    ………....(คณะ/หนวยงาน) ……...  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทาย 
    คํารับรองนี้ 
 
4. ขาพเจา ……....(ชื่อผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ)……..…. ในฐานะ …….…... (ตําแหนง 
    ของผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ) ….…… ไดพิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตรของ   
    ……(ชื่อคณะ/หนวยงาน) ……….  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร  นํ้าหนัก   
    เปาหมาย  และเกณฑการใหคะแนนของ  ……(ชื่อคณะ/หนวยงาน) ……….  และรายละเอียดอื่นๆ   
    ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้  และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา  กํากับ  และ 
    ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  ………..(ชื่อผูทําคํารับรองและตําแหนง) …….  ใหเปนไปตาม 
    คํารับรองที่จัดทําขึ้นน้ี 
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5. ขาพเจา ……. (หัวหนาสวนราชการ) ……. ไดทําความเขาใจคํารับรองตาม  3.  แลว  ขอใหคํารับรอง 
   กับ ………. (ตําแหนงของผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ) ………. วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการ 
   ให เกิดผลงานที่ ดีตามเปาหมายของตัวชี้ วัดแตละตัวในระดับสูงสุด   เ พ่ือให เกิดประโยชนสุข 

   แกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว  จึงได 
   ลงลายมือชื่อ  ไวเปนสําคัญ 
 
       ……………………………….…………… 
 
    (ชื่อ ……………………………….……………)  
 
  ตําแหนง (ผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ) 

       ……………………………….…………… 
 
    (ชื่อ ……………………………….……………)  
 
    ตําแหนง          (หัวหนาสวนราชการ) 

 
วันที่ ………/…………………/…………. 

 
วันที่ ………/…………………/…………. 
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ตัวอยางคํารับรองการปฏิบตัิราชการของคณะ/หนวยงาน 

 
 
 
 
 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

 
1. ผูทําคํารับรอง 
 
     ผศ.ดร. ศุภชัย  สมัปปโต               อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
                         ผูรับคํารับรอง 

และ 

 
     รศ. ดร.ประวิต  เอราวรรณ            คณบดีคณะศึกษาศาสตร            ผูทําคํารับรอง 

 
2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว  มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา   1   ป   เริ่มต้ังแต 
    วันที่ 1  ตุลาคม  2552   ถึงวันที่  30  กันยายน  2553 
 
3. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก แผนยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร  นํ้าหนัก  เปาหมาย  และเกณฑการใหคะแนนของ   
    คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยูในเอกสาร 
    ประกอบทายคํารับรองนี้ 
 
4. ขาพเจา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภชัย  สมัปปโต     ในฐานะ   ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี 

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดพิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตรของ   คณะศึกษาศาสตร    
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร  นํ้าหนัก  เปาหมาย   

    และเกณฑการใหคะแนนของ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และรายละเอียดอื่นๆ   

    ตามที่ปรากฏอยูในเอกสาร ประกอบทายคํารับรองนี้  และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา  กํากับ   

    และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ    รองศาสตราจารย  ดร. ประวิต   เอราวรรณ     
    คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ใหเปนไปตามคํารับรองทีจั่ดทําขึ้นน้ี 
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5. ขาพเจา  รศ. ดร.ประวิต  เอราวรรณ   คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ไดทําความเขาใจคํารับรอง 

    ตาม 3. แลว  ขอใหคํารับรองกับ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการ 

    ให เกิดผลงานที่ ดีตามเปาหมายของตัวชี้ วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เ พ่ือให เกิดประโยชนสุข 

    แกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 
6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว  จึงได 
   ลงลายมือชื่อ  ไวเปนสําคัญ 
 
 
 
   ลงชื่อ           ศุภชัย   สมัปปโต 
 

             (ผศ.ดร. ศุภชัย   สมัปปโต)  

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    ลงชื่อ            ประวิต  เอราวรรณ 

 

                 (รศ. ดร.ประวิต  เอราวรรณ)  

                    คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 

วันที่   27  ตุลาคม   2552 

 

       วันที่   27  ตุลาคม   2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

   - แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

   - ตัวชี้วัด  เปาหมาย  และเกณฑการใหคะแนนการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   

      ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ตัวอยางสรุปผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  …. 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. …. 
 

คณะ/หนวยงาน ………………………….. 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

[     ]  รอบ  6 เดือน 

[     ]  รอบ  9 เดือน 

[     ]  รอบ 12 เดือน 

 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

 หนวย 

วัด 

นํ้าหนัก

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คา

คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน

ถวง

นํ้าหนัก 

สวนที่ 1  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  
ของคณะ/หนวยงาน  (นํ้าหนัก :  รอยละ 80) 

   

ยุทธศาสตรท่ี 1 .....           
  เปาประสงคที่ 1.1 .....           
     ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ....           
  เปาประสงคที่ 1.2 .....           
     ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ....           
ยุทธศาสตรท่ี 2 .....           
  เปาประสงคที่ 2.1 .....           
     ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ....           
ยุทธศาสตรท่ี 3 .....           
  เปาประสงคที่ 3.1 .....           
     ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 .... 
 

          

สวนที่ 2 ผลสาํเร็จตามแผนปฏบิัติราชการของมหาวิทยาลัย (นํ้าหนัก : รอยละ 5)    

ตัวชี้วัดที่ … 
 

          

สวนที่ 3 ผลสาํเร็จตามแผนปฏบิัติราชการของมหาวิทยาลัย (นํ้าหนัก : รอยละ 15)    
ตัวชี้วัดที่ ...           
ตัวชี้วัดที่ ...           
ตัวชี้วัดที่ ...           

รวม  100         
 

รายงาน  ณ  วันที่....... เดือน.................... พ.ศ. ..... 
ผูรายงาน..................................................   หนวยงาน............................................... 
ตําแหนง...................................................    โทรศัพท................................................. 
 

 

 

หมายเหตุ     :   กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม  หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่ใช

ขอมูลจากสวนกลาง จัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได  เทากับ  1  มากอน 
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แนวทางการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ            
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  …. 

 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี ้

หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

1. มหาวิทยาลัย/สถาบัน ระบุชื่อคณะ/หนวยงาน  และหนวยงานที่สังกัด 
2. รอบการรายงานผล ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลา ของการ

รายงาน 

3. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

4. หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัด เชน รอยละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน 
5. น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/

หนวยงาน 
6. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของคณะ/หนวยงาน 
7. ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ท้ังนี้ตองมี

หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอย

มากกวา 1 ตัวชี้วัด และไมไดระบุตัวชี้วัดยอยพรอมรายละเอียดลงใน

ตาราง ไมตองระบุขอมูลผลการดําเนินงาน) 

8. คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

เกณฑการใหคะแนนที่ระบุในคํารับรองฯ แลวจึงนําคาคะแนนที่

คํานวณไดมาใสในชองคาคะแนนที่ได  โดยใชวิธีการคํานวณจําแนก 

ตามประเภทของตัวชี้วัด ในบทที่  2  ดังนี้ 
   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณใชวิธีการคํานวณตามแบบที่ 1 
   - ตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด  ใหใชวิธีการคํานวณ 
     แบบที่ 2   
   - ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงานใชวิธีการคํานวณแบบที่ 3  
   -  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพใชวิธีการคํานวณแบบที่ 4  

9. คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะนนที่ไดของ

ตัวชี้วัด มาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัดแลวหารดวยน้ําหนักรวมทั้งหมด

ของทุกตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองฯ 

10. วันที่รายงาน ระบุวันที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ….  หลังจากที่มีการ

ตรวจสอบและผูมีอํานาจใหความเห็นชอบแลว 

11. ผูรายงาน  หนวยงาน ตําแหนง     

พรอมหมายเลขโทรศัพท 
ระบุชื่อผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

…. พรอมทั้งหนวยงานตนสังกัด ตําแหนง เบอรโทรศัพทท่ีสํานักงาน 
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ตัวอยาง  สรุปผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ   

  พ.ศ.  2553  ของคณะ/หนวยงาน 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

[       ] รอบ  6 เดือน 

[       ] รอบ  9 เดือน 

[  ]  รอบ 12 เดือน 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

 หนวย 

วัด 

นํ้าหนัก

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

คา

คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน

ถวง

นํ้าหนัก 

สวนที่ 1  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  

ของคณะ/หนวยงาน (นํ้าหนัก : รอยละ   80) 

  3.6258 

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ  เพื่อใหการผลิตบัณฑิตและ

พัฒนามนุษยเปนที่ยอมรับของสังคม มุงสูความเปนเลิศในระดับประเทศและภูมิภาค 

  1.3063 

1.1.1 ระดับความสําเร็จของ

การผลิตบัณฑิตใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติราชการ (สงป.) 

ระดับ 4.5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2250 

1.1.2 รอยละของหลักสูตรที่ได

มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

(สมศ.) 

รอยละ 5 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.2500 

1.1.3 รอยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ ได งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา1ป (สกอ.(2.9), 

ก.พ.ร.) 

รอยละ 5 81 81.

50 

82 82.

50 

83 82.5 4.0000 0.2000 

1.1.4 รอยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ ได งานทําตรง

ส า ข า ที่ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า 

(ก.พ.ร.) 

รอยละ 4.5 78 79 80 81 82 80.5 3.5000 0.1575 

1.1.5 รอยละของระดับความ

พึงพอใจของผู ใชบัณฑิตและ

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นิ สิ ต

นั กศึ กษา (สกอ . ( 2 . 1 1 ) , 

ก.พ.ร.) 

