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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. 2554 มหาวิทยลัยไดมีการวิเคราะหความสอดคลองของยุทธศาสตร
ตามกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป (พ.ศ. 2551-2565)  มาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF  และมหาวิทยาลัยไดนําตัวชี้วัดจากตัวบงชี้การประกันคุณภาพของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  ตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดใหคณะ/หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ
อธิการบดี ภายใตกรอบและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏบิัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย 
และใหมีการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑวิธีการและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ดังน้ัน  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคลองกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  ศูนยพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น  เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกคณะ/หนวยงานรวมทั้งผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของไดทราบแนวทางและวิธีการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัด ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานไดเตรียมพรอมในเรื่องตางๆ ใหครบถวน
และสอดคลองกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแผนปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 รวมทั้งยังเปนประโยชนสําหรับผูประเมินผลที่จะใชเปนคูมืออางอิงในการ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน   ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
คณะผูจัดทําหวังวาเอกสารนี้จะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัยและคณะ/
หนวยงาน  
 
 

ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ธันวาคม  2553 



สารบัญ
 
บทที่  หนา
 
     1  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  ของคณะ/หนวยงาน  ……..……………………...…………....…………………………………………………………………………………….…

 
1

  หลักการและที่มา   ………………..……………………...…………....…………………………………………………………………………………… 1
  วัตถุประสงค  ………………..……………………...…………....…………………………....………………………………………………………………… 3
  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   ………………..…………....…..…………....…………………………………………… 3
  โครงสรางการประเมินผล   ………………..…………………….………………...…………..…………………..…………..…………………… 4
  ขั้นตอนในการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ……………...…………………………………………… 9
  เกณฑการรบัเรื่องการอุทธรณขอปรับปรงุตัวชี้วัดของคณะ/หนวยงาน   …………………………………….…… 13
 
 2 การติดตามและการประเมนิผล  ……..…………………………………………………………………………………………. 15
  วัตถุประสงคของการติดตามและการประเมนิผล   ………………..………………………………………………………………… 15
  วิธีการติดตามและการประเมนิผล  ……………………..……………………………..…………………………………………………………… 15
  การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ   …..……….....…… 16
  การติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ   ………………………………………………………………………………………… 16
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   ………………..……………………………………..…………………………………………………… 18
  การคํานวณผลการประเมิน   ………………..…………………..………………………………………………….………………………………… 22
 
 3 แนวทางและวิธีการประเมนิผล  ……………………………………………………………………….………………………… 29
  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
   ของคณะ/หนวยงาน ………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 29
  กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ  ……….…………………………………………………………………………… 32
  แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป   ………………………………………………………………… 39
   ยุทธศาสตรที่  1) การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต 
    ที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค  ………………………………………………………………………………… 43
           เปาประสงคที่  1.1  มีหลักสูตรที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน  …………………………………………… 43
         1.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร (สกอ.2.1)  ……………………………… 43
         1.1.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)  ………………………………………… 45
          เปาประสงคที่1.2) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิต 
         ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  ……………………………………………………………………………………… 47
         1.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะ 
     ของบัณฑิต (สกอ. 2.7)  …………………………………………………………………………………………………… 47
         1.2.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และการประกอบอาชีพ 
     ภายใน  1 ป (สมศ 1.1)  ………………………………………………………………………………………………… 48



 

บทที่  หนา
 
                 เปาประสงคที่  1.3) พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหกับนิสิต  ………………………………………… 52
         13.1 รอยละวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มคีุณภาพ 
                ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (กลุม ง) (สมศ)  ……………………………………………………… 52

         1.3.2 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
                 ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ  (กลุม ค1, ง) (สมศ)  ……………………………………………… 55

     เปาประสงคที่ 1.4) อาจารยมีคุณภาพทางดานวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ .. 57
         1.4.1 รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสรมิ พัฒนาอาจารยดานวิชาการ  
      วิธีการสอน  และการวัดผล รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย  
      (นับเทียบกับอาจารยทั้งหมด  โดยหักผูลาศึกษาตอออก) (สมศ.)  ............... 57
        1.4.2 รอยละของอาจารยที่ไดทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  
    หรือไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกระดับชาติ/นานาชาติ  หรือไดรับ 
    การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ ระดับชาติ/นานาชาติ  
       (นับเทียบอาจารยทั้งหมด โดยหักผูลาศึกษาตอออก) (สมศ.)  …………………………… 58
        1.4.3 รอยละของอาจารยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  
    วิชาชีพ ระดับชาติ/นานาชาติ (สมศ.)  …………………………………………………………………………… 60
        1.4.4 ระดับความสําเรจ็ของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
    ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.)  ……………………………………………………………………………………… 62
 
 ยุทธศาสตรที่  2)  การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 
      ประสงคและเปนพลเมอืงที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก  …………………………………………… 67

      เปาประสงคที่  2.1)  มีกระบวนการในการพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มี 
           คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดี ของสงัคมไทยและ 
           สังคมโลก  ……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 67
           2.1.1 ระบบและกลไกการใหคําปรกึษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
       (สกอ. 3.1)  ………………………………………………………………………………..……………………………………… 67
            2.1.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกจิกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)  …………………………… 69
           2.1.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมทีจั่ดใหกับ 
       นักศึกษา (สกอ. 2.8)  ……………………………………………………………………………….…………………… 71
           2.1.4 ระดับความสําเร็จของการบรหิารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)  …………………… 72
           2.1.5 ระดับความสําเร็จของผลที่เกดิกับผูเรียนตามนโยบาย 3ดี (3D)  …………………… 74
 
 ยุทธศาสตรที่  3) การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และ 
      มาตรฐานสูระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 
      ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ  ………………………………
 

77



 

บทที่  หนา
 
     เปาประสงคที่  3.1) มีกระบวนการบรหิารงานวิจัยที่ดี และผลงานวิจัยสามารถ 
          นําไปใชประโยชนไดจริง  …………………………………………………………………………………………………………… 77
          3.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.1)  …………….… 77
          3.1.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.4.2) …… 79
          3.1.3 รอยละงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน (สมศ) ………………………… 81
          3.1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ 
      นักวิจัย (สกอ. 4.3)  ………………………………………………………………………………………………….……… 83
          3.1.5 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ(สมศ) (บังคับ) …………………………… 85

     เปาประสงคที่  3.2) มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ การอางอิง และการจัด 
          สิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น  ………………………………………………………………………………………………………………… 88
          3.2.1 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
       ในระดับชาติหรือนานาชาติ (สมศ) (บงัคับ)  ………………………………………………………… 88
          3.2.2 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ในวารสารระดับชาติ 
                  หรือระดับนานาชาติ (สมศ) (บังคับ ค1)  ………………………………………………………………… 91
          3.2.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ 
      อนุสิทธิบัตร (สมศ) (บังคับ ค1)  ………………………………………………………………………………… 93
 
 ยุทธศาสตรที่  4) การใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น  …………… 95

      เปาประสงคที่  4.1) มีระบบและกลใกในการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ  
           และสามารถถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง 
           ของชุมชนสามารถพึงพาตนเองได  ……………………………………………………………………………………… 95
           4.1.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงัคม (สกอ. 5.1)  ………………………… 95
           4.1.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2)  ……… 96
           4.1.3 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานบริการวิชาการ 
       แกสังคม (สมศ)  ………………………………………………………………….…………………………………………… 98
           4.1.4 ระดับความสําเร็จในการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ 
        วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ 3.2) ....... 99
           4.1.5 ระดับความสําเร็จของการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  
        (สมศ)  …………………………………………………………………….………………………………………………………… 101
           4.1.6 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
        พระราชดําร ิ(อัตลักษณสถาบัน)  …………………………………………………..………………………… 102
 
 ยุทธศาสตรที่  5) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
      และขนบธรรมเนียมประเพณีของอสีานใหย่ังยืน  …………………………………………………………………
 

104



 

บทที่  หนา
 
      เปาประสงคที่  5.1) มีกระบวนการสงเสริมใหนิสิตตระหนักในการอนุรักษ   
           ฟนฟู  ปกปอง  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
           ของภาคอีสาน  ……………………………………………………………….………………………………………………………………104
           5.1.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม (สกอ.6.1)  ………………………………… 104
           5.1.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการสงเสรมิและสนับสนุนให 
                   ศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน (สมศ) ……… 105
           5.1.3 ระดับความสําเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษพัฒนาศิลปะและ 
                วัฒนธรรม  (อัตลักษณสถาบัน)  ………………………………………………………………………………… 108
           5.1.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปวัฒนธรรม (สมศ.) …… 111
 
 ยุทธศาสตรที่  6) การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล  …………………………… 114
      เปาประสงคที่  6.1) พัฒนาภาพลักษณเพ่ือรองรบัการเปนสถาบันสูสากล  …………… 114
           6.1.1 ระดับความสําเร็จอของการพัฒนาสถาบันสูสากล (มมส)  ………………………………… 114
           6.1.2 ไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากฐานขอมูลสากลที่ไดรับการยอมรับ 
       ในอันดับที่ดีขึ้นจากปที่ผานมา (มมส)  ………………………………………………………………………117
 
 ยุทธศาสตรที่  7) การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการ 
      ที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง  ……………………………………………………………………….…………… 120
      เปาประสงคที่  7.1) มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ  ……………………………… 120
           7.1.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาแผน(สกอ.1.1) ………………………………… 120
           7.1.2 ระดับความสําเร็จของการพฒันาภาวะผูนําของสภาสถาบนัและผูบริหาร 
       ทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1)  …………………………………………………………….………………… 122
           7.1.3 ระดับความสําเร็จของการบรหิารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)  ………………………………… 124
      เปาประสงคที่  7.2) มีระบบการบรหิารการเงิน-งบประมาณทีม่ีประสิทธิภาพ  
           โปรงใสและตรวจสอบได  …………………………………………………………………………………..…………………… 126
           7.2.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) …………………………………………… 126
           7.2.2 รอยละอัตราการเบิกจายงบลงทุน (งบแผนดิน) (ก.พ.ร.)  ………………………………… 128
      เปาประสงคที่  7.3) มีทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
           เหมาะสม  และรองรับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
           ไดอยางมีประสิทธภิาพ  ……………………………………………………………….…………………………………………… 138
           7.3.1 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ. 2.5) ……… 138
           7.3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) ………………………… 139
      เปาประสงคที่  7.4) มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองและ 
           องคกร และตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย  ………………………………………………………141
           7.4.1 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)  ............ 141
           7.4.2 ระดับความสําเร็จของการพฒันาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.7.2)  .......... 143



 

บทที่  หนา
 
           7.4.3 รอยละของอาจารยประจําที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2)  ..................... 143
           7.4.4 รอยละของอาจารยสายวิชาการที่ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกตออาจารย 
                               ที่ไมไดวุฒิปริญญาเอก (สมศ.)  ……………………………………………………………………………………146
           7.4.5 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.2.3) ………………… 148
           7.4.6 รอยละของอาจารยที่ขอตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยที่ม ี
        คุณสมบัติครบที่จะขอตําแหนงทางวิชาการ (นับเทียบกับอาจารยที่ม ี
        คุณสมบัติครบ โดยหักผูลาศึกษาตอออก) (สมศ.)  ..................................... 150
      เปาประสงคที่  7.5) มีผลการประเมนิประกันคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน  ……… 151
           7.5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)  …………………151
 
 ยุทธศาสตรที่  8) การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  ………………………… 154

      เปาประสงคที่  8.1) มีภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมกับการพัฒนา 
           มหาวิทยาลัยอยางย่ังยืน  ………………………………………………………………………………………………………… 154
           8.1.1 ระดับความสาํเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศนของมหาวิทยาลยั (มมส)  ………………154
            8.1.2 ระดับความสาํเร็จของแผนการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (มมส)  ……… 155
           8.1.3 ระดับความสาํเร็จของมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  
        (ก.พ.ร.)  ……………………………………………………………….…………………………………………………………… 156
 
     บรรณานุกรม   ……………………..……………………………………………………………………………………………………..……… 162
 
     ภาคผนวก   ………..........……………..……………………………………………………………………………………………………..… 167
         ภาคผนวก  ก  ตัวอยางคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ....   
  สําหรับ  คณะ/หนวยงาน  ….…………………...…………………………………………………………………………….…………… 168
         ภาคผนวก  ข  ตัวอยางสรปุผลการปฏิบัติราชการ  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
              ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....  สําหรบัคณะ/หนวยงาน  …..………………………………………………………… 175
         ภาคผนวก  ค  ตัวอยางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 (รายตัวชี้วัด)  สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปรมิาณ  …..…………………….……………………………………………..……187
         ภาคผนวก  ง  ตัวอยางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 (รายตัวชี้วัด)  สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ  …..…………………………………………………….……………….. 195
         ภาคผนวก  จ  ตัวอยางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 (รายตัวชี้วัด)  สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนการดําเนินงาน  …..…………………………………………….…… 203
         ภาคผนวก  ฉ  แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ  ตามคํารับรอง 
 การปฏิบัติราชการ  สําหรับคณะ/หนวยงาน  ……….………………….………………………………………….………… 211
         ภาคผนวก  ช  สรุปแบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการ  ตามคํารับรอง 
 การปฏิบัติราชการ  ของแตละตัวชี้วัด  ……………………….……….…........…………………………………………….……
 

215



 

บทที่  หนา
 
         ภาคผนวก  ซ  รายชื่อคณะ/หนวยงานที่จัดทําคํารับรองการปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  …………………….…….…....……………………………………… 221
         ภาคผนวก  ฌ  รายชื่อวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ………….……….……………………………………………… 225
         ภาคผนวก  ญ  ฐานขอมูลสําหรับการสืบคนอางองิบทความวิจัย  ………….……….……………………………… 229
         ภาคผนวก  ฎ  ระบบบริหารยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ……………………………………………… 233
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีภาพประกอบ
 
 

ภาพประกอบ  หนา
 

     1   แสดงที่มาของการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  .........……………………..….............................. 2
     2   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน  ……………………..….......................... 4
     3   กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบติัราชการ  .........……………………..…………………........ 11
     4   ขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน  ……………………………………………… 12
     5   การติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ  .........…………………………………..…………………………......... 13
     6   กลไกและรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ........…….……... 16
 
 
 
 
 

   
 
 
 



 1

บทที่ 1 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

หลักการและที่มา 
 

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
วาการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึง 
ถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  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. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ 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) 
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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 
 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  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 ประสิทธิภาพคุณภาพ 
การใหบริการ  ตลอดจนการพัฒนาองคกร 
 3. เพ่ือใหคณะ/หนวยงาน และมหาวิทยาลัยสามารถนําผลการดําเนินงานไปใชกับการรายงานผล 
การประกันคุณภาพการศึกษา  ของ สมศ.  สกอ.  และดําเนินงาน ก.พ.ร. 
 4. เพ่ือใหคณะ/หนวยงานทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกร  และ 
นําผลการประเมินไปกําหนดนโยบาย  ทิศทางการพัฒนาองคกรรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดสรรสิ่งจูงใจแกคณะ/หนวยงานไดอยาง
เหมาะสมและเปนธรรม 
 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน เพ่ือรับ
สิ่งจูงใจตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  โดยมหาวิทยาลัยไดมีการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ทั้ง 4 ดาน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวง  และยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  รวมทั้งการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลจาก  ก.พ.ร. , สมศ.  และ  สกอ.  ซึ่งอยูภายใต
กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย และการประเมินผล 8 ยุทธศาสตร  คือ 1) การขยายโอกาสทางการศึกษา  
และจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค    2) การพัฒนานิสิตเพื่อให 
ไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค  และเปนพลเมืองที่ ดีของสังคมไทยและสังคมโลก   
3)  การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากลสามารถตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศ  ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  4) การใหบริการ
วิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น  5) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน  6)  การสรางภาพลักษณ  และการพัฒนาสถาบันสูสากล   
7) การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง  
และ  8) การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  ตามแผนภาพ 2  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. การประเมนิผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  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  และจัดสรรสิ่งจูงใจใหกับคณะ/หนวยงาน 
   1.2 คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
      1) เจรจาขอตกลงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑ 
การใหคะแนนในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของคณะ/หนวยงาน  รวมทั้งทําหนาที่ในการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลง  
      2) เจรจากับผูบริหารของคณะ/หนวยงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดและคาเปาหมาย เพ่ือปรับ 
แตงใหมีความเหมาะสมกับอตัลักษณและสภาพขอเท็จจริงของแตละคณะ/หนวยงาน  
   1.3 คณะกรรมการตรวจประเมินผล 
    1) ใหคําปรึกษา แนะนํา พรอมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาจากผลการปฏิบัติราชการ 
และพิจารณาระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจในการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 
    2) ตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/
หนวยงาน  พรอมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอันเกิดจากผลการปฏิบติัราชการ 
    3) สรุปรายงานผลการประเมินของคณะ/หนวยงาน  เสนอตอที่ประชุมผูบรหิาร
มหาวิทยาลัย  และสภามหาวทิยาลัย  เพ่ือพิจารณา 
 

องคประกอบของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
 
 1. ระดับมหาวิทยาลัย  
    1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย              ที่ปรึกษา  
    1.2 อธิการบดี                    ประธาน 
    1.3 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปน CCO       รองประธาน 
    1.4 รองอธิการบดี                   กรรมการ 
    1.5 คณบดี                     กรรมการ 
    1.6 ผูอํานวยการสถาบัน - สํานัก               กรรมการ 
    1.7 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี             กรรมการ 
    1.8 ผูอํานวยการกอง                  กรรมการ 
    1.9 หัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแลเกี่ยวกับคํารับรองฯ         กรรมการและเลขานุการ 
     หรือจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย 
    1.10 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 
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    4) หัวหนาภาควิชา                     กรรมการ 
    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 ประกอบดวยหัวขอสําคัญ ดังน้ี 
   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 
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ขั้นตอนในการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
 

วันที่  กิจกรรม 
กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554  ใหสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบ 
กันยายน – 
ตุลาคม 2553 

1) คณะ/หนวยงาน  จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
    ของแตละหนวยงาน  และเสนอคณะกรรมการอํานวยการ  หรือคณะกรรมการบริหาร 
    คณะ/หนวยงานเห็นชอบ 
2) คณะ/หนวยงาน  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  และคาน้ําหนักตัวชี้วัด  จากแผนปฏิบัติ
    ราชการ ประจําป 2554  ของคณะ/หนวยงาน  และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
    ราชการของคณะ/หนวยงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และกรอบเกณฑการใหคะแนน 
    ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ใหศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  
    จํานวน  1 ชดุ  พรอมไฟลขอมูล 

พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยประชุมชี้แจงและถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ แกบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ตุลาคม 2553 คณะ/หนวยงานสงแผนปฏิบัติราชการประจําป และคํารับรองฯ มายังศูนยฯประกันฯ 
พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2553 

คณะ/หนวยงานเจรจาเปาหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

ธันวาคม 2553 1) คณะ/หนวยงาน ปรับปรุงแกไขกรอบ TOR  ของคณะ/หนวยงาน  และจัดสง 
     ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  จํานวน 1 ชุด 
2) คณะ/หนวยงานจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  ท่ีเปนอัตลักษณ 
    ของหนวยงาน 

ธ.ค. 2553 – 
ม.ค. 2554 

ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของคณะ/หนวยงาน

ก.ย.–ธ.ค. 2553 ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  จัดทําคูมือรายละเอียดตัวชี้วัด และจัดสงใหกับ
คณะ/หนวยงาน  เพื่อเปนกรอบในการจัดทําขอมูลรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ   

มกราคม 2554  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2554  (รอบ 3 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 
(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนธันวาคม 2553  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด   
หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

กุมภาพันธ 2554 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2554  (รอบ 4 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 
(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนมกราคม 2554  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด   
หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

มีนาคม 2554 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2554 (รอบ 5 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 
(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2554  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  
หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

เมษายน 2554 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2554 (รอบ 6 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 
(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนมีนาคม 2554  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  
หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 
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วันที่  กิจกรรม 
 คณะกรรมการประเมินสรุปตรวจทานการประเมินตนเองของคณะ/หนวยงาน (Self 

Assessment Report) รอบ 9 เดือน เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณา 

พฤษภาคม 2554 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2554  (รอบ 7 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 
(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนเมษายน 2554   และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  
หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

มิถุนายน 2554 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2554  (รอบ 8 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 
(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนพฤษภาคม 2554  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  
หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

กรกฎาคม 2554 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2554  (รอบ 9 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 
(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนมิถุนายน 2554   และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  
หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการประเมินผลการรายงานการประเมินตนเองของคณะ/หนวยงาน (Self 
Assessment Report)  รอบ  9  เดือน  เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ 
สภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณา 

สิงหาคม 2554  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2554  (รอบ 10 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร
(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนกรกฎาคม 2554  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  
หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

สิงหาคม-
กันยายน 2554 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกสิ่งจูงใจตามผลการประเมิน 
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

กันายน 2554 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2554  (รอบ 11 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร
(ภายใน 7 วัน  หลังสิ้นเดือนสิงหาคม 2554  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  
หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

ตุลาคม 2554 คณะ/หนวยงาน  จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง SAR  (รอบ 12  เดือน)  
(สิ้นเดือนกันยายน 2554)  ดังนี้ 
   1) ผลการปฏิบัติราชการตามกรอบคํารับรองฯ ของคณะ/หนวยงาน  (รูปเลม) 
   2) บันทึกรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ในระบบบริหารยุทธศาสตร 
(หากเกินระยะเวลาที่กําหนด  จะหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจผลการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของคณะ/หนวยงาน 

พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการประเมินผลการรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย  และ 
คณะ/หนวยงาน (Self Assessment Report)  รอบ 12 เดือน  เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณา 
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แผนภาพ  3  กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประเมินผล 
รายงานผล  
ทุกเดือน 

เจรจาคํารับรอง ฯ และปรับ 
แกไขแผนปฏิบัติราชการ 

แตงตั้งคณะทํางาน 

จัดสงแผนปฏิบัติราชการและ 
รายงานผลการประเมินตามแผน  

รวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวของ    
ใหมหาวิทยาลัย 

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  ขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

 

 

จัดสงแผนปฏิบัติราชการและ 
คํารับรองฯ ของหนวยงาน 

ไปยังศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยจัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําป  
และกรอบคํารับรองฯ ใหกับคณะ/หนวยงาน

หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 

หนวยงานจัดทําคํารับรองการปฏิบตัิราชการ 

ตรวจสอบขอมูล 

ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระหวางหัวหนาหนวยงานกับอธิการบดี 

คณะ/หนวยงานเจรจาคํารับรองฯกับอธิการบด ี

คณะ/หนวยงานเสนอแผนปฏิบัติราชการ 
ตอกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน หรือที่ประชุม 

หนวยงาน เพื่อใหความเห็นชอบ 
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แผนภาพ  5  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

1. คณะ/หนวยงาน  
    - สงแผนปฏิบัติราชการ 
    - สงราง คํารับรองฯ 
    - เจรจาคํารับรองฯ 

ภายใน ต.ค. 
2. ศูนยฯประกันฯสงผลการ
วิเคราะหรายละเอียดตัวชี้วัด 
และเสนอลงนามคํารับรองฯ
ของคณะ/หนวยงาน 

3. คณะ/หนวยงาน 
    - รายงานผลการประเมิน
ตนเอง ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร  ทุกเดือน  

4. มหาวิทยาลัยติดตาม
ความกาวหนาการปฏิบัติ
ราชการ  คร้ังที่ 1 เสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ 
และสภามหาวิทยาลัย 

8. คณะกรรมการฯ 
วิเคราะหและประเมินผล

10. นําเสนอรายงานผลการ 
ประเมินฯ ตอคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย/ 
สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมัติ 

นําผลการประเมินไป
เชื่อมโยงกับส่ิงจูงใจ 

5. คณะ/หนวยงาน 
    - รายงานผลการประเมิน
ตนเอง ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร  ทุกเดือน  

6. มหาวิทยาลัยติดตาม
ความกาวหนาการปฏิบัติ
ราชการ  ครั้งที่ 2  เสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ 
และสภามหาวิทยาลัย 

7. คณะ/หนวยงาน
    - รายงานผลการประเมินตนเอง 
ในระบบบริหารยุทธศาสตร   
ทุกเดือน  ตองสงรูปเลม 

9. มหาวิทยาลัยติดตาม
ความกาวหนาการปฏิบัติ
ราชการ  คร้ังที่ 3  เสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ 
และสภามหาวิทยาลัย 
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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 
 
 
   ทั้งนี้  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  โดยจะตองบันทึกผลการดําเนินงาน
และหลักฐานในระบบฯ ทุกเดือน และใหจัดทํารายงานที่เปนรูปเลมตามแบบฟอรมการรายงานผล 12 เดือน 
ณ สิ้นกันยายน 2554  โดยทุกหนวยงานจะตองมีการรายงานผลภายใน 7 วัน หลังจากสิ้นสุดการ
ดําเนินงานในเดือนนั้นๆ  โดยนับต้ังแตสิ้นเดือนธันวาคม 2553 
 ทั้งน้ี คณะ/หนวยงานจะตองนําสงและบันทึกรายงานผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
และหากหนวยงานใดจัดสงรายงานผลฯลาชากวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจะตัดคะแนน 
จากผลการประเมินที่หนวยงานได  โดยจะตัดคะแนนการสงชา วันละ 0.05 (ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวนี้ 
เปนหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ร.  ไดนํามาใชกับสวนราชการที่ทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ
สํานักงาน  ก.พ.ร.) 
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แผนภาพ  6  กลไกและรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
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 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย สํานักงาน ก.พ.ร. 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 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 6 เดือน 

คณะกรรมการกํากับฯ 
ทุก 4 เดือน 
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การติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ 
 

 เมื่อคณะ/หนวยงานจัดสงรายงานการติดตามงานและรายงานผลการประเมินตนเองทุก 1 เดือน   
เพ่ือรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการแลว  มหาวิทยาลัย 
จะวิเคราะหผลการดําเนินงาน  และติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของคณะ/หนวยงานตอไป 
 

 การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน  
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ  5 ครั้ง  คือ 
  1)  ครั้งที่  1   เดือนมกราคม 2554 (Pre-evaluation) 
  2)  ครั้งที่  2   เดือนเมษายน 2554 (Pre-evaluation) 
  3)  ครั้งที่  3   เดือนกรกฎาคม 2554 (Pre-evaluation) 
  4)  ครั้งที่  4   เดือนกันยายน 2554 (Pre-evaluation) 
  5)  ครั้งที่  5   ประมาณเดือนธันวาคม – มกราคม 2554 (Post - evaluation) 
 
 1) การติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ ของคณะ/หนวยงาน  ครั้งที่ 1-4 (Pre-
evaluation) 
  1.1) วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 
    1.1.1) เพ่ือติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  ของคณะ/หนวยงาน 
    1.1.2) เพ่ือสรางความเขาใจในตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรวมกับคณะ/
หนวยงาน  โดยเฉพาะประเด็นที่แจงรายละเอียดตัวชี้วัดไมตรงตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  หรือไมตรง
กับคํานิยามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    1.1.3) เพ่ือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูล แตละตัวชี้ วัดใหเปนไปตาม 
คํานิยามที่กําหนด 
    1.1.4) เพ่ือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวางระบบ/กลไกการติดตาม  และการประเมินผล
ตัวชี้วัดภายในของคณะ/หนวยงาน 
   5) เพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรค และใหคําแนะนําในการแกไข ปรับปรุงการดําเนินงาน  
กอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ของคณะ/หนวยงาน 
  1.2) ประเด็นในการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการของคณะ/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 
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  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
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  ของคณะ/หนวยงาน 
 
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 
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  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 
 
 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลที่เกี่ยวของท้ังหมดที่คณะ/หนวยงาน   
รายงานถือเปน   เอกสารทางราชการ   ที่ไดรับการรับรองความถกูตองสมบูรณ 
จากผูบังคับบัญชาคณะ/หนวยงานเพื่อใชเปนขอมูลสาํคัญในการประเมินผล 
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สรุปขั้นตอนกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล 
 
ลําดับ 
ที่ 

ชวงเวลา 
ของกิจกรรม 

มหาวิทยาลัย 
ประเมินผล 

คณะ/หนวยงาน หมายเหตุ 

1. ม.ค.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 
งานจากรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 3เดือน (สิ้นธ.ค. 53) 

• รายงานผลการดําเนินงาน 
รอบ 3 เดือน (สิ้น ธ.ค. 53) 
ของหนวยงานในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 
แตหนวยงานตองบันทึกผล
การดําเนินงานและหลักฐาน
ในระบบบริหารยุทธศาสตร

2. ก.พ.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 
งานจากรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ4เดือน (สิ้นม.ค. 54) 

• รายงานผลการดําเนินงาน 
รอบ 4 เดือน (สิ้น ม.ค. 53) 
ของหนวยงานในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 
แตหนวยงานตองบันทึกผล
การดําเนินงานและหลักฐาน
ในระบบบริหารยุทธศาสตร

3. มี.ค.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 
งานจากรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ5เดือน (สิ้นก.พ. 54) 

• รายงานผลการดําเนินงาน 
รอบ 5 เดือน (สิ้น ก.พ. 54) 
ของหนวยงานในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 
แตหนวยงานตองบันทึกผล
การดําเนินงานและหลักฐาน
ในระบบบริหารยุทธศาสตร

4. เม.ย.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 
งานจากรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
(Self Assessment 
Report : SAR)  รอบ 6 
เดือน  โดยเปรียบเทียบ 
ผลการดําเนินงานจริงกับ
เกณฑการใหคะแนนที่
กําหนด 

• รายงานผลการดําเนินงาน 
รอบ 6 เดือน (สิ้น มี.ค. 54) 
ของหนวยงานในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 
แตหนวยงานตองบันทึกผล
การดําเนินงานและหลักฐาน
ในระบบบริหารยุทธศาสตร

5.  พ.ค.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 
งานจากรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ7เดือน (สิ้นเม.ย.54) 

• รายงานผลการดําเนินงาน 
รอบ 7 เดือน (สิ้น เม.ย. 54) 
ของหนวยงานในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 
แตหนวยงานตองบันทึกผล
การดําเนินงานและหลักฐาน
ในระบบบริหารยุทธศาสตร

6.  มิ.ย.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 
งานจากรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ8เดือน(สิ้นพ.ค. 54) 

• รายงานผลการดําเนินงาน 
รอบ 8 เดือน (สิ้น พ.ค. 54) 
ของหนวยงานในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 
แตหนวยงานตองบันทึกผล
การดําเนินงานและหลักฐาน
ในระบบบริหารยุทธศาสตร

7.  ก.ค.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 
งานจากรายงานผลการ

• รายงานผลการดําเนินงาน 
รอบ 9 เดือน (สิ้น มิ.ย. 54) 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 
แตหนวยงานตองบันทึกผล
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ลําดับ 
ที่ 

ชวงเวลา 
ของกิจกรรม 

มหาวิทยาลัย 
ประเมินผล 

คณะ/หนวยงาน หมายเหตุ 

ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
(Self Assessment 
Report : SAR) รอบ 9 
เดือน โดยเปรียบเทียบ 
ผลการดําเนินงานจริง 
กับเกณฑการใหคะแนน 
ท่ีกําหนด 

ของหนวยงานในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร 

การดําเนินงานและหลักฐาน
ในระบบบริหารยุทธศาสตร

8.  ส.ค.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 
งานจากรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ10เดือน(สิ้นก.ค.54) 

• รายงานผลการดําเนินงาน 
รอบ 10 เดือน (สิ้น ก.ค. 54) 
ของหนวยงานในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 
แตหนวยงานตองบันทึกผล
การดําเนินงานและหลักฐาน
ในระบบบริหารยุทธศาสตร

9. ก.ย.  • วิเคราะหผลการดําเนิน 
งานจากรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ11เดือน(สิ้นส.ค.54) 

• รายงานผลการดําเนินงาน 
รอบ 11 เดือน (สิ้น ส.ค. 54) 
ของหนวยงานในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร 

• ไมตองสงรายงานที่เปนรูปเลม 
แตหนวยงานตองบันทึกผล
การดําเนินงานและหลักฐาน
ในระบบบริหารยุทธศาสตร

10. ต.ค. • วิเคราะหผลการดําเนิน 
งานจากรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
(Self  Assessment 
Report : SAR) รอบ 12 
เดือน  โดยเปรียบเทียบ 
ผลการดําเนินงานจริงกับ
เกณฑการใหคะแนน 
ท่ีกําหนด (สิ้น ต.ค. 54) 

• รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ (Self 
Assessment Report : 
SAR) รอบ  12  เดือน   

• บันทึกผลการดําเนินงาน
และหลักฐานประกอบการ
ประเมินในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร 
  

• สงรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (Self 
Assessment  Report  : 
SAR) รอบ 12 เดือน 
(รูปเลม) 

• บันทึกผลการดําเนินงานและ
หลักฐานประกอบการ
ประเมินในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร 

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)  

•  ใหความรวมมือกับ
คณะกรรมการตรวจ 
ประเมิน ผลฯในการ 
ติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ  
ณ คณะ/หนวยงาน (Site 
visit : Post-Evaluation)   

•   จัดเจาหนาที่หรือ
ผูรับผิดชอบในการตอบ 
ขอซักถาม/ชี้แจงผลงาน
และเปาหมาย แจงปญหา

•  บันทึกผลการดําเนินงาน 
และหลักฐานประกอบการ
ประเมินในระบบบริหาร
ยุทธศาสตรเพื่อให 
คณะกรรมการตรวจประเมิน
ในเบื้องตน 

• จัดเตรียมเอกสารฉบับจริงไว 
ในกรณีไมสามารถนําเขา
ระบบฯไดท้ังฉบับ 
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ลําดับ 
ที่ 

ชวงเวลา 
ของกิจกรรม 

มหาวิทยาลัย 
ประเมินผล 

คณะ/หนวยงาน หมายเหตุ 

•  โดยกรรมการประเมิน 
จะดําเนินการตรวจ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานจากระบบ
บริหารยุทธศาสตร
เบื้องตนกอนที่จะไป
ประเมินที่หนวยงาน 

•  ติดตามผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบกับ  
Pre-Evaluation 

 

อุปสรรค  ขอเสนอแนะ
ตางๆ 

 
 
การคํานวณผลการประเมิน 
 
 1.  ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ  เปนดังนี้ 
 

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 
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 2. วิธีการคํานวณคะแนน 
 

  2.1 สําหรับตัวชี้วัดของ  สกอ.  และ  สมศ. 
     กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังน้ี 
    1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการ ประเมิน 
ตัวบงชี้เปน 5 ระดับมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการ ดําเนินงานไดกี่ขอ 
ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือ วาได 0 คะแนน 
    2) ตัวบงช้ีเชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการ ประเมินเปน
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม)  สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
(ซึ่งอยู ในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ   โดยที่แตละตัวบงชี้ 
จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว  ตัวอยางเชน 
 

 ตัวอยางที่ 1  กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 75.51 
 

คะแนนที่ได    = 
75.51  

x 5 =  3.78 
100 

 
 ตัวอยางที่ 2 กําหนดรอยละ 10  เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ  8.50  
 

คะแนนที่ได    = 
8.50  

x 5 =  4.25 
10 

 

 ตัวอยางที่ 3  กําหนดคาเฉลี่ยคือ  จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย  200,000 บาท  เปน 
คะแนน 5  ผลการดําเนินงานได  152,500.35  บาทตอคน 
 

คะแนนที่ได    = 
152,500.35

x 5 =  3.81 
200,000.00

 

 ตัวอยางที่ 4  กําหนดรอยละ 90  เปนคะแนน 5  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ  92.08 
 

คะแนนที่ได    = 
92.08  

x 5 =  5 
90 

 
     หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน  สรุปไดดังนี้  
      1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปน  
คะแนน 5  จะไดคะแนน  5  
      2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน  5  
คํานวณคะแนนที่ไดดังน้ี 
 
 

คะแนนที่ได  =    
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินการ 

X 5 
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้น้ัน ๆ 
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     ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
      การคํานวณคารอยละ  คาเฉลี่ย  และคาคะแนนใหใชทศนิยม  2 ตําแหนง  โดยการปด
ทศนิยมตําแหนงที่ 3  ตามหลักการปดทศนิยม  (ต้ังแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น)  เชน 
      72.364  เปน     72.36 
      3.975  เปน       3.98 
 
 
  2.2 สําหรับตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.  
     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  มากกวาที่เกณฑ   
การใหคะแนนระดับ  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 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับ
สากลของสถาบันอุดมศึกษา  ข   ถือวา  ไมสําเร็จ  อยูที่ระดับคะแนน   1 
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นิยามศัพทที่ใชในการประเมิน 
 
 1) อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งปการศึกษา  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  
 2) นักวิจัยประจํา  หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบัน 
อุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย 

3) กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียนสําคัญ
ที่สุด เปน กระบวนการจัดการศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง 
หรือรวมทั้งมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและ 
การประยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผู เรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมิน และ 
สรางสรรคสิ่งตางๆ นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
โดย สะทอนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอ 
ที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ซึ่งมุงพัฒนา ความรู และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษา
ไทยหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน 
  3.1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL)  
  3.2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study)  
  3.3) การเรียนรูแบบสรรคนยิม (Constructivism)  
  3.4) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study)  
  3.5) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)  
  3.6) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research-based Learning)  
  3.7) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach) 
 4) การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 
การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไป 
ในแนวทาง เดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการ
ดําเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ  
 5) การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุม วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดวย ศาสตราจารย  หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในสาขาวิชา น้ันๆ  จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญ
ในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 
 6) การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบดวยศาสตราจารย  หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปน 
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ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญ
ในสาขานั้นจากตางประเทศ 
 7) การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคม
ภายนอก สถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใช
บริการ  
 8) การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และในการ ปฏิบัติแกผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 9) งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการ
เสาะแสวงหา ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง  
วิเคราะหและ ตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 10) งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษาคนควา
ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 
 11) จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให 
การดําเนินงาน วิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย  ดังน้ี  
    11.1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  
    11.2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่ 
สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด  
    11.3) นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย  
    11.4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต  
    11.5) นักวิจัยตองเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย  
    11.6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย  
    11.7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ  
    11.8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น  
    11.9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 
 12) จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติ 
ที่อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย
และบุคลากร สายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  โดยตองยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ  
1) ยึดมั่น และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส
และสามารถ ตรวจสอบได 4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ  
คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณต อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอการปฏิบั ติงาน  
4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา  
7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน  8) จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ  9) จรรยาบรรณตอประชาชน 
และ 10) จรรยาบรรณตอสังคม 
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 13) ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)  หมายถึง กลุมคนตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจ 
ไดรับผลกระทบ จากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 
เชน นักศึกษา ผู ป กครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปน 
ทางการ  คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องคการ 
ที่ทําหนาที่กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุน ผู เสียภาษี ผู กําหนดนโยบาย ผู สงมอบ 
ตลอดจน  ชุมชนในทองถิ่น  และชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 
 14) แผนกลยุทธ  หมายถึง  แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป  เปนแผน 
ที่กําหนดทิศทางการ พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  
วัตถุประสงค  ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดอ อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ ต างๆ ของสถาบัน 
ควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ สถาบัน มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมาย 
ของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับ ความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ  โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทํา
แผนดําเนินงาน  หรือแผนปฏิบัติการประจําป 
 15)แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป 
เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฎิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย 
โครงการหรือ กิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการในปน้ันๆ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลาน้ัน รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลัก
หรือหัวหนาโครงการ  งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนิน
โครงการที่ชัดเจน 
 16) ระบบและกลไก 
    16.1) ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทํา
อะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมา ตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวา
จะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่อ อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
    16.2) กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองคการหนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
 17) ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล 
รวมทั้งการวิเคราะหเพ่ือจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ  และนําสงไปยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศ 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  การบริหารหรือการตัดสินใจโดยมีคอมพิวเตอรรวมทั้งอุปกรณตางๆ เปนเครื่องมือ
สนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภท 
มีไดหลายระบบ  ทั้งน้ี เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป 
 18) วารสารระดับชาติ  หมายถึง  วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร
โดยสํานักงานฯ หรือ วารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) 
 19) วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล 
เชน ฐานขอมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art 
and Humanities  Citation   Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่เปนที่ยอมรับ 
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ในศาสตรน้ัน ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปน 
วารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ 
 20) หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 21) หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ 
ตางๆ ใหเปนไป ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชได 
ทั้งภาครัฐและเอกชน  หลักธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาได 
มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทาน้ัน  แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง 
ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญ ูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการ
แทรกแซงจากองคการภายนอก  เปนตน 
  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม 
จะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังน้ี  
   1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ  
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ 
 สวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ เพ่ือ
ใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร  และเปาประสงค 
ที่ ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ  
   2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี
ที่มี การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให 
องคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนได  
สวนเสียทุกกลุม  
   3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ 
ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง  
   4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวัง
ของสาธารณะ  รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ  
   5) หลักความโปรงใส (Transparency)  คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา 
ชี้แจงได  เมื่อมีข อสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี   
โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ  และสามารถตรวจสอบได  
   6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมี 
สวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ 
ปญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ 
และรวม กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
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   7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น)  
และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ 
ในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ 
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  การปรับปรุงกระบวนการ  และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดี 
ของสวนราชการ 
   8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
ในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย  
   9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยาง 
เทาเทียมกัน  โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝกอบรม  และอื่นๆ 
   10)  หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus  Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ  ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคล
ที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน  โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติ 
ไมไดในประเด็นที่สําคัญ  โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
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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
ภาพลักษณและการพัฒนาสถาบันสูสากล  7) การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี เพ่ือใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง  และ 8) การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 
 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 25 
ดานการวิจัย รอยละ 20 
ดานการบริการวิชาการ รอยละ 10 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอยละ 10 
ดานอื่นๆ รอยละ 15 

สวนที่ 2 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย รอยละ 5 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รอยละ 5 
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ภารกิจ น้ําหนัก 
สวนที่ 3 ผลสําเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน รอยละ 15 

ตัวชี้วัดที่ 1 เปนเอกลักษณหรือจุดเนนของหนวยงาน รอยละ 5 
ตัวชี้วัดที่ 2 เปนเอกลักษณหรือจุดเนนของหนวยงาน รอยละ 5 
ตัวชี้วัดที่ 3 เปนเอกลักษณหรือจุดเนนของหนวยงาน รอยละ 5 

รวม   รอยละ 100 
 
 
  กลุมที่ 2  หนวยวิจัย-บริการ-ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ภารกิจ น้ําหนัก 
สวนที่ 1 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
            คณะ/หนวยงาน 

รอยละ 80 

 ส.วลัยฯ ส.ศิลปะฯ ไมมีภารกิจสอน
ดานการเรียนการสอน รอยละ 30 รอยละ 25        - 
ดานการวิจัย รอยละ 25 รอยละ 20   รอยละ 35 
ดานการบริการวิชาการ รอยละ 10 รอยละ 10   รอยละ 20 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอยละ 5 รอยละ 15   รอยละ 10 
ดานอื่นๆ รอยละ 10 รอยละ 10   รอยละ 15 

สวนที่ 2 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย รอยละ 5 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รอยละ 5 

สวนที่ 3 ผลสําเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ  หรือ 
            จุดเนนของหนวยงาน 

รอยละ 15 

ตัวชี้วัดที่ 1 เปนเอกลักษณหรือจุดเนนของหนวยงาน รอยละ 5 
ตัวชี้วัดที่ 2 เปนเอกลักษณหรือจุดเนนของหนวยงาน รอยละ 5 
ตัวชี้วัดที่ 3 เปนเอกลักษณหรือจุดเนนของหนวยงาน รอยละ 5 

รวม   รอยละ 100 
 
 
 กลุมที่ 3, 4  และ 5  หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  และหนวยงานเสริมศึกษา 
 

ภารกิจ น้ําหนัก
สวนที่ 1  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการคณะ/หนวยงาน รอยละ  80
    ยุทธศาสตรท่ี 1 ... 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 ... 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 ... 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 ... 
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ภารกิจ น้ําหนัก
    ยุทธศาสตรท่ี 5 ... 
    ยุทธศาสตรท่ี 6 ... 
    ยุทธศาสตรท่ี 7 ... 
    ยุทธศาสตรท่ี 8 ... 
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. 2554 ของมหาวิทยาลัย เปนหลัก  แตทั้งน้ี คณะ/หนวยงานสามารถกําหนด
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่อยูในแผนฯของมหาวิทยาลัยได 
 
  สวนที่ 2  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
   ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ทุกคณะ/หนวยงานจะตองเพิ่มตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ของคณะ/หนวยงาน 
 
  สวนที่ 3  ผลสําเร็จของการพัฒนาอัตลักษณ  หรือจุดเนนของหนวยงาน   
   ใหคณะ/หนวยงานเพิ่มตัวชี้วัดอิสระดานการพัฒนาเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน  
เพ่ือวัดผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามภารกิจ
ของหนวยงาน  จํานวน 3 ตัวชี้วัด   
    กรณี หนวยงานการเรียนการสอน และการวิจัย ใหคณะ/หนวยงานกําหนดตัวชี้วัด 
ขึ้นเอง    โดยสะทอนถึงจุดเนนการวิจัย/การบริการวิชาการ/การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการผลิต
บัณฑิต 
    กรณี หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ใหหนวยงานกําหนดตัวชี้วัดที่ 1 เปน
ตัวชี้วัดที่สะทอนถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน 
และสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย  สวนตัวชี้วัดที่ 2  และตัวชี้วัดที่ 3  ใหหนวยงานกําหนดตัวชี้วัดขึ้นเอง  
โดยสะทอนถึงจุดเนนและอัตลักษณของหนวยงาน 
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กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 
 1) สรุปจํานวนตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร รวมน้ําหนัก รวมตัวชี้วัด
 ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 

1)  การขยายโอกาสทางการศึกษา  และจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต 
     ที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

28.00 10 

2)  การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
     และเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

13.00 5 

3)  การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐาน 
     สูระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ  ตลอดจน 
     มีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

25.00 8 

4)  การใหบรกิารวิชาการแบบมสีวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 7.00 6 

5)  การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ
     ขนบธรรมเนียมประเพณขีองอีสานใหยัง่ยืน 

4.00 4 

6)  การสรางภาพลักษณ  และการพัฒนาสถาบันสูสากล 3.00 2 

7)  การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบรหิารจัดการที่ดี  
     เพ่ือใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 

17.00 14 

8)  การพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 3.00 3 

รวมทั้งสิ้น 100.00 52 
 
 
 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  มีหลักสูตรที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน 
 1.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร(สกอ.2.1) 3 กองทะเบียนฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก
 1.1.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) 3 สํานักศึกษาทั่วไป 

/กองทะเบียน 
ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

     เปาประสงคที่  1.2) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 
 1.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผลการเรียน

ตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7) 
5 กองทะเบียนฯ/กองการ

เจาหนาที่/ สํานกัศึกษา
ทั่วไป/สํานักคอมฯ/  
กองแผนงาน/บัณฑิต
วิทยาลัย/กองกิจการนิสิต 

ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก
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ประเด็น 
การ

ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก
(รอยละ)

หนวยงานกํากับ
ติดตามขอมูล  
(Data Owner) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตัวชี้วัด 

(KPI Owner) 
 1.2.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และการ

ประกอบอาชีพภายใน 1 ป (สมศ 1.1) 
5 กองแผนงาน ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

     เปาประสงคที่  1.3) พัฒนาศกัยภาพดานการวิจัยใหกับนิสิต 
 13.1 รอยละวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ที่มีคุณภาพระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (กลุม ง) (สมศ) 
2 บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 1.3.2 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ
เผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ  (กลุม ค1, ง) 
(สมศ) 

2 บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

     เปาประสงคที่  1.4) อาจารยมีคุณภาพทางดานวิชาการ และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 1.4.1 รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริม พัฒนาอาจารย

ดานวิชาการ วิธีการสอน  และการวัดผล รวมทั้งการใหความรู
ดานจรรยาบรรณอาจารย (นับเทียบกับอาจารยทั้งหมด  โดย
หักผูลาศึกษาตอออก) (สมศ.) 

2 กองการเจาหนาที่ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 1.4.2 รอยละของอาจารยที่ไดทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.) หรือไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก
ระดับชาติ/นานาชาติ  หรือไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ ระดับชาติ/นานาชาติ  (นับเทียบ
อาจารยทั้งหมด  โดยหักผูลาศึกษาตอออก) (สมศ.) 

2 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 1.4.3 รอยละของอาจารยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ ระดับชาติ/นานาชาติ (สมศ.) 

2 กองการเจาหนาที่ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 1.4.4 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) 

2 สภาคณาจารย ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

ยุทธศาสตรที่   2)   การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
     เปาประสงคที่  2.1)  มีกระบวนการในการพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดี
    ของสังคมไทยและสังคมโลก 
 2.1.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร (สกอ. 3.1) 
2.50 กองกิจการนิสิต/

กองประชาสัมพันธ 
ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 2.1.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
(สกอ. 3.2) 

2.50 กองกิจการนิสิต/
ศูนยประกันฯ / 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 2.1.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดใหกับนักศึกษา (สกอ. 2.8) 

2.50 กองกิจการนิสิต ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 2.1.4 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 

2.50 กองกิจการนิสิต/
ศูนยประกันฯ 

ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 2.1.5 ระดับความสําเร็จของผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3
ดี (3D) 

2.50 ศูนยประกันฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

ยุทธศาสตรที่  3) การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนา
         ประเทศตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
     เปาประสงคที่  3.1) มีกระบวนการบริหารงานวิจัยที่ดี และผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
 3.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

(สกอ. 4.1) 
2.50 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 3.1.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ. 4.2) 

2.50 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก
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ประเด็น 
การ

ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก
(รอยละ)

หนวยงานกํากับ
ติดตามขอมูล  
(Data Owner) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตัวชี้วัด 

(KPI Owner) 
 3.1.3 รอยละงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน (สมศ) 2.50 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก
    3.1.3.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    3.1.3.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
    3.1.3.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 3.1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ. 4.3) 
2.50 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

    3.1.4.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    3.1.4.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
    3.1.4.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 3.1.5 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ(สมศ) (บังคับ) 2.50 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก
    3.1.5.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    3.1.5.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
    3.1.5.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
     เปาประสงคที่  3.2) มีผลงานวิจัยไดรับการตีพมิพ การอางอิง และการจัดสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น 
 3.2.1 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ (สมศ) (บังคับ) 
5 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

    3.2.1.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    3.2.1.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
    3.2.1.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 3.2.2 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) 

ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (สมศ) (บังคับ ค1) 
4 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 3.2.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (สมศ) (บังคับ ค1) 

4 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

ยุทธศาสตรที่  4) การใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 
     เปาประสงคที่  4.1) มีระบบและกลใกในการบริการวิชาการทีม่ีประสิทธิภาพ และสามารถถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนสามารถพึงพาตนเองได 
 4.1.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.1) 1 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก
 4.1.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม

(สกอ. 5.2) 
1 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 4.1.3 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตาม
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม (สมศ) 

1 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 4.1.4 ระดับความสําเร็จในการนําความรูและประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย (สมศ) (บังคับ) 

1 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 4.1.5 ระดับความสําเร็จของการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน (สมศ) 

1.50 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 4.1.6 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อัตลักษณสถาบัน) 

1.50 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

ยุทธศาสตรที่  5) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน 
     เปาประสงคที่  5.1) มีกระบวนการสงเสริมใหนิสิตตระหนักในการอนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  และเผยแพรศิลปวฒันธรรม 
                                และขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน 
 5.1.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ.6.1) 1 กองสงเสริมการวิจัยฯ/ 

กองกิจการนิสิต 
ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก
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ประเด็น 
การ

ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก
(รอยละ)

หนวยงานกํากับ
ติดตามขอมูล  
(Data Owner) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตัวชี้วัด 

(KPI Owner) 
 5.1.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการสงเสริมและ

สนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอน (สมศ.) 

1 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 5.1.3 ระดับความสําเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษ
พัฒนาศิลปะและวฒันธรรม  (อัตลักษณสถาบัน) 

1 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 5.1.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสุนทรียภาพดาน
ศิลปวัฒนธรรม (สมศ.) 

1 กองสงเสริมการวิจัยฯ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

ยุทธศาสตรที่  6) การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล 
     เปาประสงคที่  6.1) พัฒนาภาพลักษณเพื่อรองรับการเปนสถาบันสูสากล 
 6.1.1 ระดับความสําเร็จอของการพัฒนาสถาบันสูสากล (มมส) 1.50 งานวิเทศสัมพันธ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก
 6.1.2 ไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากฐานขอมูลสากล

ที่ไดรับการยอมรับในอันดับที่ดีขึ้นจากปที่ผานมา (มมส) 
1.50 งานวิเทศสัมพันธ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

ยุทธศาสตรที่  7) การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 
     เปาประสงคที่  7.1) มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 
 7.1.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาแผน 

(สกอ. 1.1) 
1.50 กองแผนงาน/

ศูนยประกันฯ 
ทุกหนวยงาน

 7.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผูนําของสภา
สถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1) 

2 กองแผนงาน/
ศูนยประกันฯ/ 
งานการประชุม 

ทุกหนวยงาน

 7.1.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
 

2 กองแผนงาน ทุกหนวยงาน

     เปาประสงคที่  7.2) มีระบบการบริหารการเงิน-งบประมาณทีม่ีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
 7.2.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 1 กองแผนงาน/กองคลังฯ  ทุกหนวยงาน
 7.2.2 รอยละอัตราการเบิกจายงบลงทุน (งบแผนดิน) (ก.พ.ร.) 1 กองคลังฯ ทุกหนวยงาน

     เปาประสงคที่  7.3) มีทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เหมาะสม  และรองรับการจัดการเรียนการสอน 
                                 และการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 7.3.1 หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอม

การเรียนรู (สกอ. 2.5) 
1 สํานักคอมฯ/  

สํานักวิทยบริการ/ 
สํานักศึกษาท่ัวไป/ 
กองทะเบียนฯ/   
กองกิจการนิสิต/  
กองอาคารสถานที่ 

ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 7.3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(สกอ. 7.3) 

1 สํานักคอมฯ /
กองแผนงาน 

ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

     เปาประสงคที่  7.4) มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองและองคกร และตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 7.4.1 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

(สกอ. 2.4) 
1 กองการเจาหนาที่ ทุกหนวยงาน

 7.4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
(สกอ. 7.2) 

1 กองการเจาหนาที่/ 
กองแผนงาน/  
ศูนยประกันฯ 

ทุกหนวยงาน

 7.4.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(สกอ. 2.2) 

1 กองการเจาหนาที่ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก
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ประเด็น 
การ

ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก
(รอยละ)

หนวยงานกํากับ
ติดตามขอมูล  
(Data Owner) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตัวชี้วัด 

(KPI Owner) 
 7.4.4 รอยละของอาจารยสายวิชาการที่ไปศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกตออาจารยที่ไมไดวุฒิปริญญาเอก  (สมศ.)  
(เฉพาะคณะที่ยังไมถึงเกณฑขั้นต่ํา) 

1 กองการเจาหนาที่ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 7.4.5 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
(สกอ. 2.3) 

1 กองการเจาหนาที่ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

 7.4.6 รอยละของอาจารยที่ขอตําแหนงทางวิชาการตอจํานวน
อาจารยที่มีคุณสมบัติครบที่จะขอตําแหนงทางวิชาการ (นับ
เทียบกับอาจารยที่มีคุณสมบัติครบ โดยหักผูลาศึกษาตอออก) 
(สมศ.) (เฉพาะคณะที่ยังไมถึงเกณฑขั้นต่ํา) 

1 กองการเจาหนาที่ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

     เปาประสงคที่  7.5) มีผลการประเมินประกันคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน 
 7.5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(สกอ. 9.1) 
2 ศูนยประกันฯ ทุกหนวยงาน

ยุทธศาสตรที่  8) การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
     เปาประสงคที่  8.1) มีภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมกับการพัฒนามหาวทิยาลัยอยางยั่งยืน 
 8.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศนของ

มหาวิทยาลัย (มมส) 
1 กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่

 8.1.2 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัย (มมส) 

1 กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่

 8.1.3 ระดับความสําเร็จของมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) 
 

1 กองอาคารสถานที่ ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก

รวม 100   
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แนวทางและวิธีการประเมนิผลแผนปฏบิัติราชการประจําป 
 
 ยุทธศาสตรที่  1   :   การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิตที่มี
คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

 
 
หนวยวัด   :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและ
ความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมิน
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไก
บริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 
 กําหนดเกณฑการประเมินความสําเร็จไดดังนี้ 
  1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด 
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณี ท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนด) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรอง
หลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย 
   (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ 
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนด
ในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑ การประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 
80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละปทุกหลักสูตร 
  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ 
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
 

ตัวชี้วัดที่   1.1.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
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หมายเหตุ : 
 1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอกใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอน 
ทุกระดับปริญญา  โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา  แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติใหปด 
ดําเนินการแลว 
 2. การนับจํานวนนักศึกษาใหนับตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ในปการศึกษา 2553
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :   
  1. ขอมูลแผนการรับนิสิต การเปดหลักสูตรใหมจากกองแผนงาน  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   อาทิเชน 
 1. เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัย/คณะมีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหม และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางที่ปฏิบัติท่ีกําหนด  เชน การสํารวจความตองการเปดหลักสูตรใหม  แผนการับนิสิต
ของคณะ/หนวยงาน   เอกสารการขอปรับปรุงหลักสูตร  เปนตน 
 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงการดําเนินงานของหลักสุตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 3. เอกสารหลักฐานคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินงานครบถวน   
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองทะเบียนและประมวลผล 
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หนวยวัด   :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีการจัดรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก  มีการจัดกระบวน 
การเรียนรู ท่ีคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซ่ึงเปนเรื่องที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรู และตอ 
ศักยภาพในการแสวงหาความรู ของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการรวมทั้งมีการฝกประสบการณ
ภาคสนามอยางพอเพียง  มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทาง 
เครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง  
 
เกณฑการประเมิน   :  
 
 กําหนดเกณฑการประเมินความสําเร็จไดดังนี้ 
  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ 
ทุกหลักสูตร 
  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา  ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
    3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู  
จากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย  
    4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามา  
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  
    5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ พัฒนา 
การเรียนการสอน  
    6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู เรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล  
การเรียนรู  ทุกรายวิชา  ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2 ขอ หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
 

ตัวชี้วัดที่   1.1.2  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  1. ขอมูลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจากสํานักศึกษาทั่วไป  และคณะ/
หนวยงาน 
  2. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาจากสํานักศึกษาทั่วไป  และคณะ/หนวยงาน 
  3. ขอมูลเกี่ยวกับภาคประชาชนที่เขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากกองทะเบียนฯ 
และคณะ/หนวยงาน 
  4. ขอมูลผลงานวิจัยที่พัฒนาการเรียนการสอนจากสํานักศึกษาทั่วไป กองสงเสริมการวิจัยและบริการ
วิชาการ  และคณะ/หนวยงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ/สาขาวิชา แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลตอไป 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน    อาทิเชน 
 1. เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัย/คณะ-สถาบันมีระบบและกลไกการจัดการเรียน 
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาทิเชน จุดมุงหมายของ
รายวิชา  ลักษณะและการดําเนินการ  แผนการสอนและการประเมินผล  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน   
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  เปนตน 
 3. เอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินทั้งในระหวางภาคเรียน  และ
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 4. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงหนวยงานภายนอกหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียน 
การสอนในทุกหลักสูตร   
 5. เอกสารการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เชน การทําวิจัยในชั้นเรียนวาวิธีการสอนและ
กระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเหมาะสมหรือไม  
 6. เอกสารหลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา  ทุกภาคการศึกษา 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองทะเบียนและประมวลผล  และสํานักศึกษาทั่วไป 
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หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติท่ีพึงประสงคซ่ึงผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี 
ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ มี 5 ดาน 
ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม  ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  ดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะ
บัณฑิตตามความตองการของผู ใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู ใช และ 
อาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  เชน การบริหาร
จัดการ  การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ  ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง  
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะ
เพิ่มเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด  โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และ
การนําเสนอผลงาน 
 
เกณฑการประเมิน   : 
 กําหนดเกณฑการประเมินความสําเร็จไดดังนี้ 
  1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  
  2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล 
การศึกษาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความ 
ตองการของผูใชบัณฑิต  
  3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ 
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  
  4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม กิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม ระดับชาติหรือนานาชาติ 
  5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ท่ีจัด
โดยสถาบัน  
 
เกณฑการใหคะแนน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ  
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :   
  1. ขอมูลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามตองการของผูใชบัณฑิตจากองแผนงาน และ
คณะ/หนวยงาน 

ตัวชี้วัดที่  1.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
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  2. เอกสารหลักฐานการนําผลการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน 
  3. เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนทั้งดานบุคลกร  เทคโนโลยีสารสนเทศ และ  
งบประมาณที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
  4. เอกสารหลักฐานการสนับสนุนและสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการในที่ประชุม
ระหวางสถาบัน หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  5. เอกสารหลักฐานโครงการกิจกรรมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตทั้งระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ/สาขาวิชาแลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลตอไป 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 1. ขอมูลการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตของแตละคณะ/สาขาวิชา 
 2. ขอมูลการปรับปรุงหลักสูตรจากผลการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 
 3.  ขอมูลจัดสรรทรัพยากร  งบประมาณ  เทคโนโลยี  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนิสิต 
 4. ขอมูลการสนับสนุนและสงเสริมใหนิสิตเขารวมการประชุมวิชาการ การเขารวมการนําเสนอผลงาน
วิชาการ 
 5. ขอมูลโครงการกิจกรรมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่ใหนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาเขารวม 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 

 
หนวยวัด   :   รอยละ 
คําอธิบาย  : 
  - เปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปหลังจากสําเร็จการศึกษากับผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท้ังหมดในปการศึกษา โดย
ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา และผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ใชขอมูลปการศึกษา 2553 
  - บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ท้ังภาค
ปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปการศึกษา   
  - บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขา
นั้นๆ ท่ีไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  ใหนับเฉพาะผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จ
การศึกษาเทานั้น ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว  

ตัวชี้วัดที่   1.2.2  รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทํา  และการประกอบอาชีพ 
        ภายใน 1 ป 
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  - บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ในสาขานั้นๆ และมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ใหนับเฉพาะ 
ผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว    
  - การเก็บขอมูล 
   - กลุมเปาหมาย คือ ผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในป
การศึกษาที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และในเชิงคุณลักษณะ 
(ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา)  
   - หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ให
คํานวณโดยใชสูตรที่ 1   
   - หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาต่ํากวารอยละ 80 และ/หรือไมเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ให
คํานวณโดยใชสูตรที่ 2   
   - ใชขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553  ถาหนวยงานใดไมมีบัณฑิตสําเร็จ
การศึกษาใหยกเวนการรับประเมินตัวชี้วัดนี้ 
   - การประเมินระดับคณะ  ประเมินรอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีแตละคณะวิชาที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
   - การประเมินระดับสถาบัน  ประเมินรอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกคณะวิชาที่ไดงานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   
 
 
สูตรการคํานวณ   แบงออกเปน 2 สูตร  ข้ึนอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังนี้ 
 

 สูตรที่ 1 กรณีมีบัณฑิตตอบแบบสํารวจตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา  
ปการศึกษา 2553 
 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ในแตละป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2553  ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว 

X 100
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท้ัีงหมดที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา พ.ศ. 2553 

ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว 
 
 ตัวอยางการคํานวณ : 
  สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
หรือภาคนอกเวลาราชการ ในปการศึกษา พ.ศ. 2553  จํานวน N คน จากการติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิต 
รุนนี้  โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการติดตามแบบสอบถาม 2 ครั้ง ปรากฏวา 
มีผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน n คน ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถามจากผูสําเร็จการศึกษา 
n คน  พบวา 
   - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ  a คน 
   - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาซ่ึงมีงานทําอยูกอนแลว  b คน 
   - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา  c  คน 
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 ตัวอยาง     มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอก
เวลาราชการในปการศึกษา พ.ศ. 2553 จํานวน 1,420 คน โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,350 คน ซ่ึงเปนผูท่ีมี
งานทําประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําอยูกอนแลวจํานวน 
200 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 70 คน  
 
 วิธีทํา  วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้  
    1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม  
  
 
              
 
 
 
 

 
    2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป เทากับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 สูตรที่ 2 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2553 
 
 
 
 
 
 
 
  ตัวอยาง มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาค
นอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 1,420 คน  มีผู ตอบแบบสอบถามจํานวน 1,065 คน  
ซ่ึงพบวา เปนผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษา 
ซ่ึงมีงานทําอยูกอนแลวจํานวน 20 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 65 คน 
 
  วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 
    =      
 
 

= 
n 

X 100 N 

= 
1,350 

X 100   1,420 
= 95.0704 % ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 1 

= 
(c) 

(n-a-b) 

= 
(980) 

(1,350-70-200) 
= (980) 
 (1,080)

จํานวนผูสาํเรจ็การศกึษา 
ท่ีมีงานทําตรงสาขาที่สําเรจ็ 

การศกึษา 

จํานวนผูสาํเรจ็การศกึษา 
ท่ีมีงานทําตรงสาขาที่สําเรจ็ 

การศกึษา 

50 x 1 + 

(จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม) - จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษา 
ท่ีศึกษาตอ) - (จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาที่สําเรจ็การศึกษา)

(จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2554) - 
(จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาที่ศึกษาตอ)-(จํานวนผูสาํเรจ็การศกึษาที่มีงานทํา

กอนเขาศึกษา) 

n 
N 

X   100 
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    =      
 
    =  75.0000 % 
 

   ในกรณีนี้  ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80  จึงเลือกใช สูตรที่ 2   
 
   2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  เทากับ 
 
    =   
 
 
    =   
 
    =   86.7041 % 
 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 
 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 

 
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 

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) 
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  7. จัดทํารูปเลมรายงานสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
  8. นําขอมูลลงเว็บไซตเพื่อเผยแพร และสงใหคณะ/หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษา 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  :    ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด   :   รอยละ 
คําอธิบาย  : 
  ประเมินโดยการเปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พิจารณาผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2553  ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ 
 

นิยาม  : 
   - วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ท่ีตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หมายถึง วิทยานิพนธ
ทางวิชาการหรืองานสรางสรรคจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของบัณฑิตในสถาบัน อุดมศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้ 
   1) การตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธ ท่ีไดรับการตีพิมพ 
ในวารสารวิชาการ(Journal) หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) ท่ีปรากฏในฐานขอมูล
สากล เชน ฐานขอมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆที่ยอมรับในศาสตรนั้นๆ (ดูใน

ตัวชี้วัดที่  13.1 รอยละวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพระดับชาติ 
     หรือระดับนานาชาติ
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ภาคผนวก) และ วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพบทความนั้นมีคา Impact Factor ซ่ึง
สืบคนไดจากฐานขอมูล Journal Citation Report (JCR) 
 สําหรับบทความจากวิทยานิพนธที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ 
Review  เทานั้น 
  2) การตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
(Journal) หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) ท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการ
พิจารณาคุณภาพและมาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  และ วารสารที่ตีพิมพบทความนั้นมีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติท่ี สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ หากไมปรากฏช่ือในบัญชีจะอนุโลมใหเสมือน
วามีช่ือปรากฏในบัญชีก็ตอเมื่อ (1) กรณีของวารสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุโลมใหนับเปนวารสาร 
ในบัญชีเมื่อวารสารนั้นมีคา Impact Factor จากฐานขอมูล TCI ตามตัวเลขที่สํานักงานฯกําหนด (2) กรณีของ
วารสารในกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร อนุโลมใหนับเปนวารสารในบัญชีเมื่อวารสารนั้นมีคา Impact 
Factor จากฐานขอมูล TCI ในปกอนหนาปท่ีประเมิน  
(ดูหลักเกณฑและบัญชีรายชื่อไดจาก http://basd.mua.go.th/index.php?ptype:development) 
 สําหรับบทความจากวิทยานิพนธที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ 
Review เทานั้น 
 
วิธีการนับ  : 
 ใหนับจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในป
การศึกษา 2553 ไมนับซํ้าแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับ  และการนับวาเปน
วิทยานิพนธนั้น จะนับเมื่อลงทะเบียนตั้งแต 12 หนวยกิต จะไมนับกรณีการรวมกันทําวิทยานิพนธในเรื่องเดียวกัน 
และจะนับวาไดรับการตีพิมพเมื่อมีหนังสือตอบรับการตีพิมพแลว หรือมี Reprint หรือเมนูสคริปในการตีพิมพเทานั้น 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 

 (จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่ตีพิมพเผยแพร 
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยไมนับซํ้า  ในปการศึกษา 2553) 

X  100 
(จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา   

ในปการศึกษา 2553) 
 

 

 ตัวอยางการคํานวณ 
 

 3,450 
X 100

 3,500
 

 รอยละวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
       =     รอยละ   98.57 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 5  ตอ  1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
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วิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  เทากับ  รอยละ 80 

เทากับ  1  คะแนน

วิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  เทากับ  รอยละ 85 

เทากับ  2  คะแนน

วิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  เทากับ  รอยละ 90 

เทากับ  3  คะแนน

วิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  เทากับ  รอยละ 95 

เทากับ  4  คะแนน

วิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  เทากับ  รอยละ 100 

เทากับ  5  คะแนน

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  บัณฑิตวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงานจัดเก็บขอมูลนิสิตระดับปริญญาโทที่ทําวิทยานิพนธ 
และสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553 นั้น  โดยใชขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจากกองทะเบียนและประมวลผล 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  :   
  1. คณะ/หนวยสรุปผล  เพื่อรายงานผลตอบัณฑิตวิทยาลัย 
  2. บัณฑิตวิทยาลัย  ติดตาม  สรุปผล และรายงานผลในภาพรวม 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  อาทิเชน 
 1. ขอมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาโทที่ทําวิทยานิพนธและสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2553   
ประกอบดวย  ชื่อ-สกุล/ สาขาวิชา / สังกัด / วันเดือนปท่ีสําเร็จการศึกษา  เปนตน 
 2. ขอมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาโทที่ ไดรับการตีพิมพ เผยแพรบทความในระดับชาติหรือนานาชาติ   
ในปการศึกษานั้น  ประกอบดวย ชื่อ-สกุล / สาขาวิชา / สังกัด / ชื่อบทความ / ชื่อวารสาร / วันเดือนปท่ีตีพิมพเผยแพร  เปนตน 
 3. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทของผูท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553  ท่ีไดตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 4. จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของผูท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553  ท้ังหมด 
 5. หลักฐานรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีบทความจาก 
วิทยานิพนธปริญญาโท ท่ีไมใชบทคัดยอ เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพ  
 6. สรุปผลการดําเนินงาน 
 7. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ 
 

หมายเหตุ 
 1. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร รวบรวมจากผลงานในปการศึกษา 2553 
 2. การเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ท่ีเผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการ
เผยแพรท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
 3. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซึ่งเมื่อนับการตอบรับในปการศึกษา  2552  
แลว  หากตพีิมพในปการศึกษา   2553  จะนํามาแจงนับซ้ําในปการศึกษา   2553  ไมได 
 4. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปการศึกษา 2553  ใหจําแนกตาม
ประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตางๆ  โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 
    ชื่อ  เลมที่  และวัน/เดือน/ป  ของวารสารที่ตีพิมพ 
    ชื่อบทความ  ชื่อผูเขียน  เลขหนา 
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
 Data  Owner  :    บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด   :  รอยละ 
คําอธิบาย  : 
 ประเมินโดยนับจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติในแตละ 
คณะวิชา ในปการศึกษา 2553  ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
ในปการศึกษา 2553  
 

นิยาม  : 
 การตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธ ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
(Journal) หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน 
ฐานขอมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆที่ยอมรับในศาสตรนั้นๆ  และ 
วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพบทความนั้นมีคา Impact Factor ซ่ึงสืบคนไดจาก
ฐานขอมูล Journal Citation Report (JCR) สําหรับบทความจากวิทยานิพนธท่ีสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article 
หรือ Conference Paper หรือ Review เทานั้น  
 

วิธีการนับ : 
 นับจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดยไมนับซํ้า
แมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับ  และจะนับวาไดรับการตีพิมพเมื่อมีหนังสือตอบรับ
การตีพิมพแลว หรือมี Reprint หรือเมนูสคริปในการตีพิมพเทานั้น 
 

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน  

(วิทยานิพนธปริญญาเอกของผูสําเร็จในปการศึกษา 2553 ท่ีไดตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ )  X 100 
(จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553) 

 
 ตัวอยางการคํานวณ 
 

 198 
X 100

 200
 

 รอยละวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
       =     รอยละ   99.00 

ตัวชี้วัดที่   1.3.2 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
       ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ   
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เกณฑการใหคะแนน  : 
 

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 2.50  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
ท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติ เทากับ  รอยละ   90 

เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
ท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติ  เทากับ  รอยละ   92.50 เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
ท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติ  เทากับ  รอยละ   95 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
ท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติ  เทากับ  รอยละ   97.50 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
ท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติ  เทากับ  รอยละ 100 

เทากับ  5  คะแนน 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  บัณฑิตวิทยาลัยจัดเก็บขอมูลการตีพิมพบทความวิทยานิพนธของบัณฑิตระดับปริญญา
เอกที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ   
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลจากคณะ/หนวยงานที่เปดสอนระดับปริญญาเอก 
  2. ขอมูลการตีพิมพเผยแพรบทควาวมวิทยานิพนธท่ีนิสิตระดับปริญญาเอกยื่นขอสําเร็จการศึกษา 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  อาทิเชน 
 1. ขอมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกที่ทําวิทยานิพนธและสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2553   
ประกอบดวย  ชื่อ-สกุล/ สาขาวิชา / สังกัด / วันเดือนปท่ีสําเร็จการศึกษา  เปนตน 
 2. ขอมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกที่ ไดรับการตีพิมพ เผยแพรบทความในระดับชาติหรือนานาชาติ   
ในปการศึกษานั้น  ประกอบดวย ชื่อ-สกุล / สาขาวิชา / สังกัด / ชื่อบทความ / ชื่อวารสาร / วันเดือนปท่ีตีพิมพเผยแพร  เปนตน 
 3. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกของผูท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553  ท่ีไดตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 4. จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของผูท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553  ท้ังหมด 
 5. หลักฐานรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีบทความจาก 
วิทยานิพนธปริญญาเอก ท่ีไมใชบทคัดยอ เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพ  
 6. สรุปผลการดําเนินงาน 
 7. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ 
 
หมายเหตุ 
 1. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร รวบรวมจากผลงานในปการศึกษา 2553 
 2. การเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ท่ีเผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการ
เผยแพรท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
 3. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซึ่งเมื่อนับการตอบรับในปการศึกษา  2552  
แลว  หากตีพิมพในปการศึกษา   2553  จะนํามาแจงนับซ้ําในปการศึกษา   2553  ไมได 
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 4. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปการศึกษา 2553  ใหจําแนกตาม
ประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตางๆ  โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 
    ชื่อ  เลมที่  และวัน/เดือน/ป  ของวารสารที่ตีพิมพ 
    ชื่อบทความ  ชื่อผูเขียน  เลขหนา 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
 Data  Owner  :    บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด   :  รอยละ 
คําอธิบาย  : 
  รอยละของอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาอาจารยดานวิชาการ  
วิธีการสอน  และการวัดผล รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยในประเทศและตางประเทศตอจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2553 โดยไมนับผูลาศึกษาตอ ท้ังนี้ใหนับรวมอาจารยประจําที่ไดรับการ
สงเสริมพัฒนาทั้งในสถาบันที่ตนเองสังกัดและตางสถาบัน  พิจารณาผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2553   
 

สูตรการคํานวณ  
 

 จํานวนอาจารยท่ีไดรับการสงเสริม พัฒนาอาจารยดานวิชาการ  วิธีการสอน  และ 
การวัดผล รวมท้ังการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยในปการศึกษา 2553    X  100 

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2553   
 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 70 
X 100

 80 
 

  รอยละของอาจารยท่ีไดรับการสงเสริม พัฒนาอาจารยดานวิชาการ วิธีการสอน  และการวัดผล 
รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย    =    87.50 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 2.50  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
รอยละของอาจารยท่ีไดรับการสงเสริม พัฒนาอาจารยดานวิชาการ วิธีการสอน  และ
การวัดผล รวมท้ังการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย รอยละ  70 

เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของอาจารยท่ีไดรับการสงเสริม พัฒนาอาจารยดานวิชาการ วิธีการสอน  และ
การวัดผล รวมท้ังการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย รอยละ  72.50 

เทากับ  2  คะแนน 

ตัวชี้วัดที่  1.4.1 รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริม พัฒนาอาจารยดานวิชาการ วิธีการสอน   
      และการวัดผล รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย  
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รอยละของอาจารยท่ีไดรับการสงเสริม พัฒนาอาจารยดานวิชาการ วิธีการสอน  และ
การวัดผล รวมท้ังการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย รอยละ  75.00 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของอาจารยท่ีไดรับการสงเสริม พัฒนาอาจารยดานวิชาการ วิธีการสอน  และ
การวัดผล รวมท้ังการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย รอยละ  77.50 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของอาจารยท่ีไดรับการสงเสริม พัฒนาอาจารยดานวิชาการ วิธีการสอน  และ
การวัดผล รวมท้ังการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย รอยละ  80 

เทากับ  5  คะแนน 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  คณะ/หนวยงานใชขอมูลการสงเสริมอาจารยพัฒนาอาจารยดานวิชาการ  วิธีการสอน  
และการวัดผล รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยในประเทศและตางประเทศ 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. คณะ/หนวยงานที่มีการสงเสริมอาจารยดานวิชาการ  วิธีการสอน  และการวัดผล  รวมทั้งการให
ความรูดานจรรยาบรรณอาจารยในประเทศและตางประเทศ 
  2. กองการเจาหนาที่จัดเก็บขอมูลอาจารยไปพัฒนาดานวิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
 1. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมด พรอมแสดงตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษา 2553 
 2. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาในดานตางๆ โดยควรแสดงขอมูลจําแนก
ใหเห็นวิธีพัฒนาอาจารยแตละคน ชวงเวลาการพัฒนา  พรอมทั้งหลักฐานการดําเนินการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
หนวยวัด   :  รอยละ 
คําอธิบาย  : 
 รอยละของอาจารยท่ีไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือไดรับทุนวิจัยจาก
หนวยงานภายนอกระดับชาติ/นานาชาติ หรือไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ ระดับ 
ชาติ/นานาชาติตอจํานวนคณาจารยทั้งหมด โดยใหนับในปการศึกษา 2553 ท้ังนี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจํา 
ท่ีปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ และในกรณีการไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.) หรือไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกระดับชาติ/นานาชาติไมนับซํ้าแมวาอาจารยประจําทานนั้น
จะไดรับทุนวิจัยหลายครั้งในปการศึกษานั้นๆ หากเปนการไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพสามารถนับซํ้าไดหากอาจารยทานนั้นไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพหลายครั้งในป
การศึกษา 2553 

ตัวชี้วัดที่  1.4.2  รอยละของอาจารยที่ไดทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือ  
       ไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกระดับชาต/ินานาชาติ  หรือไดรับการ   
       ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ ระดับชาติ/นานาชาติ  
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 การไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก 
หมายรวมถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) และจากหนวยงานภายนอกสําหรับงานวิจัย ในกรณีท่ีเปนวัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือ  
ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ 
 แหลงทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกสถาบัน จําแนกไดดังนี้ 
  1) แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เปนตน 
  2) แหลงทุนตางประทศ 
  3) จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืนๆ ท่ีไมใชแหลงทุนวิจัย 
  4) จากภาคเอกชน 
  5) จากแหลงอ่ืนๆ 
 การไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ หมายถึง จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ ซ่ึงตองเปนประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
ของตางหนวยงาน เชน หนวยงานภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด หนวยงานของรัฐและเอกชนที่
เปนองคกรทางวิชาการ หรือองคกรทางวิชาชีพ หรือ หนวยงาน/องคกรวิชาการ/วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เปนตน โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ ซ่ึงแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและ
หนวยงาน ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
 

สูตรการคํานวณ   : 
 

 

จํานวนอาจารยในแตละคณะวิชาที่ไดทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือ
ไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกระดับชาติ/นานาชาติ หรือไดรับการประกาศเกียรติคุณ 

ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ ระดับชาติ/นานาชาติ  ในปการศึกษา 2553 

 
 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2553  
 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 2 
X 100

 50 
 

  รอยละของอาจารยท่ีไดรับทุน (คปก.)หรือทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก หรือไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ   =    4.00 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 1  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
รอยละของอาจารยท่ีไดรับทุน (คปก.)หรือทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก หรือไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  เทากับ  รอยละ  1 

เทากับ  1  คะแนน 

รอยละของอาจารยท่ีไดรับทุน (คปก.)หรือทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก หรือไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  เทากับ  รอยละ  2 

เทากับ  2  คะแนน 

รอยละของอาจารยท่ีไดรับทุน (คปก.)หรือทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก หรือไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  เทากับ  รอยละ  3 

เทากับ  3  คะแนน 

รอยละของอาจารยท่ีไดรับทุน (คปก.)หรือทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก หรือไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  เทากับ  รอยละ  4 

เทากับ  4  คะแนน 

รอยละของอาจารยท่ีไดรับทุน (คปก.)หรือทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก หรือไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  เทากับ  รอยละ  5 

เทากับ  5  คะแนน 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  
  1. คณะ/หนวยงานใชขอมูลจํานวนและรายชื่ออาจารยประจําไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก 
และขอมูลจํานวนอาจารยไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  
  2. กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการใชขอมูลจํานวนและรายชื่ออาจารยประจําไดรับทุนวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. คณะ/หนวยงานจัดเก็บขอมูลอาจารยท่ีไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก  และอาจารยท่ีไดรับ
ใบประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  วิชาชีพ 
  2. กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจัดเก็บขอมูลอาจารยท่ีไดรับทุนวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอก   อาทิเชน  ชื่อ-สกุล  แหลงทุน  จํานวนเงิน 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 1. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจํา ท้ังนี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารย
ประจําที่ลาศึกษาตอ 

 2. จํานวนและรายชื่อที่ไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก พรอมระบุแหลงทุนวิจัย ชวงเวลาที่ไดรับทุน 
และหลักฐานประกอบ และไมนับซํ้าแมวาอาจารยทานนั้นจะไดรับทุนวิจัยหลายครั้งในปการศึกษานั้นๆ  

 3. จํานวนอาจารยไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ พรอมระบุรางวัลที่ไดรับ 
หนวยงานที่ใหรางวัล ชวงเวลาที่ไดรับ และหลักฐานประกอบ และสามารถนับซํ้าไดหากอาจารยทานนั้นไดรับ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ หลายครั้งในปการศึกษา 2553 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย /สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 

 
 
หนวยวัด     :   รอยละ 
คําอธิบาย   : 
  - ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
ระดับชาติ/นานาชาติ  กับจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  โดยใหนําเสนอในรูป  รอยละ 
  - สถาบันพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใหมีคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง  เพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเปนเลิศทางวิชาการ  การสงเสริมใหคณาจารยไดเสนอผลงาน
ในเวทีตาง ๆ  จนไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  จะเปน
การสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานที่มีคุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง สถาบัน และประเทศชาติ 

ตัวชี้วัดที่  1.4.3  รอยละของอาจารยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  
       วิชาชีพ ระดับชาต/ินานาชาติ 
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  - อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ  ไดแก  อาจารยขาราชการ  และอาจารยพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 
  - ท้ังนี้ การนับผูไดรางวัลสามารถนับซํ้าได  หากไดรับหลายรางวัล  และสามารถนับรวมอาจารย
ประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอไดดวย 
 

สูตรการคํานวณ   : 
 

 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับการประกาศไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง 
ในดานวิชาการ วิชาชีพ ระดับชาติ/นานาชาติ  ในปการศึกษา 2553 

 
X 100 

 จํานวนอาจารยประจํา  ในปการศึกษา 2553  
 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 5 
X 100

 800 
 
  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ ระดับชาติ/
นานาชาติ      =     0.63 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
ระดับชาติ/นานาชาติ   เทากับ   รอยละ   1 

เทากับ  1  คะแนน

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
ระดับชาติ/นานาชาติ   เทากับ   รอยละ   2 

เทากับ  2  คะแนน

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
ระดับชาติ/นานาชาติ   เทากับ   รอยละ   3 

เทากับ  3  คะแนน

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
ระดับชาติ/นานาชาติ   เทากับ   รอยละ   4 

เทากับ  4  คะแนน

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
ระดับชาติ/นานาชาติ   เทากับ   รอยละ   5 

เทากับ  5  คะแนน

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :   
  1. ขอมูลจํานวนอาจารยประจํา  ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชพี 
ระดับชาติ/นานาชาติ  จากกองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. กองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลอาจารยประจํา  ท่ีไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  ในปการศึกษา 
  2. ใชขอมูลจากระบบบริหารยุทธศาสตร  
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ขอมูลที่ตองรายงาน    อาทิเชน 
 1. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ ระดับชาติ/
นานาชาติ  ในปการศึกษา 2553  (ทั้งนี้ใหนับอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย) 
 2. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  ในปการศึกษา 2553  (ทั้งนี้ใหนับอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย) 
 
ผูกาํกับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2551 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแนวทาง วิธีการ ใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คณาจารย โดยใหกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และใหมีกระบวนการสงเสริมผูเกี่ยวของปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมี
เอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได 
 
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. 2554 

ตัวชี้วัดที่   1.4.4  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
      ของสถาบันอุดมศึกษา
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน 
2  สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
วันที่ 24 มิถุนายน 2551 ในรอบปท่ีผานมา และนํามาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น พรอมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
โดยมีเปาหมายที่เปนรูปธรรมในการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ 
ท่ีสถาบันประกาศใช 

3  จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นตามประเด็นที่ 2 ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบหรือผูมีอํานาจ ท้ังนี้ ตองมีการจัดทําคูมือและมีการ
ประกาศใชอยางเปนทางการเพื่อใหคณาจารยและผูเกี่ยวของรับทราบอยางกวางขวางและปฏิบัติได

4  สถาบันอุดมศึกษาสรางชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับขอมูลปอนกลับและความ
คิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอื่นที่มีตอคณาจารยของสถาบันในเรื่อง
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 24 มิถุนายน 2551 
  2. ขอมูลจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  3. คูมือแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. มีการแตงตั้งคณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยท่ีเหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา 
  2. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  และไดรับอนุมัติจาก 
สภาคณาจารย / ท่ีประชุมคณบดี 
  3. มีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยพรอมการเผยแพรใหคณาจารยสถาบันทราบ
โดยทั่วกัน 
  4. มีระบบการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดาน
ความสําเร็จ และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
  5. มีการนําผลการกํากับติดตาม ประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
การวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 
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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 ในปท่ีผานๆ 
มา และนําผลสรุปมาทบทวน
องคประกอบและบทบาทหนาที่
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ  ใ ห
เ ห ม า ะ ส ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สภาวการณปจจุบัน โดยมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม
หรือปรับปรุงบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ให
ปฏิบัติหนาที่ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

เอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของ
สถาบันในปท่ีผานๆ มา 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําขอมูล 
จากสรุปรายงานดังกลาวมาใชเพื่อคณะกรรมการฯ ให
เหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

 ผลสรุปการทบทวนองคประกอบและบทบาทหนาที่ของ 
คณะกรรมการฯ 

 ประกาศ/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหมหรือการเพิ่ม-
ลดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯชุดเดิม ใหปฏิบัติหนาที่
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห 
และทบทวนผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะจากการ
ดําเนินงานในปท่ีผานมาและ /หรือวิเคราะหและทบทวน 
แนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 หลักฐานที่แสดงถึงความสอดคลองของภารกิจหลักหรือ
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษากับประเดน็การมี
สวนรวมที่สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการดังกลาว 
เชน บันทึกผลการดําเนินงานรายงานการประชุมและ
เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

2  สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการ
ดําเนินการสงเสริมและกํากับ
ดูแลใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
ตามประกาศคณะกรรมการ 
ขาราชการพลเรอืนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
วันที่ 24 มิถุนายน 2551  
ในรอบปท่ีผานมา และนํามา
ทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยใหเหมาะสมทันสมัย
ย่ิงขึ้น พรอมทั้งกําหนด 
แนวทางการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการสงเสริมและกํากับดูแลให
อาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ตาม
ประกาศ ก.พ. อ. วันที่ 24 มิถนุายน 2551 ดังนี้ 
 รายงานสรุปที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามระบบการ 
สงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยตามประกาศ ก.พ.อ. วันที่ 24 มิถุนายน 
2551 
 เอกสาร/หลักฐาน การจัดประชุม หรือกิจกรรมอื่นที่แสดง 
ใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําสรุปผลการดําเนินงาน 
มาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหเหมาะสม
ทันสมัยยิ่งขึ้น และนํามากําหนดเปนแนวทางการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยแนวทางนี้ตองระบุเปาหมาย 
การสงเสริมและกํากับดูแลที่เปนรูปธรรม และกําหนด 
ผูรับผิดชอบชัดเจน 
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 
โดยมีเปาหมายที่เปนรูปธรรม 
ในการสงเสริมและกํากับดูแล
ใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณฯ ท่ีสถาบัน
ประกาศใช 

3  สถาบันอุดมศึกษาสร างช อง
ท า ง ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ที่
หลากหลาย  เพื่ อ รั บข อมู ล
ปอนกลับและความคิดเห็นทั้ง
ในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้ง
ข อ ร อ ง เ รี ย น อื่ น ที่ มี ต อ
คณาจารยของสถาบันในเรื่อง
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
จากผูรับบริการหรือผูมีสวนได
เสียประโยชน และสถาบันนํา
ขอมูลนี้ไปใช อย างเปนระบบ
ในการกํ า กั บดู แลและการ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
 

เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันไดวาจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
และแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดขึ้น ตามประเด็นที่ 2  
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจ 

 คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  และ
ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการประกาศใช
จรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยท่ีไดรับความเห็นชอบนั้น 
อยางเปนทางการ พรอมหลักฐานที่แสดงวาสามารถทําให 
คณาจารยและผูเกี่ยวของในระดับสถาบัน / คณะ / สํานัก  
และหนวยงานระดับอื่นไดรับทราบและสามารถนําไปปฏิบัติได

 

4  สถาบันอุดมศึกษาสร างชอง
ท า ง ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ที่
หลากหลาย เพื่อรับขอมูลปอน
กลับและความคิดเห็นทั้ งใน
เชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งขอ
รองเรียนอื่นที่มีตอคณาจารย
ข อ ง ส ถ า บั น ใ น เ รื่ อ ง
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
จากผูรับบริการหรือผูมีสวนได
เสียประโยชน และสถาบัน
นําขอมูลนี้ไปใชอยางเปนระบบ
ในการกํ า กั บดู แลและการ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

ชองทางการติดตอสื่อสารตางๆ ท่ีสถาบันสรางขึ้น ซ่ึงควรมี
มากกวา 2 ชองทาง ท่ีทําใหสามารถรับขอมูลปอนกลับ  
ความคิดเห็น และขอรองเรียนจากผูรับบริการหรือผูมีสวนได
เสียประโยชน ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนของ 
คณาจารยตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 เอกสาร / หลักฐานจริงหรือระบบจัดเก็บเอกสารที่รวบรวม
ขอมูลที่ไดจากชองทางดังกลาว 

 เอกสาร/หลักฐานที่ผูรับผิดชอบไดจัดทําสรุปขอมูลดังกลาว 
และเสนอตอผูเกี่ยวของหรือคณะกรรมการ หรือผูมีอํานาจ 

5  สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบ
และกลไกการกํากับดูแลและ
การสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ใหดีย่ิงขึ้น มีการวางแผนปอง

ระบบและกลไกที่ไดรับการพัฒนาใหดีย่ิงขึ้นในการกํากับดูแล
และสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

 รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา 
ไดนําระบบและกลไกที่พัฒนาขึ้นนี้ มาใชในการสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิด
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ประเด็น เกณฑการใหคะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบแนวทางการประเมินผล 
กันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ 
มีการกํ าหนดหรือปรับปรุ ง
ม า ต ร ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะ
ดําเนินการกับผู ไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณฯ  อย างจริ ง จัง
รวมทั้ง มีแนวทางการใหรางวัล
ผู ป ฏิ บั ติ ต ามจร รยาบรรณ
วิชาชีพที่เปนแบบอยางได 

จรรยาบรรณหรือนํามาปรับปรุงมาตรการการกํากับดูแล 
ผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

 เอกสาร รายงานที่สรุปวิธีการ /แนวทาง ซ่ึงไดรับอนุมัติ 
จากสภาคณาจารย/ ท่ีประชุมคณบดีหรือผูมีอํานาจในการ
ดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
และใหรางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เปน 
แบบอยางได 