รอยละ 5 65 70 75 80 85 84.50 4.4750 0.2238 

1 .1 .6  ร อยละของจํ านวน

บทความวิทยานิพนธปริญญา

โท/เอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา

โท/เอก ทั้งหมด 

 

รอยละ 5 60 65 70 75 80 91 5.0000 0.2500 
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คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

[       ] รอบ  6 เดือน 

[       ] รอบ  9 เดือน 

[  ]  รอบ 12 เดือน 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

 หนวย 

วัด 

นํ้าหนัก

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

คา

คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน

ถวง

นํ้าหนัก 

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและพัฒนาภูมิปญญา  

ใหมีความสามารถเชิงแขงขัน และเนนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

  0.6283 

2.1.1 จํานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรค

จ า กภ าย ในแล ะภายนอก

สถาบันตออาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา (สกอ.(4.3)) 

บาท 5 30,

000 

60,

000 

90,

000 

120

,00

0 

150

,00

0 

128,00

0 

4.2667 0.2133 

2.1.2 รอยละของผลงานวิจัย

และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เ ผ ย แ พ ร  ห รื อ นํ า ไ ป ใ ช

ประโยชนในระดับชาติและ

นานาชาติตออาจารยประจํา 

(สกอ.(4.4), ก.พ.ร.) 

รอยละ 5 25 30 35 40 45 50 5.0000 0.2500 

2.1.3 รอยละของบทความวิจัย

ที่ไดรับการอางอิง (Citation) 

ใน Refereed journal หรือใน

ฐานขอมูล ระดับชาติและ

นานาชาติตออาจารยประจํา 

(สกอ.(4.5), ก.พ.ร.) 

 

รอยละ 5 2 4 10 15 20 11.50 3.3000 0.1650 

ยุทธศาสตรที่ 3 กระจายใหบริการวิชาการสูสังคมทุกระดับ เพื่อเสริมสรางศักยภาพบุคคล

องคกร และชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  0.4500 

3.1.1 รอยละของอาจารยที่

เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน

เปนกรรมการวิชาการ  และ

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ

แ ล ะ ร ะ ดั บ น าน า ช า ติ  ต อ

อาจารยประจํา  (สกอ.(5.2)) 

รอยละ 4.5 8 11 14 17 20 40 5.0000 0.2250 

3.1.3 รอยละของกิจกรรม/

โครงการบริการวิชาการและ

วิ ช าชี พที่ ต อบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสราง

ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น 

ประเทศชาติ และนานาชาติตอ

อาจารยประจํา (สกอ.(5.3)) 

รอยละ 4.5 10 15 20 25 30 32 5.0000 0.2250 
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คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

[       ] รอบ  6 เดือน 

[       ] รอบ  9 เดือน 

[  ]  รอบ 12 เดือน 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

 หนวย 

วัด 

นํ้าหนัก

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

คา

คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน

ถวง

นํ้าหนัก 

ยุทธศาสตรที่ 4  อนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น เพื่อมุงสู

การพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

  0.2250 

4.1.1 รอยละของนิสิตระดับ

ปริญญาตรีที่เขารวมโครงการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละ 4.5 40 45 50 55 60 78 5.0000 0.2250 

ยุทธศาสตรที่ 5 จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อใหมีประสิทธิภาพ   1.0163 

5.1.1 ระดับความสําเร็จของ

ก า ร กํ า ห น ด ป รั ช ญ า ห รื อ

ปณิธานตลอดจนมีกระบวน 

การพัฒนากลยุทธ  แผนงาน

ดําเนินงาน และมีการกําหนด

ตั วบ ง ชี้ หลั ก  เพื่ อ วั ดความ 

สําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนใหครบทุกภารกิจ  (สกอ.

(1.1)) 

ระดับ 4.5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2250 

5.1.2 รอยละของการบรรลุ

เปาหมายตามตัวชี้วัดของการ

ปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ที่ กํ า ห น ด  

(สกอ.(1.2)) 

รอยละ 4.5 72 76.

50 

81 85.

50 

90 87 4.3333 0.1950 

5.1.3 ระดับความสําเร็จของ

ร อ ยล ะขอ งอั ต ร าการ เบิ ก

จายเงินงบประมาณรายจายงบ

ลงทุน (ก.พ.ร.) 

ระดับ 4.5 1 2 3 4 5 3.75 3.7500 0.1688 

5.1.4 รอยละของอาจารย

ป ร ะ จํ า ที่ มี วุ ฒิ ก า ร ร ะ ดั บ

ปริญญาเอก 

รอยละ 4.5 40 45 50 55 60 66 5.0000 0.2250 

5.1.5 รอยละของอาจารย

ประจําที่ไดรับทุนไปศึกษาตอ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

รอยละ 4.5       1 2 1.5 4.5000 0.2025 

สวนที่ 2  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลัย  (นํ้าหนักรอยละ 5)   0.2500 

6.1.1 ระดับความสําเร็จของ

รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ

บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย ต า ม

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

[       ] รอบ  6 เดือน 

[       ] รอบ  9 เดือน 

[  ]  รอบ 12 เดือน 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

 หนวย 

วัด 

นํ้าหนัก

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

คา

คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน

ถวง

นํ้าหนัก 

สวนที่ 3 ผลสําเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน (นํ้าหนักรอยละ 15)   0.7500 

7.1.1) รอยละของบทความ

วิ ท ย านิ พนธ ป ริญญา โทที่

ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ

ห รื อนานาชาติ ต อ จํ านวน

วิทยานิพนธปริญญาโทหรือ

เอกทั้งหมด (ก.พ.ร.) 

รอยละ 5 60 65 70 75 80 91 5.0000 0.2500 

7.1.2 รอยละของอาจารย

ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตออาจารยประจํา 

(สกอ.(2.5)) 

รอยละ 5 40 45 50 55 60 66 5.0000 0.2500 

7.1.3 ระดับความสําเร็จใน

การสรางเสริมความเขมแข็ง

ของวิชาชีพครูและประสิทธิผล

ของการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ

มาตรฐานที่สมกับการเปนผู

ประกอบวิชาชีพชั้นสูง 

 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500 

รวม 100        4.6258 

 

รายงาน    ณ  วันที่  7  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2553 
ผูรายงาน  รองศาสตราจารย ดร.ประวิต  เอราวรรณ     หนวยงาน   คณะศึกษาศาสตร 
ตําแหนง   คณบดีคณะศึกษาศาสตร      โทรศัพท     0-4372-1764 
 

 

หมายเหตุ     :    กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม  หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เนื่องจากเปนตัวชี้วัด 

           ท่ีใชขอมูลจากสวนกลาง จัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได  เทากับ  1  มากอน 
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ตัวอยางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 

ภาคผนวก  ค 
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                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด)     ( .... )  รอบ  6  เดือน

                                                                                                       ( .... )  รอบ  9  เดือน  

                                                                                                       ( .... )  รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด  :   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ผูจัดเก็บขอมลู  :   

โทรศัพท  :   โทรศัพท  :   

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

........................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับขอมูลที่ตองรายงานของแตละตัวชี้วัด 

.................................................... 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

พ.ศ.  

การเปลี่ยนแปลง (%) 

2551 2552 2553 2552 2553 

      

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

     
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมลูพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน  

ถวง

น้ําหนัก 

     
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

    

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน  :   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :            

 

แนวทางแกไข   : 

 

หลักฐานอางองิ   :   

 

 

แบบฟอรมสําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

(สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ) 
 

ขอใหคณะ/หนวยงานกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย    ลงในชอง    ใหสอดคลองกับระยะเวลา  

ของการรายงาน 

2. ชื่อตัวชี้วัด  ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

3. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                       

พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตาม  การดําเนินงาน

ใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมเบอรโทรศัพทท้ังที่สํานักงานและ

โทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีท่ีตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน

เปนประจํา 

4. ผูจัดเก็บขอมูล                      

พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูล การดําเนินงาน

ของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพทท้ังท่ีสํานักงานและโทรศัพทเคลื่อนที่

ในกรณีท่ีตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

5. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงาน   

ของตัวชี้วัด  พรอมทั้งแจงขอมูลประกอบที่ใชในการคํานวณ    

ใหครบถวนตามคํานิยามหรือสูตรการคํานวณ  

6. เกณฑการใหคะแนน ระบุ เกณฑการใหคะแนนของแตละตั วชี้ วั ด  ตามคํ ารับรอง  

การปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

7. การคํานวณคะแนนจากผลการ

ดําเนินงาน 

 

 7.1 ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

 7.2 น้ําหนัก ระบุน้ํ าหนั กตั วชี้ วั ดตามคํ า รั บรองการปฏิบั ติ ร าชการของ  

คณะ/หนวยงาน 

 7.3 ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ท้ังนี้ตองมี

หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอย

มากกวา 1 ตัวชีว้ัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดําเนินงานให

ครบถวน)  

 7.4 คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวณตามแบบที่ 1 

ในบทที่ 2  ท้ังนี้สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด  

ใหใชวิธีการคํานวณแบบที่  2  ในบทที่ 2 

 7.5 คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่ได

ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 
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หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

8. คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได

ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ 

สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

9. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี ้

ท้ังท่ีควบคุมไดและควบคุมไมได 

10. อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

ท้ังท่ีควบคุมไดและควบคุมไมได 

11 แนวทางแกไข ใหคณะ/หนวยงานอธิบายแนวทางและวิธีแกไขปญหาและ

อุปสรรคของการดําเนินงาน  สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

12 หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของเอกสาร 

ท่ีไดจัดสงมา เพื่อใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถ 

ดูไดจากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ/หนวยงาน 

หัวขอแนวทางการประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน 

รายละเอียดของแผนงาน  หนังสือคําสั่ งแตงตั้ งคณะทํางาน  

รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน   ท้ังนี้ขอใหระบุใหชัดเจนวา

เอกสาร/หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้นมีความเกี่ยวของหรือ

สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร 
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ตัวอยาง   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ  (รายตัวชี้วัด) 

     สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ   ของคณะ/หนวยงาน 

 

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

                                                                                                           ( .... )  รอบ  9  เดือน  

                                                                                                           (  )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.1.1  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal  หรือใน 

           ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  รศ.ดร.ปรีชา  ประเทพา ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวจีราพร  ช้ินฮะงอ 

โทรศัพท :  043-754238  โทรศัพท :   043754-238 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

      1.  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน  980  คน 
     2.  จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด จํานวน  17  คน 
     3.  จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จํานวน 74  เรื่อง 
 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

12 25 150 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 759 892 997 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 

refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

1.58 2.80 7.4223 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 1.50 2.50 7.50 20 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน    

ถวงน้ําหนัก 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(Citation) ใน refereed  journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

2.10 7.4223 3.9845 0.0837 
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              ( .... )  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                           ( .... )  รอบ  9  เดือน  

                                                                                                           (  )  รอบ  12  เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

        1.  มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองสงเสริมและพัฒนางานวิจัยเปนผูจัดเก็บหลักฐานบทความวิจัยที่ไดรับ

การอางอิง (Citation)  ใน  refereed journal  ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   

         2.  กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัยสืบคนขอมูล  และตรวจสอบความถูกตองของบทความที่ไดรับการ

อางอิง    
         3.  กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัยรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 

 

มาตรการที่ไดดําเนินการ: 

     มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดทํา e- journal  งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเอง  เพื่อใชในการเผยแพรและการ

สืบคนขอมูลทางวิชาการ 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :   

        1.  มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพบทความและผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาง  ๆ ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

        2.  มหาวิทยาลัยกําหนดทิศทาง  และนโยบายในการทําวิจัยใหกับอาจารยใหสอดคลองกับความตองการ

ของประเทศ  และนานาชาติ 

        3.  มหาวิทยาลัยมีอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญและหลากหลายสาขาวิชา  สงผลใหผลงานวิจัย  และ

บทความวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรมีหลากหลายสาขาวิชา 

       4.  มหาวทิยาลัยมีฐานขอมลูการวิจัย  และระบบเทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการสืบคนขอมูล 

       

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 

   (ขอใหคณะ/หนวยงานอธิบายปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
 
แนวทางแกไข  : 
  (ขอใหคณะ/หนวยงานอธิบายแนวทางและวิธีแกไขปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  สําหรับตัวชี้วัดนี้) 

 

หลักฐานอางอิง :   
   (ขอใหคณะ/หนวยงานระบุใหชัดเจนวาเอกสารที่จัดสงมาใหแตละรายการนั้น  มีความเกีย่วของหรือสอดคลอง

กับการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้อยางไร) 
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ตัวอยางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 

ภาคผนวก  ง 
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)    ( .... )  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                  ( .... )  รอบ  9  เดือน  

                                                                                                  ( .... )  รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด  :  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ผูจัดเก็บขอมลู  :    

โทรศัพท  :  โทรศัพท  :    

ขอมูลผลการดําเนินงาน  :   

คําอธิบาย 

1.        

2.        

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ขอมลูพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน     

ถวงน้ําหนัก 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  

  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  

  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

 

แนวทางแกไข : 

 

หลักฐานอางองิ :  

 

 

แบบฟอรมสําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ 
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)  

(สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ) 

 

ขอใหคณะ/หนวยงานกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี ้

หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลา  

ของการรายงาน 

2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/

หนวยงาน 

3. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                       

พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ร ะบุ ชื่ อ ผู ท่ี ไ ด รั บ มอบหมาย ให ทํ า หน า ที่ ดู แ ล  ติ ด ต าม  

การดําเนินงานใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมเบอรโทรศัพท 

ท้ังท่ีสํานักงานและโทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีท่ีตองปฏิบัติราชการ

นอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

4. ผูจัดเก็บขอมูล                         

พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุ ชื่ อ ผู ท่ี ไ ด รั บมอบหมายให ทํ าหน าที่ ร วบรวมข อมู ล  

การดําเนินงานของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพทท้ังที่สํานักงาน

และโทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีท่ีตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่

ทํางานเปนประจํา 

5. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงาน  

ของตัวชี้วัด  พรอมทั้งแจงขอมูลประกอบที่ใชในการคํานวณ  

ใหครบถวนตามคํานิยามหรือสูตรการคํานวณ  

6. เกณฑการใหคะแนน ระบุ เกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 
7. การคํานวณคะแนนจากผลการ

ดําเนินงาน 
 

 7.1 ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 

คณะ/หนวยงาน 
 7.2 น้ําหนัก ระบุน้ํ าหนักตัวชี้ วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ  

คณะ/หนวยงาน 

 7.3 ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ท้ังนี้ตองมี

หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัด

ยอยมากกวา  1 ตัวชี้ วัด  ใหระบุตัวชี้ วัดยอยพรอมผลการ

ดําเนินงานใหครบถวน)  

 7.4 คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ

กับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวณ 

ตามแบบที่ 1 ในบทที่ 2 ท้ังนี้สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอย

มากกวา 1 ตัวชี้วัด ใหใชวิธีการคํานวณแบบที่  2  ในบทที่ 2 

 7.5 คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนน 

ท่ีไดของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 

8. คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได

ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ 

สําหรับตัวชี้วัดนี้ 
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)  

(สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ) 

 

ขอใหคณะ/หนวยงานกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี ้

หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

9. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี ้

ท้ังที่ควบคุมไดและควบคุมไมได 

10. อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

ท้ังที่ควบคุมไดและควบคุมไมได 

11. แนวทางแกไข ใหคณะ/หนวยงานอธิบายแนวทางและวิธีแกไขปญหาและ

อุปสรรคของการดําเนินงาน  สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

12. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของ

เอกสารที่ไดจัดสงมา เพื่อใชประกอบการพิจารณาประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ  โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละ 

ตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะ/หนวยงานหัวขอแนวทางการประเมินผล  ตัวอยางหลักฐาน

อางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําสั่งแตงตั้ง

คณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน  ท้ังนี้ขอให

ระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้นมีความ

เกี่ยวของหรือสอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

280 

ตัวอยาง   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ  (รายตัวชี้วัด) 

     สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ  ของคณะ/หนวยงาน 
 
              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              ( .... )  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                           ( .... )  รอบ  9  เดือน  

                                                                                                           (  )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.3.2 ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  อ.ดร.วิทยา  จันทรศิริ ผูจัดเก็บขอมูล : นายปริญญ  งามสุทธิ 

                       นางสาวเจริญใจ  กุลดิลก 

 โทรศัพท :  0-4375-4377  โทรศัพท :  043-754234 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

      มหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังนี้  :   
              1. มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ 

เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 
              2. มหาวิทยาลัยไดปรับรูปแบบประมวลรายวิชา  และแผนการสอนโดยแจงใหอาจารยผูสอน 
จัดทําใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
              3.  มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแบบสอบถามอาจารย  เรื่อง   “แบบสอบถามประสิทธิภาพของ 
การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ”  ดงัมีรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  2 
              4. มหาวิทยาลัยจัดโครงการประชุมสัมมนา  โดยมุงเนนใหอาจารยผูสอนไดรับความรูความเขาใจ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยมีสํานักศึกษาทั่วไปเปน

หนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของอาจารย  ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข  3 
              5. อาจารยมีการทดสอบความรูของนิสิตกอนสอนเพื่อวิเคราะหศักยภาพของนิสิตกอนเรียน   

ท้ังนี้ไดมีการแจกประมวลรายวิชาใหนิสิตมีโอกาสเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน  รวมถึงขอบเขตเนื้อหา 

ของรายวิชา  อันจะสงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

              6. อาจารยกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย  โดยเนนใหนิสิตสามารถเรียนรูในรูปแบบ

สัมมนา  อภิปราย  รายงาน  และระดมความคิดเห็น 
              7. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนรู  โดยมุงเนนใหนิสิตมีโอกาสเรียนรูท้ังใน

หองเรียนและเรียนแบบออนไลน  ในงบประมาณ พ.ศ. 2553  อาจารยผูสอนไดพัฒนาบทเรียนและขอเปดการ 

ใชงานจริงบนระบบ  MSU – Cyber class  ท้ังสิ้น  357  รายวิชา  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  4 , 

เอกสารหมายเลข  5  
              8. อาจารยมีกระบวนการวัดและประเมินในระหวางเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูและประเมินหลังเรียน

เพื่อตัดสินผลการเรียนรู  ท้ังนี้ไดมีการปรับรูปแบบแผนการสอนที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 
              9.  อาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม

ศักยภาพ  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  6 
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              ( .... )  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                           ( .... )  รอบ  9  เดือน  

                                                                                                           (  )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

อาจารยประจํา    

สวนใหญ 

รอยละ 75 

ปฏิบัติได 

1–2 ประเด็น 

อาจารยประจํา     

สวนใหญ 

รอยละ 75 

ปฏิบัติได 

3–4 ประเด็น 

อาจารยประจํา     

สวนใหญ 

รอยละ 75 

ปฏิบัติได 

5 ประเด็น 

อาจารยประจํา    

สวนใหญ 

รอยละ 75 

ปฏิบัติได 

6 ประเด็น 

อาจารยประจํา  

สวนใหญ 

รอยละ 75 

ปฏิบัติไดท้ัง 

7 ประเด็น 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวงน้ําหนัก 

ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
2 

  6 

ประเด็นยอย 
4.0000 0.0400 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 

             1.  มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ  และมอบหมายใหกองทะเบียนและประมวลผลดําเนินการสํารวจรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารย 

             2.  กองทะเบียนและประมวลผลประสานงานกับคณะเพื่อจัดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและ

วิธีการจัดการเรียนการสอน 

             3.  กองทะเบียนและประมวลผลทําการประมวลผลเกี่ยวกับรายวิชาตาง ๆ สื่อ  อุปกรณการเรียน 

การสอน  แผนการสอนที่ใชสอนและกิจกรรมที่สอน 

           4.  กองทะเบียนและประมวลผลสรุปขอมูลและรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

     1.  มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ท้ังนี้มีนโยบายให

อาจารยผูสอนทําประมวลรายวิชาแจกนิสิตกอนสอน  โดยกําหนดเกณฑการประเมินผล  และรูปแบบการเรียนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     2.  มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  โดยเนนใหอาจารย

ประยุกตใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

     3.  มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยศาสตรและศิลปการเรียนรูทางการศึกษาเพื่ออบรมและพัฒนาอาจารยผูสอน  

ใหมีความรู  ความเชี่ยวชาญในการสอน  สอดคลองตามแนวนโยบายของสํานักงานการอุดมศึกษา  และเนนให

อาจารยสามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไดมากยิ่งขึ้น 

      4.  มหาวิทยาลัยมีสํานักคอมพิวเตอร  ใหบริการนิสิตในการเขาใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  สืบคนขอมูล

ประกอบการเรียน  รวมทั้งจัดอบรมใหความรูแกอาจารย  นิสิตและผูสนใจทั่วไป  เกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม

คอมพิวเตอร 
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              ( .... )  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                           ( .... )  รอบ  9  เดือน  

                                                                                                           (  )  รอบ  12  เดือน 

      5.  มหาวทิยาลัยมีสํานักวิทยบริการเปนแหลงสนับสนุนการเรียนการสอน  โดยเปดให  นิสิต  อาจารย  

รวมถึงบุคคลทั่วไป  ไดคนควาขอมูลผานระบบสารสนเทศ  ซ่ึงจะพัฒนาไปสูระบบหองสมุดดิจิตอลในอนาคตตอไป 

    6.  มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่สนับสนุน  และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมี

แหลงฝกประสบการณใหแกนิสิต  เชน  รานยามหาวิทยาลัย  ศูนยบริการทางการแพทย  ศูนยถายทอด

เทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  เปนตน 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

       อาจารยผูสอนบางสวนยังขาดทักษะในการใชเทคโนโลยี  สงผลใหการจัดอบรมใหความรู  ไมเกิดผล

เทาที่ควร  ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนอยางตอเนื่อง 

 

แนวทางแกไข  : 
  (ขอใหคณะ/หนวยงานอธิบายแนวทางและวิธีแกไขปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  สําหรับตัวชี้วัดนี้) 

 

หลักฐานอางอิง :   
   (ขอใหคณะ/หนวยงานระบุใหชัดเจนวาเอกสารที่จัดสงมาใหแตละรายการนั้น  มีความเกีย่วของหรือสอดคลอง

กับการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้อยางไร) 
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ตัวอยางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนการดําเนินงาน 

ภาคผนวก  จ 
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)     ( .... )  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                  ( .... )  รอบ  9  เดือน  

                                                                                                  ( .... )  รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมลู :    

โทรศัพท :  โทรศัพท :    

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. …. 

1  

2   

3  

4  

5  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 
 

ตัวชี้วัด/ขอมลูพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน    

ถวงน้ําหนัก 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  

  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  

  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

 

แนวทางแกไข : 

 

หลักฐานอางองิ :  

 

 

แบบฟอรมสําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนการดําเนินงาน 
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)  

(สําหรับตัวชี้วัดที่เปนข้ันตอนการดําเนินงาน) 

ขอใหคณะ/หนวยงานกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

 

หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย   ลงในชอง   ใหสอดคลองกับระยะเวลา  

ของการรายงาน 

2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/

หนวยงาน 

3. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                       

พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่ อผู ท่ี ได รับมอบหมายให ทําหนาที่ดูแล  ติดตามการ

ดําเนินงานใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมเบอรโทรศัพท 

ท้ังท่ีสํานักงานและโทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีท่ีตองปฏิบัติราชการ

นอกสถานที่ทํางานเปนประจํา 

4. ผูจัดเก็บขอมูล                         

พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุ ชื่ อ ผู ท่ี ไ ด รั บมอบหมายให ทํ าหน าที่ ร วบรวมข อมู ล  

การดําเนินงานของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพทท้ังที่สํานักงาน

และโทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีท่ีตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่

ทํางานเปนประจํา 

5. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆตามเกณฑการ

ใหคะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการดําเนินงานตาม

แผนงานโครงการตางๆ  

6. เกณฑการใหคะแนน ระบุ เกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

7. ก า ร คํ า น วณค ะ แนนจ า ก ผลก า ร

ดําเนินงาน 

 

 7.1 ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

ร ะบุ ชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด ต ามคํ า รั บ ร อ ง ก า รปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง 

คณะ/หนวยงาน 

 7.2 น้ําหนัก ระบุน้ํ าหนักตัวชี้ วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ  

คณะ/หนวยงาน 

 7.3 ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ท้ังนี้ตองมี

หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัด

ยอยมากกวา  1 ตัวชี้ วัด  ใหระบุตัวชี้ วัดยอยพรอมผลการ

ดําเนินงานใหครบถวน)  

 7.4 คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ

กับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวณ 

ตามแบบที่ 1 ในบทที่ 2 ท้ังนี้สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอย

มากกวา 1 ตัวชี้วัด ใหใชวิธีการคํานวณแบบที่  2  ในบทที่ 2 

 7.5 คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนน 

ท่ีไดของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 

8. คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได

ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ 

สําหรับตัวชี้วัดนี้ 
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)  

(สําหรับตัวชี้วัดที่เปนข้ันตอนการดําเนินงาน) 

ขอใหคณะ/หนวยงานกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

 

หัวขอรายงาน คําอธิบาย 

9. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี ้

ท้ังที่ควบคุมไดและควบคุมไมได 

10. อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

ท้ังที่ควบคุมไดและควบคุมไมได 

11. แนวทางแกไข ใหคณะ/หนวยงานอธิบายแนวทางและวิธีแกไขปญหาและ

อุปสรรคของการดําเนินงาน  สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

12. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของ

เอกสารที่ไดจัดสงมา เพื่อใชประกอบการพิจารณาประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ  โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละ 

ตัวชี้วัดสามารถดูไดจากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะ/หนวยงาน หัวขอแนวทางการประเมินผล ตัวอยางหลักฐาน

อางอิง เชน รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําสั่งแตงตั้ง

คณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถาย เปนตน  ท้ังนี้ขอให

ระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้นมีความ

เกี่ยวของหรือสอดคลองกบัการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร 
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ตัวอยาง   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ  (รายตัวชี้วัด) 
   สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขัน้ตอนการดาํเนินงาน  ของคณะ/หนวยงาน 
 

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

                                                                                                  ( .... )  รอบ  9  เดือน  

                                                                                                  (  /  )  รอบ  12  เดือน  

ตัวชี้วัดที่  6.1.1  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ดร.ณฐนนท  ตราชู ผูจัดเก็บขอมูล :   น.ส.ศิเรมอร  ประทุมทิพย 

โทรศัพท :  0-4375-4241 โทรศัพท : 0-4375-4241

ขอมูลผลการดําเนินงาน :         

       ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยมีการวางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล  โดยไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
แตยังไมมการดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูสากลและไดรับการจัดอันดับ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

1 มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาสถาบันสูสากล ซ่ึงเปนแผนระยะยาวที่เปนแผนงานหลัก

ในการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันใหไดรับการยอมรับในระดับ

ภูมิภาคหรือนานาชาติ โดยแผนงานมีความครบถวนสมบูรณ ท่ีระบุเปาหมายระยะ

ยาว และเปาหมายในแตละป โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดําเนินการ

ในแตละดานที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย กลุมเปาหมายหรือกลุมสาขาที่ตองการ

พัฒนาสูสากล แนวทางการติดตามความกาวหนาและประเมินผล 

2 มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาสถาบันสูสากลที่ไดรับการอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน    

ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

สถาบันสูระดับสากล 

2 สามารถดําเนินการแลว

เสร็จในขั้นตอนที่ 1 ถึง

ขั้นตอนที่ 2 แตยังไมได

ดําเนินการในขั้นตอนที่ 

3-5 

2.0000 0.0400 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  :  

      
              มหาวิทยาลัยมีการวางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2553  ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล  โดยไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
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 มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
           มหาวทิยาลัยมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการศึกษาหลักเกณฑการจัดอันดับของแหลงขอมูล 

ทางวิชาการ  ท่ีจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับสาขาวิชา  และระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อที่จะพัฒนา

มหาวิทยาลัยใหไดรับการจัดอันดับในระดับนานาชาติตอไปในอนาคต 

  
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนินงาน :   

           1.  มหาวิทยาลัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และดําเนินงานตามภารกิจใหไดรับการ

ยอมรับทั้งในระดับชาติ  และนานาชาติ        

           2.  ไดรับความรวมมือจากทุกคณะในการใหขอมูลเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ  เว็บไซด  ท่ีแตละคณะ และ

สาขาวิชาที่ไดรบัการจัดอันดับ    

           3.   มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่รวดเร็ว  และอํานวยความสะดวกตอการสืบคนขอมูล 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

          - 
 

แนวทางแกไข  : 
  (ขอใหคณะ/หนวยงานอธิบายแนวทางและวิธีแกไขปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  สําหรับตัวชี้วัดนี้) 

 

หลักฐานอางอิง :   
   (ขอใหคณะ/หนวยงานระบุใหชัดเจนวาเอกสารที่จัดสงมาใหแตละรายการนั้น  มีความเกีย่วของหรือสอดคลอง

กับการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้อยางไร) 
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แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สําหรับคณะ/หนวยงาน 

ภาคผนวก  ฉ 
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แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏบิัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการสําหรบัคณะ/หนวยงาน 

 

ขอใหคณะ/หนวยงานดําเนินการ  ดังนี้ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ คําอธิบาย 

1. หนาปก ระบุชื่อ  คณะ/หนวยงาน ………………………………                   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 

2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิง 

ใหสอดคลองกัน  ไดแก  
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

คณะ/หนวยงาน...   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ….  
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

คณะ/หนวยงาน...  (รายตัวชี้วัด)  
- ภาคผนวก  

3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ 

ตาม คํารับรองการปฏิบัติราชการ   

คณะ/หนวยงาน...                    
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. …. 

ขอใหดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายละเอียดตามที่

ระบุในภาคผนวก ….)  โดยระบุ  

ทุกตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 

คณะ/หนวยงาน   

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ    

คณะ/หนวยงาน...   
(รายตัวชี้วัด)  

ขอให ร ายงานผลการดํ า เนิ น งาน เฉพาะตั วชี้ วั ดตามแผน  

ปฏิบั ติ ร าชการของคณะ/หน วยงาน   โดย ใช แบบฟอร ม 

และดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัด

นั้นๆ  ไดแก  
- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน

ภาคผนวก …. ) 
- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุ
ในภาคผนวก ….) 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน

ภาคผนวก …..) 

5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด โดยใหแนบ

หลักฐานอางอิง  พรอมทั้งจัดสงเฉพาะเอกสารประกอบที่สําคัญที่ใช

เปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล  
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สรุปแบบฟอรมสําหรับการรายงาน 

ผลการปฏิบตัริาชการตามคาํรับรอง 

การปฏบิัติราชการ  ของแตละตัวชี้วัด 

ภาคผนวก  ช 
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สรุปแบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ของแตละตัวชี้วัด 

 

ตัวชี้วัด แบบฟอรม 

การรายงาน 

ยุทธศาสตรที่  1) การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิต 

            บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

     เปาประสงคที่  1.1 จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายหลากหลาย และตรงตาม 

        ความตองการของผูใชบัณฑิต 

 

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ เชิงคุณภาพ 

     เปาประสงคที่  1.2) มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

1.2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.2.2 รอยละของหลักสูตรทีไ่ดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด เชิงปริมาณ 

1.2.3 ระดับความสําเร็จของโครงการหรือกจิกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 

         และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

     เปาประสงคที่  1.3) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิต 

ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

1.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา เชิงคุณภาพ 

1.3.2 ระดับความสําเร็จของประสิทธภิาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั เชิงคุณภาพ 

1.3.3 รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน  

         ระยะเวลาที่กําหนด  
เชิงปริมาณ 

1.3.4 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ 

         ภายในระยะเวลา 1 ป   

เชิงปริมาณ 

1.3.5 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สาํเร็จการศึกษา  เชิงปริมาณ 

1.3.6 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ   เชิงปริมาณ 

1.3.7 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

         ในรอบ 3 ปที่ผานมาตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
เชิงปริมาณ 

1.3.8 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต 

        นักศึกษา  
เชิงปริมาณ 

1.3.9 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรบัการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน 

         วิชาการ วิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่น 

         ที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

เชิงปริมาณ 

1.3.10 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพร 

           ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

           ทั้งหมด  
 

เชิงปริมาณ 
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ตัวชี้วัด แบบฟอรม 

การรายงาน 

     เปาประสงคที่  1.4) มีอาจารยที่มีคุณภาพ ประสทิธิภาพ และคุณธรรม 

ในการสอนและการวิจัย 
 

1.4.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

         ของสถาบันอุดมศึกษา  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.4.2 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย และสิ่งสนับสนุน 

         การเรียนรู  

เชิงปริมาณ 

1.4.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย 

         เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.4.4 รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรับรองคุณภาพ 

         จากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  

เชิงปริมาณ 

1.4.5 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา 

         วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ  
เชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตรที่  2) การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิต 

            ที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก

 

     เปาประสงคที่  2.1)  มีกระบวนการพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิต 

ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมไทยและ 

สังคมโลก 

 

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา ขั้นตอนการดําเนินงาน 

2.1.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับ 

         คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

2.1.3 รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต  เชิงปริมาณ 
2.1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดการที่พักอาศัยของนิสิตทั้งภายในมหาวิทยาลัย  

         และหอพักเครือขาย  

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

2.1.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการสวัสดิภาพใหกับนิสิต  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

2.1.6 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

2.1.7 ระดับความสําเร็จของผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรที่  3)  การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และ 

             มาตรฐานสูระดบัสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนา 

             ประเทศตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทัง้ในระดบัชาต ิ

             และนานาชาติ 

 

     เปาประสงคที่  3.1) มีผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชนเพ่ิมขึน้  

3.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต 

         งานวิจัยและงานสรางสรรค  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

3.1.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 

         สถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

เชิงปริมาณ 
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ตัวชี้วัด แบบฟอรม 

การรายงาน 

3.1.3 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย และ 

         งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและ 

         นักวิจัยประจํา  

เชิงปริมาณ 

3.1.4 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน 

         อยางเดนชัดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  
เชิงปริมาณ 

     เปาประสงคที่  3.2) มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพระดับชาต/ินานาชาติ 

เพิ่มขึ้น 
 

3.2.1 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ

         และนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา  
เชิงปริมาณ 

3.2.2 ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการองคความรูจากงานวิจัยและ 

         งานสรางสรรค  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

3.2.3 จํานวนอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจําที่ไดรับการสนับสนุนทนุ 

         ไปแลกเปลี่ยนประสบการณวิจัยในตางประเทศ  
เชิงปริมาณ 

     เปาประสงคที่  3.3) มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางองิในระดบันานาชาติ

เพิ่มขึ้น 
 

3.3.1 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed journal  

         หรือในฐานขอมูล ระดับชาติและนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา  
เชิงปริมาณ 

     เปาประสงคที่  3.4) มีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือ 

อนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น 
 

3.4.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธบิัตร 

         หรืออนุสิทธบิัตร  

 

เชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตรที่  4)  การพัฒนาการใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชน 

  และทองถิ่น 
 

     เปาประสงคที่  4.1) การบริการทางวิชาการโดยถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพรอมของสังคมและชุมชนใหสอดคลอง

กับการพัฒนาและการแขงขนัของประเทศ 

 

4.1.1 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 

         ตามพันธกิจของสถาบัน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

4.1.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  

         เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

         ตออาจารยประจํา 

เชิงปริมาณ 

4.1.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 

         เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
        ตออาจารยประจํา 

เชิงปริมาณ 
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4.1.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ 

         ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติ และ 

         นานาชาติตออาจารยประจํา  

เชิงปริมาณ 

4.1.4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ เชิงปริมาณ 

4.1.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ 

         หรือนานาชาติ  
เชิงปริมาณ 

4.1.6 จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 

         ที่เหมาะสมสูชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตรที่  5) การอนุรกัษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีของอีสานใหย่ังยืน 
 

     เปาประสงคที่  5.1) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน 
 

5.1.1 ระดับความสําเร็จของระบบกลไกในการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน 

5.1.2 มีผลงานหรือชิ้นงานองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม เชิงปริมาณ 
5.1.3 จํานวนโครงการวิจัยที่อนุรักษฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

 
เชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตรที่  6) การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล  

     เปาประสงคที่  6.1) เปนที่ยอมรับในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

ในฐานขอมูลสากลและไดรับในการจัดอนัดับชั้นนําของโลก 
 

6.1.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล ขั้นตอนการดําเนินงาน 

     เปาประสงคที่  6.2) พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัยใหมีขีดความสามารถ 

ในการแขงขันและรับรูของสาธารณะ 
 

6.2.1 ระดับความสําเร็จของการประชาสมัพันธเพ่ือเผยแพรขอมูลและขาวภายใน 

         และภายนอกองคกร 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

6.2.2 ระดับความสําเร็จของการมสีวนรวมและสรางเครือขายความสมัพันธ 

        ของศิษยเกา  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

6.2.3 ระดับความสําเร็จของการมสีวนรวม และสรางความสมัพันธกับผูปกครอง 

 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรที่  7) การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหาร

จัดการที่ดี  เพ่ือใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

     เปาประสงคที่  7.1) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา  

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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ตัวชี้วัด แบบฟอรม 

การรายงาน 

7.1.1 ระดับความสําเร็จของการกําหนดปรชัญาหรือปณิธาน  ตลอดจน

         มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนงานดําเนินงาน  และมีการกําหนด 

         ตัวบงชี้หลักเพ่ือวัดความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

7.1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการที่กําหนด เชิงปริมาณ 

7.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน   ขั้นตอนการดําเนินงาน 

7.1.4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง 

         ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  

เชิงคุณภาพ 

7.1.5 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน 

         ระยะเวลาการใหบริการ  
เชิงคุณภาพ 

7.1.6 ระดับความสําเร็จของการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ 

         บริหารการศึกษา  

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

7.1.7 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย  

         และการถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา 
เชิงคุณภาพ 

         7.1.7.1) ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบนัอุดมศึกษาตามหนาที ่

           และบทบาทสภามหาวิทยาลัย 
 

         7.1.7.2) ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 

          สูการปฏิบัติ  
 

     เปาประสงคที่  7.2) มีระบบการบรหิารการเงิน-งบประมาณ 

ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
 

7.2.1 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการการเงินและการคลังมหาวิทยาลัย 

         มหาสารคาม  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

7.2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดทํา การจัดสรร การวิเคราะห 

         คาใชจาย เพ่ือจัดทํางบประมาณอยางมีประสิทธภิาพ  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