6  ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า มี ก า ร
ติดตามความก าวหนาและมี
การประเมินประสิทธิผลการ
ดําเนินงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย และจัดทําเป
นรายงานเสนอตอผู มีอํานาจ
และ/หรือผูบริหารสถาบัน 

รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา 
ไดดําเนินการติดตามความกาวหนาและประเมินประสิทธิผล 
การดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

 รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาและสรุปการประเมิน
ประสทิธิผลการดําเนินงานที่ไดเสนอตอผูมีอํานาจและ/หรือ 
ผูบริหารสถาบัน  ซ่ึงมีขอมูลเพียงพอตอการนําผลการประเมิน 
ไปใชประโยชนในการกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน 
หรือทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 ได 

 หลักฐานยืนยันวันหรือระยะเวลาที่ผูรับผิดชอบเสนอรายงาน 
สรุปผลดังกลาวตอผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน 
 

 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน 
 Data  Owner  :    งานสภาคณาจารย 
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 ยุทธศาสตรที่  2   :   การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
และเปนพลเมืองที่ดีของสงัคมไทยและสังคมโลก 
 
 

 
 
หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยางครบถวน โดยเฉพาะ 
ในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ังดาน วิชาการและการใชชีวิต (2)การ
บริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุน กูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ 
การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูล ขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบัน 
ท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพื่อ พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา
และศิษยเกาในรูปแบบตาง ๆ 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  
 2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  
 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา  
 4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา  
 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา  
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3  ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความตองการของนักศึกษา 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  1. ขอมูลผลการดําเนินงานของกองกิจการนิสิต 
  2. ขอมูลผลการดําเนินงานของคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  ใหขึ้นอยูกับวิธีการจัดเก็บขอมูลของแตละหนวยงาน แตตองครอบคลุมประเด็นตามที่เกณฑกําหนด 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  2.1.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
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ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกาใน 3 เรื่อง 
ไดแก (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ังดาน วิชาการและการใชชีวิต (2)การบริการดาน 
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุน กูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการ
จัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูล ขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปน 
แกนักศึกษาและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
ในรูปแบบตางๆ  โดยมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
  1) นโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติในการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 
  2) เอกสารการสํารวจความตองการจําเปนและคุณภาพชีวิตของนิสิตปท่ี 1   
  3) เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 
  4) หลักฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดบริการใหแกนิสติและศิษยเกา ไดแก ประกาศ  
แผนพับ การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ หรือ website ของสถาบัน 
  5) ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ  เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ
เพื่อการสืบคนขอมูลที่จัดหาเขาหองสมุด หรือจัดใหบริการแกนิสิต  
  6) หลักฐานโครงการความรวมมือของสถาบันกับองคกรตางๆ ในการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ
แกนิสิตและศิษยเกา  
  7) ขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับการบริการนิสิตและศิษยเกาจากฝายกิจการนิสิตของคณะและสถาบัน 
  8) รายชื่อหนวยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการที่แตละหนวยจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 
  9) การประเมินผลคุณภาพการใหบริการ (ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง  3 เรื่อง  
ทุกขอตองไมต่ํากวา 3.51  จากคะแนนเต็ม 5  ดังนี้ 
   9.1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ังดาน วิชาการและการใชชีวติ  
   9.2) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุน กูยืม
การศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูล ขาวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศกึษาและศิษยเกา  
   9.3) การจัดโครงการเพื่อ พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ 
  10) รายงานผลการสรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย และจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงการใหบริการ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน   
 Data  Owner  :    กองกิจการนิสิต/กองประชาสัมพันธฯ 
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หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน 
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรม
ท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคท่ีสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนด
เพิ่มเติมตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  
 2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  
 3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรู ดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ 
โดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ ระดับบัณฑิตศึกษา  
จากกิจกรรมตอไปนี้  
  -  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
  -  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
    -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
  -  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
  -  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
 4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และ 
มีกิจกรรมรวมกัน  
 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  1. ขอมูลผลการดําเนินงานของกองกิจการนิสิต 
  2. ขอมูลผลการดําเนินงานของคณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  ใหขึ้นอยูกับวิธีการจัดเก็บขอมูลของแตละหนวยงาน แตตองครอบคลุมประเด็นตามที่เกณฑกําหนด 

ตัวชี้วัดที่  2.1.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวา สถาบันมีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  อาทิ 
  1) มีนโยบาย/ แผน/แนวปฏิบัติในการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  2) คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานเพื่อทําหนาที่กําหนด 
แนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  3) จํานวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนิสิต จําแนกตามประเภทกิจกรรม ดังนี้ 
      -  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
   -  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
      -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
   -  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
   -  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
  4) หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิต 
  5) เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการสงเสริมงานกิจการนิสิต
ของสถาบัน 
  6) คูมือนิสิตจากฝายกิจการนิสิต 
  7) เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนิสิตทั้งท่ีจัดโดยสถาบันและองคการนิสิต  จําแนก
ตามประเภทกิจกรรม  ดังนี้ 
   7.1) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
      7.2) กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
   7.3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
   7.4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
   7.5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  8) เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตของสถาบัน 
  9) รายงานผลการสรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบริหาร และจัดทําแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน   
 Data  Owner  :    กองกิจการนิสิต/ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพฯ/ บัณฑิตวิทยาลัย 
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หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพ
บัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม ไวเปนลายลักษณอักษร  
 2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ ตองการสงเสริมตามขอ 1 
ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน  
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่ กําหนดในขอ 1 โดยระบุ
ตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้  
 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติ คุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  1. ขอมูลผลการดําเนินงานของกองกิจการนิสิต 
  2. ขอมูลผลการดําเนินงานของคณะวิชา/สาขาวิชา/ภาควิชา 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  ใหขึ้นอยูกับวิธีการจัดเก็บขอมูลของแตละหนวยงาน แตตองครอบคลุมประเด็นตามที่เกณฑกําหนด 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวา สถาบันจัดใหมีการดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติและกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและ
สังคม 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองกิจการนิสิต 

ตัวชี้วัดที่  2.1.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
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หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผู เรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการ
เรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห  เพื่อใหผูเรียน 
มีความรู ความสามารถ และประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกดานหนึ่งคือ การบมเพาะปลูกฝง ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรวมกับ
ผู อ่ืนไดอยางมีความสุข สถานศึกษาควรจะไดประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมที่จะมุงเนน 
ภารกิจที่จะกอใหเกิดผลดังกลาวตามนโยบาย 3 ดี (3 D)  ไดแก DEMOCRACY ดานการสงเสริมประชาธิปไตย  
ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย  และ DRUG-FREE คือ ดานการสรางภูมิคุมกันภัย 
จากยาเสพติดทุกชนิด 
   DEMOCRACY  คือ การมีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  รังเกียจการทจุริตและตอตานการซื้อสิทธิ์ 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   
 

เกณฑการประเมิน : 
1. มีแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) และสงเสริมสนับสนุน 

ท้ังทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 
2. มีการจัดการเรียนรู  จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย  ดานคุณธรรม จริยธรรม  และ 

ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 
3. มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3 D)  อยางมีคุณภาพ 
 4. มีการใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
 5. มีการกํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนา หรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
 
 

ตัวชี้วัดที่  2.1.4  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
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เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  1. ขอมูลผลการดําเนินงานของกองกิจการนิสิต  และศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
  2. ขอมูลผลการดําเนินงานของคณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  จัดเก็บตามขั้นตอนและประเด็นตามที่เกณฑกําหนด 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน     อาทิเชน 
 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  :   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 สามารถใชความรูใหเกิดประโยชน 
ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกดานหนึ่งคือ การบมเพาะปลูกฝง ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอ่ืน 
ไดอยางมีความสุข สถานศึกษาควรจะไดประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมที่จะมุ ง เนน 
ภารกิจที่จะกอใหเกิดผลดังกลาวตามนโยบาย 3 ดี (3 D) ไดแก DEMOCRACY ดานการสงเสริมประชาธิปไตย  
ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย  และ DRUG-FREE คือ ดานการสรางภูมิคุมกันภัย 
จากยาเสพติดทุกชนิด 
   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 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   
 
   ตัวอยางกิจกรรม  เชน 
    1. กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 
     1.1) กิจกรรมที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เชน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
กิจกรรม อบต.นอย/เทศบาลนอย จัดใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู 
     1.2) การดําเนินงานของสภานิสิต 

ตัวชี้วัดที่  2.1.5  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    อาทิเชน 
 1) ขอมูลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) ท้ัง  3 ดาน 
 2) ขอมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดของคณะ 
 3) ขอมูลรายงานผลการเขารวมโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) ของนิสิต 
 4) ขอมูลการรายงานการประเมนิผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) ท้ัง 3 
ดาน 
 5) ภาพถายโครงการ/กิจกรรม 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :   คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 
 Data  Owner  :   กองกิจการนิสิต / ศูนยพฒันาและประกันคุณภาพการศึกษา 
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 ยุทธศาสตรที่  3   :   การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐาน 
สูระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 
หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทาง 
การดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว 
ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัย 
และทีมวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ซ่ึงรวมถึงทรัพยากร บุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณตางๆ  
ท่ีเกี่ยวของ  พิจารณาผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2553 
 
เกณฑการใหคะแนน   : 
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน การวิจัย 
ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  
 3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ วิจัย 
แกอาจารยประจําและนักวิจัย  
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็น
ตอไปนี้ 
  -  หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา และสนับสนุน 
การวิจัยฯ  
  -  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
  -  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย  
  -  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ  เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน สรางสรรค  
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4  และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ของสถาบัน  
 
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม  (กลุม ข  และ  ค 2) : 
 8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพ 
ปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม 
ข และ ค 2) 
 
 

ตัวชี้วัดที่   3.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
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เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ขอ 1 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

ครบ 7 ขอตามเกณฑ
ตัวไป และครบถวน 
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  และคณะ/หนวยงานดําเนินการตามขั้นตอน 
ของการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  ควรมีการจัดเก็บขอมูลตามขั้นตอนของการดําเนินงาน  และในการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้ควรมี
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยที่มาจากตัวแทนหนวยงานตางๆ  หรืออาจมีบุคคลภายนอกที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย
ดวยก็ได  และในการดําเนินงานแตละขั้นตอนควรมีเอกสารหรือหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรที่สามารถอางอิง
ระบบหรือกระบวนการดําเนินงานตามเกณฑดังกลาว 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 1. รายชื่อคณะกรรมการ / คณะทํางาน เกี่ยวกับการพัฒนางานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 
 2. แผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน  และหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจน 
การประเมินและปรับปรุง 
 3.  ขอมูลการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  เชน การ
กําหนดใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งของทีมวิจัยของอาจารย  สงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธท่ีเกิดจากการ
วิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน 
 4.  ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 5. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดหาแหลงทุน 
ขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นๆ ตอการวิจัย  
หองปฏิบัติการวิจัยฯ เครื่อมือการวิจัย  ขอมูลทุนวิจัยที่บุคลากรไดรับพรอมชื่อบุคลากร  ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัย 
ท่ีตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะอื่นๆ หรือการนําไปใช  ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจ 
แกนักวิจัย เปนตน 
 6. เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
 7. ขอมูลการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ  และการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ  
เพื่อสนับสนุนการวิจัยอยาง 
 8. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบัน 
 9. ขอมูลระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  79

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ   
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด     :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
 การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา 
วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนํา ผลการวิจัยไปใชประโยชน  
เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันตองจัดระบบสงเสรมิสนับสนุนใหมีการรวบรวม 
เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรู ในทรัพยสินทางปญญาจาก งานวิจัยหรืองานสรางสรรคอย างเหมาะสม 
กับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งท่ีเผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและ รวดเร็วทันเหตุการณ    พิจารณาผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา  2553 
 
เกณฑการประเมิน   : 
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม วิชาการหรือ 
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน สรางสรรค 
เพื่อใหเปนองคความรูท่ีคนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  
สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ  
 4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช ประโยชน
จริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  
 5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช ประโยชน 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่   3.1.2  ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :   
  1) กองสงเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ 
  2) คณะ/หนวยงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  ควรมีการจัดเก็บขอมูลตามขั้นตอนของการดําเนินงาน  และในการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้ควรมี 
การสรางระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  และมีการดําเนินงานอยางเปนระบบตั้งแต
กระบวนการสนับสนุน สงเสริม การรวบรวม การคัดสรรผลงานวิจัย การประชาสัมพันธ การสงเสริมการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน และระบบการคุมครองผลงานวิจัย 
 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 1. ขอมูลหลักฐานการดําเนินงานระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ 
งานสรางสรรค ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  2. ขอมูลหลักฐานการดําเนินงานระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูท่ีคนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 3. ขอมูลหลักฐานการดําเนินงานการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสราง
สรรคสูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ  
 4. ขอมูลหลักฐานการดําเนินงานการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และ 
มีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  
 5. ขอมูลระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช ประโยชน 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 6. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 7. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ อยางนอย 2 ครั้งตอป 
 8. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย และมีแนวทางหรือ
มาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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หนวยวัด   :   รอยละ 
คําอธิบาย  : 
 เปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่นํามาใชประโยชน
ในการแกปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ พิจารณา 
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2553 
 
นิยาม  : 
  - การนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค 
ท่ีระบุไวในโครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยาง 
เปนรูปธรรมกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริง 
ตามวัตถุประสงค และไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณาผลการดําเนินงานในป
การศึกษา 2553 
 - ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีสามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยาง
เปนรูปธรรม  มีดังนี้  
       1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเรื่อง
ตางๆ ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหาร
จัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะ
และวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน   
       2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ
เปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน เปนตน 
       3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
 - หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน หมายถึง 
หนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษา โดยเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศที่มีการ
นํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีการรับรองเปนเอกสารหลักฐาน
ท่ีชัดเจน พรอมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 
 
วิธีการนับ : 
   - การนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัยมาใช
และเกิดผลอยางชัดเจน (ใชการนับตามปการศึกษา และนับผลงานที่นํามาใชของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด
โดยนับรวมของผูลาศึกษาตอดวย)  โดยจะไมนับซํ้าหากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคนั้นมีการนําไปใชประโยชนหลาย
ครั้ง ยกเวนในกรณีที่มีการใชประโยชนท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนท่ีไมซํ้ากัน ท้ังนี้ใหนับ
การใชประโยชนในปการศึกษา พ.ศ. 2553   
 - สําหรับงานวิจัยที่ใชประโยชนในปการศึกษา  พ.ศ. 2553 อาจเกิดจากผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นในปใด 
ปหนึ่งในรอบ 3 ปนี้ก็ได  (ปการศึกษา  2551-2553) 
 หมายเหตุ :  งานวิจัยที่เปนกรณี  Consultantcy หากหนวยงานนั้นตรวจรับงานแลว สามารถรับได 
   

ตัวชี้วัดที่   3.1.3  รอยละงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน



 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   82 

 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะ 
ท่ีปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา  ไมนับรวมอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 
 
สูตรการคํานวณ  : 
 

 (จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชน  โดยไดรับรองการใชประโยชน 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของในปการศึกษา 2553) x  100

(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําปการศึกษา 2553) 
 

 ตัวอยางการคํานวณ 
 

 6 
X 100

 50
 
  รอยละงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชน   =    12.00 
 
 หมายเหตุ   กรณี  หากเปนการคิดคาคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ    ใหดูรายละเอียด
หลักเกณฑวิธีการคํานวณคาคะแนน   ในเอกสารหนาที่  23  
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

กลุมสาขาวิชา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10 15 20 30 35 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 10 15 20 30 35 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  10 15 20 30 35 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  และคณะ/หนวยงาน จัดเก็บขอมูลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีอาจารยของมหาวิทยาลัยที่ไดนําไปใชประโยชน  
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  และคณะ/หนวยงานเปนผูจัดเก็บหลักฐานการรายงาน
ความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณของโครงการวิจัยที่นําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัด 
  2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามขอเสนอการวิจัย มีการรายงานความ 
กาวหนาเปนระยะ และมีรายงานฉบับสมบูรณ และวิเคราะห/ประมวลผล และสรุปรายงาน เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย/หรือคณะ/หนวยงาน หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   : 
 1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชใหเกิดประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําของแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในปการศึกษา 2553 โดยนับ
รวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท้ังนี้ใหรายงานชื่อ
เจาของผลงาน ปท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปท่ีนําไปใชประโยชน  ชื่อหนวยงานที่นําไปใช
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ประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ท้ังนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุ
รายละเอียดการใชประโยชนท่ีชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้ 
    • ขอมูลที่แสดงผลดีท่ีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัยหรือ 
งานสรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 
  • ขอมูลที่แสดงผลดีท่ีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ท่ีเปนผลมา
จากงานวิจัยนโยบายไปใช 
  • ขอมูลที่แสดงผลดีท่ีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา
สาธารณะไปใช 
 2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2553 ของแตละคณะวิชาและหนวยงาน
วิจัย  ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 
 Data  Owner   :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด   :   บาท 
คําอธิบาย  : 
 ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ  
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับ
จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและ 
จุดเนนของสถาบัน  โดยพิจารณาผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญ  
ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 
 
วิธีการนับ : 
 1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ไมนับรวมอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ   
 2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปงบประมาณนั้น ๆ  ไมใช จํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
 3. การแบงสัดสวนจํานวนเงินกรณีมีผูวิจัยจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบัน ใหแบงสัดสวนจํานวนเงิน
ตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่   3.1.4  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ 
        นักวิจัยประจํา 
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สูตรการคํานวณ  : 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก ในปงบประมาณ พ.ศ.  2554 
  

   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ.  2554 
 

 ตัวอยางการคํานวณ 
 

 2,000,000
  56

 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตออาจารยและนักวิจัยประจํา = 35,714.29 บาท 
 
 หมายเหต ุ  กรณี  หากเปนการคิดคาคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ    ใหดูรายละเอียด
หลักเกณฑวิธีการคํานวณคาคะแนน   ในเอกสารหนาที่  23  
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

กลุมสาขาวิชา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  50,000 55,000 60,000 60,000 90,000 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 40,000 45,000 50,000 65,000 80,000 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  15,000 20,000 25,000 37,500  50,000

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  1) กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
  2) คณะ/หนวยงาน 
  3) อาจารยท่ีไดรับทุนทั้งจากแหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอก 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  ใหทุกคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการวิจัย  
ท้ังท่ีเปนโครงการวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  พรอมกับกําหนดสัดสวนงบประมาณในโครงการวิจัย
ของแตละคน (กรณีมีผูวิจัยในโครงการหลายคน)  และกําหนดสัดสวนภาระในโครงการวิจัย โดยพิจารณาขอมูล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 1. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะ 
ท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ไมนับรวมอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ   
 2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคท่ีคณะ/หนวยงานไดจัดสรรใหกับอาจารยและ
นักวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 3. ขอมูลชื่อ-สกุลอาจารยประจํา / ชื่อโครงการวิจัย-งานสรางสรรค / งบประมาณที่ไดรับ / แหลงทุน  
ของแตละคณะ/สาขาวิชา 
 4. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสรมิและพัฒนางานวิจัย 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  85