7.2.3 ระดับความสําเร็จของรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย 

         งบลงทุน 
เชิงปริมาณ 

7.2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ขั้นตอนการดําเนินงาน 

7.2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอนการดําเนินงาน 

     เปาประสงคที่  7.3) มีเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย  

เหมาะสม และรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

7.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

         มหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

7.3.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ดานนักศึกษา  

         บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

  เชิงคุณภาพ 

7.3.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศ 

         ในหองสมุด  

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ตัวชี้วัด แบบฟอรม 

การรายงาน 

     เปาประสงคที่  7.4) มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง

ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

7.4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู 

         เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  
เชิงคุณภาพ 

7.4.2 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ 

         ผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ 
เชิงปริมาณ 

7.4.3 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

         ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ  
เชิงปริมาณ 

7.4.4 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  เชิงปริมาณ 

7.4.5 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตออาจารยประจํา  เชิงปริมาณ 
7.4.6 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

         ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
เชิงปริมาณ 

     เปาประสงคที่  7.5) พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมีความภาคภูมิใจ

ในตนเองและองคกร 
 

7.5.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

         เพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบคุลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

7.5.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการสวัสดิการพนักงานและลูกจางชั่วคราว  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

7.5.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพ/คุณธรรม/จริยธรรม ใหกับบุคลากร   ขั้นตอนการดําเนินงาน 

     เปาประสงคที่  7.6) มีผลการประเมนิประกันคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน  
7.6.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา 

         คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

7.6.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการ 

         ประกันคุณภาพแกนักศึกษา  

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรที่  8) การพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  

     เปาประสงคที่  8.1) มีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยอยางย่ังยืน 
 

8.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการดําเนินงาน 

8.1.2 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการดําเนินงาน 

8.1.3 ระดับความสําเร็จของมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา เชิงคุณภาพ 

8.1.4 ระดับความสําเร็จของการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัรวมกัน  

 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  303 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

รายชื่อคณะ/หนวยงาน 

ที่จัดทําคํารับรองการปฏิบตัริาชการ 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ภาคผนวก  ซ 
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 การจัดกลุมคณะ/หนวยงาน ทั้ง  41 หนวยงาน  ไดจําแนกเปน  4 กลุม  ดังน้ี 
  กลุมที่ 1  กลุมคณะ/หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน  (จํานวน  18 แหง) 

  กลุมที่ 2  หนวยวิจัย-บริการ-ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (จํานวน  3 แหง) 
  กลุมที่ 3  หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  (จํานวน  18 แหง) 
  กลุมที่ 4  หนวยงานเสริมศึกษา  (จํานวน  2 แหง) 

 

รายชื่อคณะ/หนวยงาน 

กลุมที่ 1 หนวยงานจัดการเรียนการสอน  (จํานวน 18 แหง) 

  กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2 คณะศึกษาศาสตร 
3 คณะการบัญชีและการจัดการ 

4 คณะศิลปกรรมศาสตร

5 คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม 

6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

7  วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

  กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8  คณะวิทยาศาสตร 

9 คณะเทคโนโลยี 

10 คณะวิศวกรรมศาสตร 

11 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป 

12 คณะวิทยาการสารสนเทศ 

13 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

14 คณะพยาบาลศาสตร 

15 คณะเภสัชศาสตร 

16 คณะสาธารณสุขศาสตร 

17 คณะแพทยศาสตร 

18  คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร 
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รายชื่อคณะ/หนวยงาน 

กลุมที่ 2  หนวยวิจัย-บริการ-ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (จํานวน 3 แหง)  

19 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

20 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

21  ศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 

กลุมที่  3  หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  (จํานวน 18 แหง)  

22  สํานักงานอธิการบดี 

23    1) กองกลาง 
24    2) กองคลังและพัสดุ 

25    3) กองแผนงาน 
26    4) กองกิจการนิสิต 

27    5) กองการเจาหนาที ่

28    6) กองอาคารสถานที่

29    7) กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

30    8) กองบริการการศึกษา 

31    9) กองทะเบียนและประมวลผล 

32    10) สํานักตรวจสอบภายใน 

33    11) ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 

34 สํานักวิทยบริการ 
35 สํานักคอมพิวเตอร 

36 บัณฑิตวิทยาลัย 

37  สํานักศึกษาทั่วไป 
38  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

39  โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กลุมที่ 4  หนวยงานเสริมศึกษา  (จํานวน 2 แหง)  

40  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41 สํานักบริการวชิาการ
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แบบฟอรมสําหรับจดัเก็บขอมูล 
ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัด 

(เฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) 

ภาคผนวก  ฌ 
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ตัวชี้วัดที่   1.1.1  :  ระดับความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 
ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  
 

1) ตารางสําหรับคณะ/หนวยงาน 

ท่ี ชื่อคณะ/หนวยงาน จํานวนนิสิต (คน) 

  
หลักสูตรสาขาวิชา 

นิสิตแผนฯ 

ป 2553 

นิสิตจริง 

ป 2553 
สวนตาง รอยละ 

ระดับอนุปริญญา     

1           

2           

3           

ระดับปริญญาตรี      

1           

2           

3           
  รวมทั้งสิ้น     

 

2) ตารางสําหรับมหาวิทยาลัย 

ท่ี ชื่อคณะ/หนวยงาน จํานวนนิสิต (คน) 

    นิสิตแผนฯ 

ป 2553 

นิสิตจริง 

ป 2553 
สวนตาง 

รอยละ 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           
  รวมทั้งสิ้น     
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ตัวชี้วัดที่  1.2.2    :    รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  

 

1) ตารางสําหรับคณะ/หนวยงาน 

ท่ี ชื่อหลักสูตรเปดสอน สถานะ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติ 
เมื่อวันที่ 

ไดรับมาตรฐานตาม 

หลักเกณฑของกระทรวง

เมื่อวันที่ 

ระดับปริญญาตรี   

1     

2      

3     

ระดับปริญญาโท   

1     

2     

3     

ระดับปริญญาเอก   

1     

2     

  รวมทั้งสิ้น     

 

2) ตารางสําหรับมหาวิทยาลัย 

ท่ี ชื่อคณะ/หนวยงาน จํานวนหลักสูตร 

    หลักสูตรที่เปดสอน

ทั้งหมดในป 

งบประมาณ 2552 

หลักสูตรที่ได

มาตรฐานตามเกณฑ

ของกระทรวง 

รอยละ 

1          

2         

3         

4         
  รวมทั้งสิ้น       
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ตัวชี้วัดที่  1.3.1    :    รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 

     ที่กําหนด 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  

 

1) ตารางสําหรับคณะ/หนวยงาน 

   จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552 (คน) 
ที่ ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา นิสิตชั้นปสุดทาย นิสิตชั้นปสุดทาย สวนตาง รอยละ 

   ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2552   

      ที่สําเร็จการศึกษา   
ระดับปริญญาตร ี    

 

1         

2         

3         

ระดับปริญญาโท    
 

6         

7         

8         

ระดับปริญญาเอก    
 

11         

12         

13         

  รวมทั้งส้ิน 
       

 

2) ตารางสําหรับมหาวิทยาลัย 

    จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552 (คน) 

ที่ ชื่อคณะ/หนวยงาน นิสิตชั้นปสุดทาย นิสิตชั้นปสุดทาย สวนตาง รอยละ 

   ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2552   

      ที่สําเร็จการศึกษา   
1         

2         

3         

4         

5         

  รวมทั้งส้ิน         
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ตัวชี้วัดที่  1.3.4   :   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

         ภายในระยะเวลา  1  ป 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  :  

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 

ผลการดําเนินงาน  :   ดังนี้ 

 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6]=[4]+[5] [7]=[6]/[3]*100 

  จํานวน 

ผูสําเร็จ

การศึกษา

ท้ังส้ิน(คน) 

จํานวน

แบบสอบถาม

ท่ีเก็บได 

(คน) 

จํานวน

แบบสอบถาม

(ตัดภาคพิเศษ, 

งานเดิม) (คน) 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน) 

ท่ี ชื่อคณะ/หนวยงาน 

 

ท่ีได 

งานทํา 

(งานใหม)

ท่ี 

ศึกษาตอ 

รวม รอยละ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

  รวมทั้งสิ้น           
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ตัวชี้วัดที่  1.3.5   :   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  :  

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  

 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6]=[5]/[4]*100 

  จํานวน 

ผูสําเร็จ

การศึกษาท้ังส้ิน

(คน) 

จํานวน

แบบสอบถาม

ท่ีเก็บได 

(คน) 

จํานวน

แบบสอบถาม 

(ตัดภาคพิเศษ,  

งานเดิม) (คน) 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน) 

ท่ี ชื่อคณะ/หนวยงาน 

 

ท่ีได 

งานทํา  

(งานใหม) 

ไดงานทําตรง

สาขา 

รอยละ 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

  รวมทั้งสิ้น       
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ตัวชี้วัดที่   1.3.6   :   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  :  

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  

 

 

ท่ี 

 

ชื่อคณะ/หนวยงาน 

 

จํานวนบัณฑิต (คน) 

จํานวนบัณฑิตที่ได

งานทํา/มีรายได

ประจําจากการ

ประกอบอาชีพ

อิสระทั้งหมด 

บัณฑิตที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตน

เปนไปตามเกณฑ 

รอยละของบัณฑิต

ที่ไดรับเงินเดือน

เร่ิมตนเปนไป 

ตามเกณฑ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

 20         

  รวมทั้งสิ้น       
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ตัวชี้วัดที่  1.3.7   :   รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

   ในรอบ 3 ป ทีผ่านมาตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้ 

 

1) ตารางสําหรับคณะ/หนวยงาน 

ท่ี สาขาวิชา จํานวนบัณฑิต (คน) 