 5. นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 6. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 8. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ 
 9. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย และมีแนวทางหรือ
มาตรการ หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 
 Data  Owner   :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 

 
 
 
 
คําอธิบาย  : 
 เปรียบเทียบผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับรองคุณภาพตออาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2553  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  
 
นิยาม  : 
 -  ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ หมายถึง จํานวนผลงานทางวิชาการที่เปน บทความวิชาการ 
ตํารา หรือหนังสือ ท่ีผานกระบวนการกลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว และจํานวนผลงานสรางสรรค 
ท่ีไดรับการจดลิขสิทธิ์ โดยพิจารณาตออาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัย   
 -  ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Papers) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ 
(Books) ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูท่ีสะทอน
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจากประสบการณ  การสังเคราะหเอกสาร  หรือการวิจัย โดยจัดทําในรูปของบทความ
เพื่อตีพิมพเผยแพรในสารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน   
  2. ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ท้ังหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูท่ีเกี่ยวของ 
และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอดุมศึกษา 
  3. หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการและ/หรือ
ผูอานทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด
วิชาหนึ่ง ท้ังนี้ จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะของ
ผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชา 
ท่ีเกี่ยวเนื่อง 
   หนวยงานที่เชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ท้ังในประเทศและตางประเทศที่มีกระบวนการอยางเปนระบบและประกันคุณภาพในการพิจารณาจัดพิมพ/เผยแพร
ผลงานทางวิชาการ โดยมีกระบวนการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer 
Review) ซ่ึงเปนที่ยอมรับวามีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกอนการตีพิมพ/เผยแพร  

ตัวชี้วัดที่   3.1.5  รอยละผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตออาจารยประจํา 
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   ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับจดลิขสิทธิ์ หมายถึงงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุมครองไดแก 
  1) ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดริเริ่ม 
โดยการใชสติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียน
งานของผูอ่ืน โดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดยผูสรางสรรคจะไดรับ
ความคุมครองทันทีท่ีสรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หมวด 1 มาตรา 6  
ไดใหความคุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภท ซ่ึงลิขสิทธิ์ท่ีนับได 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 
 **ท้ังนี้ จะนับลิขสิทธิ์ในขอนี้ได ตองเปนลิขสิทธิ์ท่ีไดรับการจดแจง  
  2) ผลงานวิชาการ  ไดแก ลิขสิทธิ์ของบทความวิชาการ ตํารา หนังสือ ท่ีไดนับไปแลวในปการศึกษา  
2552  จะไมสามารถนับซํ้าไดอีกในปการศึกษา 2553 
  3) กรณีเปนผลงานที่ไดรับการจดสิขสิทธิ์เปนงานสรางสรรคในตัวชี้วัด  3.2.1 รอยละของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ แลว จะไมนับซํ้าในตัวชี้วัดนี้  
 
วิธีการนับ  : 
   - การนับจํานวนผลงานทางวิชาการ จะนับผลงานวิชาการทั้งของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ โดยเปนผลงานที่ไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของบทความ
วิชาการในวารสารวิชาการ หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซ่ึงมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ โดยนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 เลม ไมนับซํ้ากรณีท่ีไดรับการตีพิมพ
หลายครั้ง หรือที่อยูระหวางกระบวนการตีพิมพ  
  - การนับจํานวนผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ จะนับผลงานวิชาการทั้งของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  โดยตองเปนผลงานที่มีหลักฐานเปนหนังสือรับรองความเปนเจาของลิขสิทธิ์ 
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (โดยจะขอตรวจสอบป พ.ศ. ท่ีไดรับการจดลิขสิทธิ์ดวย) ในปการศึกษา  
2553  โดยไมนับรวมผลงานที่อยูในระหวางยื่นจดลิขสิทธิ์ 
 
 
สูตรการคํานวณ  : 
 

 
 

(จํานวนผลงานวิชาการหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับรองคุณภาพ  
ผลงานวิชาการหรืองานสรางสรรค ในปการศึกษา  2553) 

 

X 100
 (จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด ในปการศึกษา  2553)  

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  87

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 300 
X 100

 800 
 

   รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพตออาจารยประจํา  =   37.50 
 
 หมายเหตุ   กรณี  หากเปนการคิดคาคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ    ใหดูรายละเอียด
หลักเกณฑวิธีการคํานวณคาคะแนน   ในเอกสารหนาที่  23  
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

กลุมสาขาวิชา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     10
วิทยาศาสตรสุขภาพ     10 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     10
   หมายเหตุ  ใหคิดคาคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  ขอมูลจากคณะ/หนวยงาน  และสาขาวิชา 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  จัดเก็บขอมูลจากคณะ/หนวยงานใชในการจัดเก็บขอมูล 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน    อาทิเชน 
 1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์จากหนวยงานที่เชื่อถือได ในปการศึกษา 2553 
 2. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ในปการศึกษา  2553 
 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงการไดรับการจดลิขสิทธิ์ หรือ ไดรับรองคุณภาพ ซ่ึงออกโดยหนวยงาน
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อถือได ในปการศึกษา 2553 เชน หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์  
หนังสือรับรองคุณภาพ  เปนตน 
 4. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  5. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
 6. แผนการดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 7. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 8. หลักฐานการนําเสนอผลการวิเคราะหตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  
 9. หลักฐานการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานที่มีนักวิจัย 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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หนวยวัด   :  รอยละ 
คําอธิบาย  : 
  เปรียบเทียบจํานวนบทความจากผลงาน วิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ตีพิมพและ
จํานวนผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ   โดยพิจารณาผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา  2553 
นิยาม   :  
   งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 
ท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 
   1) งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) ท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆที่ยอมรับใน
ศาสตรนั้นๆ  และ วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพบทความนั้นมีคา Impact Factor  
ซ่ึงสืบคนไดจากฐานขอมูล Journal Citation Report (JCR)  
   2) งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย ท่ีไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) ท่ีมีคุณสมบัติ
เปนไปตามเกณฑการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ วารสารที่ตีพิมพบทความนั้นมีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสาร
ระดับชาติท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 
   งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ หรืองานที่แสดงความกาวหนาทางวิชาการ 
เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชาหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน 
หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐ ผลงานศิลปะและผลงานออกแบบที่มี
คุณคาและเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
   1) งานสรางสรรคที่เผยแพรระดับนานาชาติ หมายถึงการนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐทาง
ศิลปะ ดนตรี ท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับ
นานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคม 
ท่ีเกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ   
   2) งานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติ หมายถึงการนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐทาง
ศิลปะ ดนตรี ท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับชาติ
อยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมี
ชื่อเสียงในระดับประเทศ                                                                                                                       
   อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมทั้งอาจารยท่ีมีสัญญาจางกับสถาบัน
หรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ในกรณีท่ีอาจารยมีระยะเวลาทํางาน 6 
เดือน ใหนับเปน 0.5 คน รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่   3.2.1  รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ 
        หรือนานาชาติ 
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   นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจางกับสถาบันหรือ
สถานศึกษาทั้งปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ในกรณีท่ีนักวิจัยมีระยะเวลาทํางาน 6 เดือน  
ใหนับเปน 0.5 คน รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 
 

การนับ  : 
 - การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือจํานวนผลงานสรางสรรค ใหนับบทความจาก
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (ใชการนับ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพตามปปฏิทิน และนับผลงานของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมดโดยนับรวมของผูลาศึกษาตอ
ดวย) กรณีบทความวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําคน
เดียวกัน แตเปนบทความหรือผลงานที่แตกตางกัน สามารถนับจํานวนบทความ/ผลงานไดท้ังหมด แตในกรณี 
ท่ีบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพร
มากกวา 1 ครั้ง ใหนับไดเพียง 1 บทความ/ผลงาน ท้ังนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค 
ไดตีพิมพ/ดําเนินการไปแลว หรือไดรับตอบรับอยางเปนทางการเปนลายลักษณอักษรใหมีการตีพิมพหรือเผยแพร
แลวเทานั้น 
  -  การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะ 
ท่ีปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2553  ไมนับรวมอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 

 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติในปการศึกษา  2553 

 

X 100 
 อาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปการศึกษา  2553  

 
  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 150 
X 100

 800 
 
 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ =  18.75   
 
 หมายเหตุ   กรณี  หากเปนการคิดคาคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ    ใหดูรายละเอียด
หลักเกณฑวิธีการคํานวณคาคะแนน   ในเอกสารหนาที่  23  
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

กลุมสาขาวิชา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  15 17.50 20 30 35 
วิทยาศาสตรสุขภาพ  15 17.50 20 30 35 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  7 8.50 10 20  25
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  และคณะ/หนวยงาน จัดเก็บขอมูลจํานวน
งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในปการศึกษา 2553  และ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปการศึกษา  2553 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  
  1. จัดเก็บจากเอกสารรายงานผลโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัย 
  2. จัดเก็บจากขอมูลหรือหลักฐานที่แสดงถึงโครงการวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร 
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน    อาทิเชน 
 1. จํานวนและรายชื่อบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในแตละปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของ
อาจารยและนักวิจัยทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของบทความ ปท่ีตีพิมพ  ชื่อวารสารหรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการในปการศึกษา 2553 
 2. จํานวน และรายชื่อผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในแตละปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยและนักวิจัย
ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีเผยแพร ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร 
และระบุรปูแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐานในปการศึกษา 2553 
 3. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซ่ึงเมื่อนับการตอบรับในป
การศึกษา พ.ศ. 2552  แลว หากตีพิมพในปการศึกษา พ.ศ. 2553  จะนํามาแจงนับซํ้าในปการศึกษา พ.ศ. 2553  
ไมได 
 4. ใหคณะ/หนวยงานจําแนกผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรฯ ของอาจารย เปน
ระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ   
     5. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2553 ของแตละคณะวิชาและ
หนวยงานวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ  
 6. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย   
 7. นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 8. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 9. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 10. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ 
 11. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย และมีแนวทางหรือ
มาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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หนวยวัด   :  รอยละ 
คําอธิบาย  : 
 เปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและหนวยงาน
วิจัยที่ตีพิมพและไดรับการอางอิง (Citation) ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอจํานวนบทความ
วิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติท้ังหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ โดยพิจารณาผลการ
ดําเนินงานในปการศึกษา  2553 
 
นิยาม   : 
 -  บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยที่ตีพิมพระดับชาติหรือ
นานาชาติและถูกอางอิง(cited) โดยบทความวิจัยอื่นๆ ท่ีตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติเชนกัน ท้ังนี้การ
อางอิงจะไมนับการอางอิงตนเอง ขอมูลการอางอิง (Citation) ใหใชจากฐานขอมูล Scopus แตหากนับการอางอิง
เพิ่มเติมจากวิธีการอื่น ใหแสดงหลักฐานวาไมไดนับซํ้ากับที่นับจากฐานขอมูล Scopusไปแลว  สําหรับบทความจาก
ผลงานวิจัยที่สามารถนํามานับการอางอิงไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review เทานั้น                                      
 
วิธีการนับ : 
 - การนับจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง ใหนับจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพและไดรับการอางอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในปการศึกษา  2553  ท้ังนี้ ใหนับการอางอิงของผลงานตีพิมพระดับชาติและ
นานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยนับรวมทั้งของผูปฏิบัติงานจริงและผูลาศึกษาตอ การนับจะไม
นับซํ้าแมวาบทความวิจัยชิ้นใดๆ จะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม 
   - การนับจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพระดับชาติหรือนานาชาติ ใหนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัย 
ท่ีตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ ในปการศึกษา 2553 โดยนับรวมทั้งของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  ในกรณีท่ีบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพมากกวา 
1ครั้ง ใหนับไดเพียง 1 บทความ ท้ังนี้ จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพไปแลว หรือไดรับตอบรับ
อยางเปนทางการเปนลายลักษณอักษรใหมีการตีพิมพแลวเทานั้น 
 
สูตรการคํานวณ  : 
 

 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ในปการศึกษา  2553 

 

X 100 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ในปการศึกษา  2553  

 

  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 150 
X 100

 800 
 

 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ = 18.75   

ตัวชี้วัดที่  3.2.2  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในวารสารระดับชาติหรือ 
       ระดับนานาชาติ 
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 หมายเหตุ   กรณี  หากเปนการคิดคาคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ    ใหดูรายละเอียด
หลักเกณฑวิธีการคํานวณคาคะแนน   ในเอกสารหนาที่  23  
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/-  1  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ใน Refereed journal  หรือในฐาน 
ขอมูลระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 18 

เทากับ  1  
คะแนน 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ใน Refereed journal  หรือในฐาน 
ขอมูลระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 19 

เทากับ  2  
คะแนน 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ใน Refereed journal  หรือในฐาน 
ขอมูลระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 20 

เทากับ  3  
คะแนน 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ใน Refereed journal  หรือในฐาน 
ขอมูลระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 21 

เทากับ  4  
คะแนน 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ใน Refereed journal  หรือในฐาน 
ขอมูลระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  เทากับ  รอยละ 22 

เทากับ  5  
คะแนน 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :   
  1. ขอมูลบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  จากฐานขอมูลตามที่ระบุในตัวชี้วัด  
  2. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษา 2553 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  และคณะ/หนวยงาน จัดเก็บขอมูลบทความวิจัยของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  โดยการสืบคนจากฐานขอมูลตามที่ระบุในตัวชี้วัด  
  2. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษา 2553  
 
ขอมูลที่ตองรายงาน    อาทิเชน 
 1. จํานวน และรายชื่อของบทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
โดยใหระบุจํานวนการอางอิงของแตละบทความ โดยไมนับการอางอิงตนเอง ท้ังนี้ ใหระบุหลักฐานที่ไดรับการอางอิง
ในกรณีท่ีไมไดสืบคนการอางอิงจากฐานขอมูล Scopus  ในการนับใหนับจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในปการศึกษา 2553  
  2. จํานวน และรายชื่อบทความจากผลงานวิจัยวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของบทความ ปท่ีตีพิมพ  ชื่อ
วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพในปการศึกษา 2553 
 3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย   
 4. นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 5. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 6. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 7. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนนิงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 
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 8. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และมีแนวทางหรือ
มาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 9. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด   :   เร่ือง / ช้ิน 
คําอธิบาย  : 
 - สิทธิบัตร (patent) หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐคิดคนหรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวาดวยสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 ซ่ึง
เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการประดิษฐคิดคน แบงออกเปนสิทธิบัตรการประดิษฐ และ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
 - อนุสิทธิบัตร(Petty patent) เปนการใหความคุมครองสิ่งประดิษฐคิดคนเชนเดียวกับสิทธิบัตร 
การประดิษฐ แตแตกตางกันตรงที่การประดิษฐท่ีจะขอรับอนุสิทธิบัตรเปนการประดิษฐท่ีมีเปนการปรับปรุงเพียง
เล็กนอยซึ่งมีเทคนิคที่ไมสูงมากนัก สําหรับขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใชระยะเวลาสั้นกวาสิทธิบัตรมาก 
เนื่องจากใชระบบจดทะเบียนแทนการใชระบบการตรวจสอบกอนการรับจดทะเบียน   
 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง จํานวน
ผลงานวิจัยที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยไดพัฒนาขึ้นจนกระทั่งไดการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ท้ังในประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้งในประเทศและตางประเทศ  
 
การนับ   : 
 - การนับจํานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ใหนับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในปการศึกษา 2553  โดยนับไดท้ังการจดทะเบียนในประเทศและ
ตางประเทศ ท้ังนี้ใหนับเฉพาะกรณีท่ีไดรับการจดทะเบียนแลวเทานั้น ไมนับกรณีอยูระหวางยื่นจดทะเบียนหรือรอ
ผลการจดทะเบียน ไมนับการจดลิขสิทธิ์และการจดเครื่องหมายการคา (ใชการนับงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัย
ประจําทั้งหมดโดยนับรวมของผูลาศึกษาตอดวย) 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
หรือนุสิทธิบัตร  เทากับ   1  ชิ้น 

เทากับ  0  คะแนน 

ตัวชี้วัดที่   3.2.3  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
     หรืออนุสิทธบิตัร 
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จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
หรือนุสิทธิบัตร  เทากับ  2  ชิ้น 

เทากับ  0  คะแนน 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
หรือนุสิทธิบัตร  เทากับ   3  ชิ้น 

เทากับ  1 คะแนน 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
หรือนุสิทธิบัตร  เทากับ   4  ชิ้น 

เทากับ  2  คะแนน 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
หรือนุสิทธิบัตร  เทากับ   5  ชิ้น 

เทากับ  3  คะแนน 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  ขอมูลจากกองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  คณะ/หนวยงาน  และกรมทรัพยสิน
ทางปญญา 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะ/หนวยงาน จัดเก็บขอมูลจํานวนผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการจดทะเบียน สิทธิบัตร หรืออนุสิทธบัตร ในปการศึกษา  
2553  และจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษา 2553 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน    อาทิเชน 
 1. จํานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร วัน/เดือน/ปท่ีไดรับจดทะเบียน 
 โดยจําแนกการจดทะเบียนในประเทศและตางประเทศ 
          2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2553  ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัย
ประจําที่ลาศึกษาตอ  
  3. ขอมูลสิทธิบัตรฉบับจริงหรือสําเนา ท่ีแสดงชื่อผูประดิษฐและวันที่ไดรับอนุมัติ 
 4. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย   
 5. นโยบายการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 6. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและการพัฒนางานวิจัย 
 8. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  อยางนอย 2 ครั้งตอป 
 9. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจัย  และมีแนวทางหรือ
มาตรการ หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 10. ภาพถายหรือหลักฐานอื่นๆ  ท่ีแสดงถึงการไดรับการจดทะเบียน สิทธิบัตร หรืออนุสิทธบัตร 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ / สถาบัน  และหนวยงานดานการวิจัย 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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ตัวชี้วัดที่   4.1.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

 ยุทธศาสตรที่  4 :  การพัฒนาการใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 
 

 
 
 
หนวยวัด     :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย   : 
  การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนด
หลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัด โครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน 
การสอนและการวิจัย 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ขอ 1 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดเก็บขอมูลการรายงานผลการดําเนินการ 
และการดําเนินงานจากคณะ/หนวยงาน 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

1. ศึกษากระบวนการในการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการของคณะ/หนวยงาน 
 1.1) มหาวิทยาลัยมีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑในการจัดโครงการบริการวิชาการ 
 1.2) มหาวิทยาลัยหรือคณะ/หนวยงานจัดโครงการบริการวิชาการ  และแตงตั้งคณะทํางาน 