 ท่ีตองสอบใบประกอบวิชาชีพ ท่ีสอบใบประกาศ

วิชาชีพทั้งหมด 

ท่ีผานการสอบ 

ใบประกอบวิชาชีพ 

รอยละ 

ระดับปริญญาตรี    

1      

2      

3      

4      

5      

6      

  รวมทั้งสิ้น      

 

2) ตารางสําหรับมหาวิทยาลัย 

ท่ี ชื่อคณะ/หนวยงาน จํานวนบัณฑิต (คน) 

   ท่ีสอบใบประกาศ

วิชาชีพทั้งหมด 

ท่ีผานการสอบ 

ใบประกอบวิชาชีพ 

รอยละ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
  รวมทั้งสิ้น       
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ตัวชี้วัดที่  1.3.8  :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 
ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้ 

 

ท่ี ชื่อคณะ/หนวยงาน จํานวนแบบสอบถาม (ชุด) 

  สงออก สงคืน รอยละ 

แบบสอบถาม

ท่ีสงคืน 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

  รวมทั้งสิ้น       
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ตัวชี้วัดที่   1.3.9   :   จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ 

     หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 

ผลการดําเนินงาน : ดังนี้  

  
ที่  ชื่อ - สกุล 

นิสิตหรือศิษยเกา 

สังกัด  

คณะ/หนวยงาน 

ชื่อรางวัลที่ไดรับ วัน/เดือนป 

ที่ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่มอบรางวัล 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

คูมือการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  ตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2551 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม   
3
1
7
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ตัวชี้วัดที่   1.3.10   :  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท

    หรือเอกทั้งหมด 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 
ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้ 

  
ที่  ชื่อ - สกุล 

นิสิต 

สังกัด  

คณะ/หนวยงาน 

ชื่อบทความ ชื่อวารสารที่ตีพิมพ 

เลมที่   วัน/เดือน/ป   เลขหนา 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

 รวมบทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร  เรื่อง 

 จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด  เรื่อง 

 คิดเปนรอยละ  เมื่อเทียบกับวิทยานิพนธ ป.โท ทั้งหมด ในป งปม. 
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ตัวชี้วัดที่  1.4.2   :   ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย  และสิ่งสนับสนุน 

      การเรียนรู 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้ 

 

ท่ี ชื่อคณะ/หนวยงาน ระดับความพึงพอใจ 

  ของนิสิตตอ 

คุณภาพการสอน 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวม  
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ตัวชี้วัดที่  1.4.4   :   รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรับรองคุณภาพ 

      จากหนวยงานท่ีเชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 
ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  
 

ท่ี ชื่อผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธ 

และ/หรือไดรับรองคุณภาพ 

ชื่อเจาของผลงาน วันเดือนป 

ท่ีไดรับการ 

จดลิขสิทธิ์/

เผยแพร 

หนวยงานที่ออก

ลิขสิทธิ์/หรือ

รับรองผลงาน

วิชาการ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

  รวมทั้งสิ้น      
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ตัวชี้วัดที่  1.4.5   :   รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา 

      วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 
ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  

 

1) ตารางสําหรับคณะ/หนวยงาน 

ท่ี ชื่อ – สกุล 

อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

คุณสมบัติเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตาม

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 

  มีคุณสมบัติ ไมมีคุณสมบัติ หมายเหตุ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

  รวมทั้งสิ้น      

 

2) ตารางสําหรับมหาวิทยาลัย 

ท่ี ชื่อคณะ/หนวยงาน จํานวนอาจารยท่ีคุณสมบัติเปนอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธตามมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

    อาจารยประจํา 

 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ทั้งส้ิน 

อาจารยที่มีคุณสมบัติ

เปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยาวิทยานิพนธ 

รอยละ 

1         

2         

3         

4         

5         
  รวมทั้งสิ้น       
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ตัวชี้วัดที่   2.1.3   :   รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  :  

โทรศัพท  :  โทรศัพท  :  

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้ 

  
ที่  ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ป 

ที่จัดกิจกรรม 

สถานที ่

จัดกิจกรรม 

งบประมาณ 

ที่ใชจายจริง 

จํานวนนิสิตที่เขา

รวมโครงการ 

หมายเหตุ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 รวม    

 

สรุป    1) จํานวนนิสิตของหนวยงานทั้งสิ้น ......................  คน 
 2) จํานวนนิสิตของหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ  ทั้งสิ้น  ...............  คน 
 3) คิดเปนรอยละ ............................ 
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ตัวชี้วัดที่  3.1.2  :  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :     ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  :   

โทรศัพท  :   โทรศัพท  :   

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  
ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสรางสรรค ผูรับผิดชอบ สังกัด งบประมาณ (บาท) สถานะความกาวหนาของโครงการ 

  ที่ดําเนินการทั้งสิ้นในปงบประมาณ  โครงการวิจัย/งานสรางสรรค คณะ/หนวยงาน รายได

(มหาวิทยาลัย/

คณะ) 

แผนดิน แหลงทนุอื่นๆ

(แหลงทุนอื่นที่มิใช 

งบแผนดิน/รายได) 

ยังไม

ดําเนินการ 

กําลัง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1                 
2                  
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
 รวมงบประมาณจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย/หนวยงาน)    บาท   

 รวมงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก (งบประมาณแผนดิน/แหลงทุนอื่นๆ)    บาท   

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น    บาท   

 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด    คน   

 เฉลี่ยงบประมาณตออาจารยประจาํ  1  คน    บาท   

สรุป   1) เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน      จํานวน .............................. บาท  ตออาจารย/นักวิจัยประจํา 
 2) เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก   จํานวน .............................. บาท   ตออาจารย/นักวิจัยประจํา 
   3) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน        จํานวน .............................. คน   คิดเปนรอยละ .................... 

   4) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก      จํานวน .............................. คน   คิดเปนรอยละ .................... 
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ตัวชี้วัดที่  3.1.3    :   รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย  และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บตัวชี้วัด : 

โทรศัพท : โทรศัพท : 

ผลการดําเนินงาน : ดังนี้  

   จํานวนอาจารย 

และนักวิจัยประจํา

ประจําทั้งสิ้น 

จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัย 

ที่ คณะ/หนวยงาน ทุนภายใน ทุนภายนอก หมายเหตุ 

  

จํานวน 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

รอยละของ

อาจารย 

ที่ไดรับทุน 

จํานวน 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

รอยละของ

อาจารย 

ที่ไดรับทุน 

 

1            

2             

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

 รวม         
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3
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ตัวชี้วัดที่  3.1.4  :   รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนอยางเดนชัดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 
โทรศัพท  : โทรศัพท  : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  

  
ที่  ชื่องานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

อยางเดนชัด 
ชื่ออาจารยประจํา 

หรือนักวิจัยประจํา 

สังกัด  

คณะ/หนวยงาน 

ลักษณะที่นําไปใชประโยชน 

1       

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 รวมผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  เรื่อง 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  คน 

 คิดเปนรอยละ   
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ตัวชี้วัดที่  3.2.1  :   รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 
โทรศัพท  : โทรศัพท  : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  

  
ที่  ชื่อผลงานงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ 

ชื่ออาจารยประจํา 

หรือนักวิจัยประจํา 
สังกัด  

คณะ/หนวยงาน 
ชื่อแหลงที่ตีพิมพเผยแพรฯ เชน วารสาร/ประชุม, 

ที่ตีพิมพ/เผยแพร, เลมที,่ ปที่, วันเดือนป    

ระบุ 

ระดับ 

สถานะอยูใน

ฐานขอมูลสากล 

    ชาติ นานาชาติ อยู ไมอยู 

1          
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
 รวมผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร (เรื่อง)      

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (คน)       

 คิดเปนรอยละ       
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ตัวชี้วัดที่  3.2.3  :   จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ไดรับการสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณวิจัยในตางประเทศ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 
โทรศัพท  : โทรศัพท  : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  

  
ที่  ชื่ออาจารย/นักวิจัยที่ไดรับแลกเปลี่ยน  สังกัด ประเทศที่ไป วัน/เดือน/ป จํานวนเงินทุน หมายเหต ุ

 ประสบการณวิจัยในตางประเทศ คณะ/หนวยงาน แลกเปลี่ยนฯ ที่ไปแลกเปลีย่นฯ ที่ไดรับ  

1             

2               

3              

4             

5             

6             

7             

8             

9              

10             

11       

12       
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ตัวชี้วัดที่  3.3.1   :   รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed journal  หรือในฐานขอมูล ระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

     และนักวิจัยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  

  
ที่  ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง ชื่ออาจารยประจํา สังกัด  ระบุ สถานะแหลงขอมลู 

  หรือนักวิจัยประจํา คณะ/หนวยงาน ชื่อแหลงที่ถูกนําไปอางอิง ชาติ นานาชาติ 

1               

2              

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

 รวมบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง  บทความ 
  

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  คน   

 คิดเปนรอยละ   
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ตัวชี้วัดที่   3.4.1   :   จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  

  
ที่  ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ ชื่อ-สกุล 

เจาของผลงาน 

สังกัด  

คณะ/หนวยงาน 

เลขที่ขอ วันที่ยื่น ประเภท วันออกสิทธิบัตร เลขที่

สิทธิบัตร 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10  
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1 

 

ตัวชี้วัดที่  4.1.2   :  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ 

        และระดับนานาชาติ  ตออาจารยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : ผูจัดเก็บตัวชี้วัด   : 

โทรศัพท   : โทรศัพท   : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้

 

 ที่ ชื่อ – สกุล 

อาจารย 

สังกัดหนวยงาน รายการ  กิจกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิ  หรือที่ปรึกษา   หรือ

กรรมการวิชาการ  หรือกรรมการวิชาชีพ  หรือเปนที่ปรึกษา  

หรือกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน (นอกมหาวิทยาลัย) 

วันเดือนป ชื่อหนวยงาน 

ที่ไปใหบริการ 

เอกสาร

แนบ

หมายเลข 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
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ตัวชี้วัดที่  4.1.3   :   รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  
        ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : ผูจัดเก็บตัวชี้วัด   : 

โทรศัพท   : โทรศัพท   : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้ 

 

 ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน วัน/เดือน/ป สถานที่จัด หมายเหตุ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17       
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ตัวชี้วัดที่  4.1.4   :   รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : ผูจัดเก็บตัวชี้วัด   : 

โทรศัพท   : โทรศัพท   : 

ผลการดําเนินงาน   :   ดังนี้ 

  

ที่ ชื่อโครงการบริการวิชาการ 

กลุมเปาหมาย 

ผูเขารวม

โครงการ 

ชื่อผูรับผิดชอบ 

โครงการ 

สังกัด 

หนวยงาน 

วัน/เดือน/ป 

ที่จัด 

สถานที่จัด รอยละ 

ความพึงพอใจ 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการโครงการบริการวิชาการ   เฉลี่ยรวม  
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ตัวชี้วัดที่  4.1.5   :   จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ 

      หรือนานาชาต ิ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  : 

โทรศัพท  : โทรศัพท  : 

ผลการดําเนินงาน   :   ดังนี้ 

 

 ชื่อแหลงใหบริการวิชาการวิชาชพี ลักษณะของการ วันเดือนปท่ีจัดตั้ง 

ท่ี ท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติ ใหบริการของหนวยงาน หนวยงานหรือ 

  นานาชาติ  ผูรับผิดชอบ 

1     

2     

3    

4    

5     

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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ตัวชี้วัดที่   4.1.6    :    จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุมชน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด   : 

โทรศัพท   : โทรศัพท   : 

ผลการดําเนินงาน   :   ดังนี้ 

  
ที่ ชื่อโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองคความรู 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุมชน 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

สังกัด

หนวยงาน 

งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร 
อธิบายลักษณะของการถายทอดองคความรู 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุมชน 

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
 

ค
ูม
ือ
ก
า
ร
ป
ร
ะ
เม
ิน
ผ
ล
ก
า
ร
ป
ฏ
ิบั
ต
ิร
า
ช
ก
า
ร
  ต

า
ม
แ
ผ
น
ป
ฏ
ิบั
ต
ิร
า
ช
ก
า
ร
 ป
ร
ะ
จ
ํา
ป
ง
บ
ป
ร
ะ
ม
า
ณ

 พ
.ศ

. 2
5
5
3 

ม
ห
า
วิ
ท
ย
า
ล
ัย
ม
ห
า
ส
า
ร
ค
า
ม

   

 

3
3
4
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ตัวชี้วัดที่   5.1.3    :    จํานวนโครงการวิจัยที่อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด   : 

โทรศัพท   : โทรศัพท   : 

ผลการดําเนินงาน   :   ดังนี้ 

  
ที่ ชื่อโครงการวิจัยที่อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

สังกัด 

หนวยงาน 

งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร 
หมายเหตุ

1              

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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ตัวชี้วัดที่   7.1.2  :  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการที่กําหนด 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  :   

โทรศัพท  :   โทรศัพท  :   

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้

 

ท่ี ชื่อตัวชี้วัด  ปงบประมาณ 2553  

  เปาหมายที่ตั้ง 

ป 2553 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ทําได 

ทําได/ไมได 

ตามเปาหมาย 

1        
2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 รวม  

 

หมายเหตุ  หากตัวชี้วัดใดหนวยงานสามารถทําไดตามเปาหมายที่กําหนดใหใสเครื่องหมายถูก ( ) และ 

   หากตัวชี้วัดใดที่หนวยงานยังไมสามารถทําไดตามเปาหมายที่กําหนดใหใสเครื่องหมายผิด ( × ) 
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ตัวชี้วัดที่    7.2.3  :   ระดับความสําเร็จของรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    ผูจัดเก็บตัวชี้วัด :  

โทรศัพท :  โทรศัพท :  

ผลการดําเนินงาน : ดังนี้  

 

ท่ี คณะ/หนวยงาน งบประมาณแผนดิน รอยละ 

    งบลงทุนที่ไดรับ

จัดสรรจาก 

งบประมาณแผนดิน

ทั้งส้ิน (1) 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

ไดทั้งส้ิน (2) 

สวนตาง 

(3) = (1)-(2) 

ของงบประมาณ 

ท่ีเบิกจายได 

(4)=((2)*100)/(1) 

1           
2       

3      

4      

5          

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

 รวม     
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ตัวชี้วัดที่    7.4.2   :   รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  :  

โทรศัพท : โทรศัพท : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  

1. ตารางสําหรับคณะ/หนวยงาน  
ที่ ชื่อ – สกุล 

อาจารย 

ชื่อกิจกรรมหรือโครงการที่เขารวมประชุม 

วิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ หนวยงานที่จัด 

1      

2      

3      

4      

 รวมอาจารยประจําทั้งสิ้นของหนวยงาน  คน  

 รวมอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ  คน  

 คิดเปนรอยละ    

 

2. ตารางสําหรับมหาวิทยาลัย 

ที่ คณะ/หนวยงาน จํานวนอาจารย 

ประจําทั้งสิ้น 

จํานวนอาจารยที่เขารวมประชมุวิชาการ 

และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ 

คิดเปนรอยละ 

1     

2     

3     

 รวม    
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ตัวชี้วัดที่   7.4.3   :    รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  :  

โทรศัพท : โทรศัพท : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  

1. ตารางสําหรับคณะ/หนวยงาน  
ที่ ชื่อ – สกุล 

บุคลากรประจําสายสนับสนุน 

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพ 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ งบประมาณที่ใช 

1      

2      

3      

4      

 รวมบุคลากรทั้งสิ้นของหนวยงาน  คน  

 รวมบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ  คน  

 คิดเปนรอยละ    

 

2. ตารางสําหรับมหาวิทยาลัย 

ที่ คณะ/หนวยงาน จํานวนบุคลากรประจําทั้งสิ้น จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนา 

คิดเปนรอยละ 

1     

2     

3     

4     

 รวม    
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ตัวชี้วัดที่   7.4.4  :   รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  :  

โทรศัพท : โทรศัพท : 

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  

1. ตารางสําหรับคณะ/หนวยงาน  
ที่ ชื่อ – สกุล 

อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 

วัน/เดือน/ป 

ที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษาที่จบ 

1    

2    

3    

4    

 รวมอาจารยประจําทั้งสิ้นของหนวยงาน  คน 

 รวมอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกทั้งสิ้น  คน 

 คิดเปนรอยละ   

 

2. ตารางสําหรับมหาวิทยาลัย 

ที่ คณะ/หนวยงาน จํานวนอาจารยประจําทั้งสิ้น จํานวนอาจารยที่มีวุฒิ ป.เอก คิดเปนรอยละ 

1     

2     

3     

4     

 รวม    
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ตัวชี้วัดที่   7.4.5   :   รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตออาจารยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  :   
โทรศัพท  :  โทรศัพท  :   

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  

1. ตารางสําหรับคณะ/หนวยงาน  
ที่ ชื่อ-สกุลอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับ วัน/เดือน/ปที่ไดรับ หมายเหตุ 

1     

2     

3     

4     

 รวมอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการทั้งสิ้นของหนวยงาน  คน 

 รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งสิ้น  คน 

 คิดเปนรอยละ   

 

2. ตารางสําหรับมหาวิทยาลัย 

ที่ คณะ/หนวยงาน จํานวนอาจารยประจํา จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการของหนวยงานทั้งสิ้น 

คิดเปนรอยละ 

1     

2     

3     

4     

 รวม    
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ตัวชี้วัดที่   7.4.6   :   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ผูจัดเก็บตัวชี้วัด  :   
โทรศัพท  :  โทรศัพท  :   

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้  

1. ตารางสําหรับคณะ/หนวยงาน  
ที่ ชื่อ-สกุลอาจารย 

ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ชื่อรางวัลผลงานทางวิชาการ 

หรือวิชาชีพที่ไดรับ 

วัน/เดือน/ปที่ไดรับ หมายเหตุ 

1     

2     

3     

 รวมอาจารยที่ไดรับรางวัลฯทั้งสิ้นของหนวยงาน  คน 

 รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งสิ้น  คน 

 คิดเปนรอยละ   

 

2. ตารางสําหรับมหาวิทยาลัย 
ที่ คณะ/หนวยงาน จํานวนอาจารยประจํา จํานวนอาจารยที่ไดรับรางวัล 

ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ของหนวยงานทั้งสิ้น 

คิดเปนรอยละ 

1     

2     

3     

 รวม    
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ตามตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พราชการประจําปงบประมาณ  พ..ศศ. . 25525533  

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

 

 

ผูจัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศภุชัย  สมัปปโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐนนท  ตราช ู  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิเทศสัมพันธ 

 นางสิริพร  ศริะบูชา        ผูอํานวยการกองแผนงาน 

 

 

ผูเขียน/เรียบเรียง/รูปเลม 

 นางสาวพนมพร  ปจจวงษ      นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
               ชํานาญการ  7 
 

ตรวจทาน 
 นางสาวแจมจนัทร  วังแพน      พนักงานบริหารทั่วไป 
 นางสาววาสนา  ปาปะตัง       พนักงานบริหารทั่วไป 

 นายจรัญ  รัตนทิพย        พนักงานบริหารทั่วไป 
 

 

ออกแบบปก 
 นายจรัญ  รัตนทิพย        พนักงานบริหารทั่วไป 

 
 
ปท่ีพิมพ 

 ธันวาคม  2552 

 จํานวน 200  เลม 
 กองแผนงาน  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 