       เพื่อรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนพรอมจัดเก็บขอมูล ประมวลผล  และรายงานผล 
2. ประสานงานกับคณะ/หนวยงานเพื่อจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
3. ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูล 
4. ประมวลผล  สรุปผล  และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง 
5. สรุปขอมูลโครงการบริการวิชาการ   
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ขอมูลที่ตองรายงาน     อาทิเชน 
 1. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวางระบบกลไก  แนวทาง  ขั้นตอน  และหลักเกณฑของการใหบริการ
วิชาการดานตางๆ ท่ีสัมพันธกับพันธกิจของคณะ/หนวยงานในปการศึกษา 2553 
 2. หลักฐานที่แสดงวาคณะ/หนวยงานมีการบูรณาการดานการบริการวิชาการเขากับพันธกิจดานการ
เรียนการสอนอยางไรในปการศึกษา 2553 
 3. หลักฐานที่แสดงวาคณะ/หนวยงานมีการบูรณาการดานการบริการวิชาการเขากับพันธกิจดานการวิจัย
อยางไรในปการศึกษา 2553 
 4. เอกสารที่แสดงถึงระบบการกํากับติดตาม  ประเมินผลโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ 
เขากับดานการเรียนการสอนและการวิจัย 
 6. หลักฐานแสดงถึงการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมเขา
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน หนวยงานดานการวิจัย - บริการวิชาการ 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย 
  ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนองความตองการและเปน 
ท่ีพึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพ ตามศักยภาพและความพรอม 
ตามจุดเนนของสถาบันพิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2) การสราง
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูท่ีเกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้น
ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
 2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ ชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 
 3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม  
 4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ  
 5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสูสาธารณชน 
 
 

ตัวชี้วัดที่   4.1.2  ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
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เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  คณะ/หนวยงานที่ดําเนินโครงการใหบริการวิชาการตอสังคม 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. คณะ/หนวยสรุปผลการดําเนินงนโครงการบริการวิชาการที่  เพื่อรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 
  2. มหาวิทยาลัย  ติดตาม ประมวลผล และรายงานผลในภาพรวม 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน     อาทิเชน 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 2. แผนการบริการวิชาการตามจุดเนนและความเชี่ยวชาญของสถาบัน 
 3. เอกสารการสํารวจความตองการชองชุมชนหรือภาครัฐ  หรือหนวยงานวิชาชีพ  เพื่อประกอบการ
จัดทําแผนบริการวิชาการ 
 4. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรวมมือดานบริการทางวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  
หรือหนวยงานวิชาชีพ   
 5. รายงานการประเมินประโยชนหรือผลกระทบตอการใหบริการทางวิชาการตอสังคมที่สอดคลองกับ
ผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม 
 6. เอกสารการนําผลการประเมินประโยชนหรือผลกระทบไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ  
ระบบและกลไกการใหบริการ 
 7. เอกสารการเผยแพรความรูท่ีไดจากการใหบริการวิชาการที่ถายทอดไปยังบุคลากรภายนอกหรือ
ภายในสถาบัน  ภายนอกหรือภายในคณะ/หนวยงาน 
 8. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ 
 9. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 
หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / สํานัก / หนวยงานดานการวิจัย - บริการวิชาการ 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
 เปนการประเมินประสิทธิผลของแผนงานบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษา โดยแผน
ประกอบดวยวัตถุประสงค และโครงการยอย โดยโครงการยอยจะมีวัตถุประสงคของแตละโครงการดวย ดังนั้น  
การวัดระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคของแผน หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงคโครงการยอย 
ทุกโครงการที่สนับสนุนวัตถุประสงคแตละขอของแผนงานบริการวิชาการเพื่อสังคม  
 
เกณฑประเมิน  : 
 1. มีแผนบริการวิชาการที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน หรือคณะกรรมการบริหารคณะ/หนวยงาน 
ในปการศึกษา  2553 
 2. มีการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการอยางครบถวน ในปการศึกษา  2553   
 3. มีการติดตาม ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการ
ในปตอไป          
 4. โครงการหรือกิจกรรมรอยละ  50 -79  บรรลุวัตถุประสงคตามเกณฑ    
 5. โครงการหรือกิจกรรมรอยละ  80 -100 บรรลุวัตถุประสงคตามเกณฑ 
 
 โครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงคตามเกณฑ คือ โครงการหรือกิจกรรมที่มีผลการ
ดําเนินการครบทุกขอดังนี้          
   1) บรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุในโครงการหรือกิจกรรม 
  2) จํานวนผูเขารวมจริงตอจํานวนที่กําหนดในโครงการหรือกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 
  3) คะแนนความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51  จากคะแนนเต็ม 5 
  4) ขอคําถามยอยเกี่ยวกับความรูความเขาใจมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  5) ขอคําถามยอยเกี่ยวกับการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51  
จากคะแนนเต็ม  5 
  
 หมายเหตุ 
   1) คําตอบในขอ 3  ถึงขอ 5 มาจากผูตอบไมต่ํากวารอยละ 75 ของผูเขารวมโครงการ 
  2) แผนบริการวิชาการระดับสถาบัน ตองไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันหรือผูท่ีสภามอบหมายหรือ  
แผนบริการวิชาการระดับคณะ/หนวยงานตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ/หนวยงาน 
 
เกณฑการใหคะแนน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบัติ 

1 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

2 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

3 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

4 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

5 ขอ 
 
 

ตัวชี้วัดที่   4.1.3  ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานบริการวิชาการ 
        แกสังคม 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  ขอมูลจากคณะ/หนวยงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. คณะ/หนวยดําเนินงานตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  และสรุปผลรายงานตอคณะกรรมการบริหาร
คณะ/หนวยงาน  และรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 
  2. มหาวิทยาลัย  ติดตาม ประมวลผล  และรายงานผลในภาพรวม 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน     อาทิเชน 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริการวิชาการ 
 2. แผนบริการทางวิชาการที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน หรือที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
คณะ/หนวยงาน ท่ีระบุวัตถุประสงคของแผน พรอมรายละเอียดของโครงการตามแผนบริการวิชาการ (แตละ
โครงการจะตองระบุวัตถุประสงค ตัวบงชี้ความสําเร็จและกลุมเปาหมายใหชัดเจน) ในปการศึกษา  2553   
 3. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการ 
 4. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซ่ึงจะตองมีจํานวนผูเขารวมโครงการจริง ผลการประเมินความรู
ความเขาใจ และผลการประเมินการนําความรูไปใช พรอมแบบประเมิน 
 5. เครื่องมือวัดความสําเร็จของแผนบริการทางวิชาการ 
 6. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ 
 7. หลักฐานการติดตาม  ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม  และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
บริการวิชาการในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / สํานัก / หนวยงานดานการวิจัย - บริการวิชาการ 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  การที่สถาบันอุดมศึกษาไดนําองคความรูและมวลประสบการณจากการใหบริการวิชาการแกสังคม 
ชุมชนและประเทศชาติมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย โดยตองมีการทําแผนบูรณาการ
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยอยางชัดเจน  โดยจะวัดจากจํานวนโครงการบริการวิชาการ 
ท่ีมีการนําความรูและประสบการณมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย  และพิจารณาจากการนําผล
จากการบริการวิชาการนํามาสูการทําวิจัยในปการศึกษา 2553 
  การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชน
หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการหรือ 
การพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงการบริการที่มีคาตอบแทน และบริการ
วิชาการใหเปลา 

ตัวชี้วัดที่  4.1.4  ระดับความสําเร็จในการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ 
       มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
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เกณฑการประเมิน  : 
 ระดับของการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอน หรือการ
วิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชา หรือหลักสูตร ดังนี้ 
  1. มีการนําความรูและประสบการณนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอน 
  2.  มีการนําความรูและประสบการณมาตอยอดสูบทความวิชาการ 
  3.  มีการนําความรูและประสบการณมาตอยอดสูหนังสือหรือตําราหรืองานวิจัย 
  4. มีการนําความรูและประสบการณมาขยายผลสูการเปดรายวิชาใหม 
  5. มีการนําความรูและประสบการณมาขยายผลสูการเปดหลักสูตรใหม 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบัติ 

1 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

2 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

3 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

4 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

5 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลการใหบริการ
วิชาการแกชุมชนหรือสังคม 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 

1. จัดเก็บขอมูลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ  แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 1. ขอมูลเอกสารที่แสดงวาอาจารยอาจารยมีการนําความรูและประสบการณนํามาใชประโยชนในการ
เรียนการสอน 
 2.  ขอมูลเอกสารที่แสดงวาอาจารยอาจารยมีการนําความรูและประสบการณมาตอยอดสูบทความวิชาการ 
 3.  ขอมูลเอกสารที่แสดงวาอาจารยอาจารยมีการนําความรูและประสบการณมาตอยอดสูหนังสือหรือ
ตําราหรืองานวิจัย 
 4. ขอมูลเอกสารที่แสดงวาอาจารยอาจารยมีการนําความรูและประสบการณมาขยายผลสูการเปด
รายวิชาใหม 
 5. ขอมูลเอกสารที่แสดงวาอาจารยอาจารยมีการนําความรูและประสบการณมาขยายผลสูการเปด
หลักสูตรใหม 
 6. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริการวิชาการ 
 7. นโยบายการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
  8. แผนในการใหบริการวิชาการที่สถาบันไดใหบริการทางวิชาการแกชุมชนหรือสังคม 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ /วิทยาลัย/ สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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หนวยวัด    :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  การที่สถาบันอุดมศึกษามีการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อมุงใหเกิดการเรียนรูของชุมชนและ 
การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในปการศึกษา  2553  ดังนั้น ในแผนบริการวิชาการของสถาบัน จึงควรมี
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน แลววัดความสําเร็จของโครงการ/
กิจกรรมจากการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว โดยตองการใหสถาบันอุดมศึกษากําหนด
พื้นที่ชุมชนกลุมเปาหมายอยางนอย 1 ชุมชน ทําการสํารวจความตองการเพื่อดําเนินการเพื่อใหชุมชนเกิดความ
เขมแข็ง และจัดทาํเปนโครงการ/กิจกรรม โดยกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จและเปาหมายรวมกับชุมชน 
  โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหมายถึง โครงการที่ชุมชน
จัดขึ้นหรือดําเนินการขึ้นแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดานตางๆ  และทําใหชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน     อาทเิชน 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน/องคกร 
 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 
 3. ชุมชน/องคกรมีผูนําและสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 4. ชุมชน/องคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบัติ 

1 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

2 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

3 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

4 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

5 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :  คณะ/หนวยงาน และกองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  และจัดเก็บขอมูลการ
ดําเนินงานการใหบริการวิชาการตอชุมชนที่มีการดําเนินงานในปการศึกษา  2553 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลจากการดําเนินงานปการศึกษา 2553 
  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ  และสรุปรายงานผลตอไป 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
  1. พื้นที่ชุมชนกลุมเปาหมาย  
  2. รายงานการวิจัยการสํารวจความตองการของชุมชน เพื่อกําหนดเปาหมายการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็ง  

ตัวชี้วัดที่   4.1.5   ระดับความสําเร็จของการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
                          หรือองคกรภายนอก
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  3. แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวย  
ตัวบงชี้ และคาเปาหมายความสําเร็จ พื้นที่ชุมชนกลุมเปาหมาย 
  4. รายงานการประเมินพัฒนาการของการเรียนรูของชุมชน รวมทั้งการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
  5. รายงานการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน (ตามตัวบงชี้และคาเปาหมายที่กําหนด) พรอมหลักฐานเชิงประจักษท่ีแสดงใหเห็นความสําเร็จ
ชัดเจน 
 6. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ  
 7. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 
หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / สํานัก / หนวยงานดานการวิจัย - บริการวิชาการ 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

หนวยวัด     :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษามีการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อมุงศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ดังนั้น ในแผนบริการวิชาการ 
ของสถาบัน  จึงควรมีโครงการ/กิจกรรมที่เปนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แลววัด
ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมจากการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว และมีการศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมและชุมชน  โดยโครงการ ตัวบงชี้ และเปาหมายตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
  ตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เชน 
   1. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน   
    2. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
       3. โครงการสงเสริมศักยภาพการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณการเลี้ยงปศุสัตว                         
   4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
      ฯลฯ 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน     อาทิเชน 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 
 3. เปนแบบอยางหรือแหลงเรียนรูสําหรับชุมชนหรือทองถิ่น 
 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรอืชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง  
 5. ไดรับการยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่   4.1.6   ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนือ่งมาจาก 
                          พระราชดําริ 
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เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบัติ 

1 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

2 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

3 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

4 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

5 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัยและคณะ/หนวยงาน จัดเก็บขอมูลกรดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีมีการดําเนินงานในปการศึกษา 2553 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีคณะ/หนวยงานดําเนินการ 
  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ และสรุปรายงานผลตอไป 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน     อาทิเชน 
 1. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีดําเนินการในป
การศึกษา  2553  
 2. รายงานการประชุมของสภาสถาบัน  หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะที่เห็นชอบโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 3. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และหลักฐานการนําผลประเมินไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมดังกลาว 
 4. รายงานผลการประเมินผลทุกโครงการ (ประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการ) 
 5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
 6. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ 
 7. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 
หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 
หมายเหตุ :  
 - สามารถนับโครงการ/กิจกรรมที่มีกลุมเปาหมายแตกตางกันได 
 - กรณีโครงการ/กิจกรรมนั้น มีหลายสถาบันอุดมศึกษา หรือหลายคณะ/หนวยงานรวมดําเนินการ 
สามารถนับแยกโครงการ/กิจกรรมนั้นได 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน  
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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 ยุทธศาสตรที่   5    :   การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีของอีสานใหย่ังยืน 
 
 
 
หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญา ทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา  โดยพิจารณาผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2553 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ กิจกรรม
นักศึกษา  
 3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด 
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
 6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม  และมีผลงานเปนที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ 
  
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  และคณะ/หนวยงานที่มีภารกิจทางดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานตามขั้นตอนของแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. สถาบันมีการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สงเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
กับวิถีชีวิตประชาคมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2. สถาบันมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่นําไปสูการสรางสรรคงานดานศิลปวัฒนธรรม 
  3. สถาบันมีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหลงทุนเพื่อการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม 
  4. สถาบันมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5. สถาบันมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม  
  6. สถาบันมีการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม  

ตัวชี้วัดที่   5.1.1   ระบบกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ขอมูลที่ตองรายงาน    อาทิเชน  : 
 1. รายชื่อคณะกรรมการ /คณะทํางาน หรือหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 
 2. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
 3. โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ
แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
 4. เอกสารหลักฐานการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการรวมกับการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
 5. เอกสารหลักฐานการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน อาทิเชน การมีหอศิลป  หอประวัติศาสตร  พิพิธภัณฑ  วารสารศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน 
 6. เอกสารหลักฐานการประเมินผลการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 7. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน หรือแผนปรับปรุงและพัฒนา
การบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ/กองกิจการนิสิต 
 
 
 
 

 
 
หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  เปนกลุมสถาบันที่ไดปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เปนสวนใหญ โดยการประยุกตความรู ในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู 
ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใชเปนเครื่อง
จรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได 
  ศิลปะ คือ ผลแหงความคิดสรางสรรคของมนุษยท่ีแสดงออกมาในรูปลักษณตางๆ ใหปรากฏ 
ซ่ึงสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณ รสนิยมและ
ทักษะของแตละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเชื่อทางศาสนาศิลปะ
อาจรวมไปถึงงานในรูปแบบตางๆ เชน งานเขียน บทกวี การเตนรํา การแสดง ดนตรี งานประติมากรรม ภาพวาด
ภาพเขียน การจักสาน งานแกะสลัก รวมถึง Conceptual Art และ Installation Art 
  วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งท่ีทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ เชน วัฒนธรรมในการแตงกาย หรือ
วิถีชีวิตของหมูคณะทั้งนี้วัฒนธรรมมีผลลึกซ้ึงเขาไปถึงชีวิตจิตใจคน วัฒนธรรมเปนเครื่องผดุงศีลธรรม เปนปจจัยแหง
ความเจริญงอกงาม อันควรคาแกการถายทอด อนุรักษ ฟนฟู ซ่ึงเปนผลจากระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

ตัวชี้วัดที่   5.1.2  ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ 
                         และวัฒนธรรม 
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มนุษย มนุษยกับสังคม และมนุษยกับธรรมชาติ จําแนกออกเปน 3 ดานคือ จิตใจ สังคม และวัตถุ มีการสั่งสมและ
สืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ซ่ึงจะชวยใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยางมีสุข สันติสุข และอิสรภาพ  
อันเปนพื้นฐานแหงอารยธรรมของมนุษยชาติ ตัวอยางแบบแผนการกระทํา เชน กิริยา มารยาท การพูด การแตง
กาย เปนตน 
  การสรางวัฒนธรรมที่ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีนี้ บงบอกถึงความเจริญงอกงามของคนในสังคม ท้ังในดาน
ความคิด ดานจิตใจ และดานการประพฤติปฏิบัติ สังคมใดที่คนยึดมั่นในคานิยมที่งดงามมีคุณธรรมจริยธรรม สังคมนั้น 
ยอมมีความสงบสุขและพัฒนากาวหนาไดอยางยั่งยืน ปจจุบันความตกต่ําของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม สงผลใหสังคมไทย 
กลายเปนสังคมแหง  วัตถุนิยม บริโภคนิยม เพศนิยม เปนสังคมที่เห็นแกตัว มีความละโมบ หมกมุนในอบายมุขตาง  ๆและ 
มีการตัดสินปญหาในทางที่ผิด เชน การฆาตัวตาย การฆาผูอ่ืน การกออาชญากรรม การเสพและคายาเสพติด การคอรรัปชัน เปนตน 
ความตกต่ําดานจิตใจของคนในสังคมนับเปนอุปสรรคประการสําคัญที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศมิใหบรรลุวัตถุประสงค 
  ดังนั้น การปลูกฝงคุณธรรมและสงเสริมคานิยมที่ดีงามแกคนในสังคมจึงเปนเรื่องจําเปน  สถาบันควรสงเสริม
วัฒนธรรมที่ชวยปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีเพื่อยกระดับจิตใจของคนในสังคม โดยการกําหนดเปนนโยบายระดับสถาบัน 
รวมถึงมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนทั้งทางตรงและ/หรือทางออม 
อาทิ  วิชาศึกษาทั่วไปและกิจกรรมนอกหลักสูตร เปนตน  โดยมีแนวทางดังนี้  
   1) การกําหนดปในการรณรงคคานิยมที่ดี เพื่อสรางเอกลักษณประจําชาติของไทยใหเปนที่ประจักษแกคน 
ท้ังสถาบัน รวมทั้งเพื่อเปนการรณรงคใหคนในสถาบัน และประเทศมีคานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยแนวทางดําเนินงานให 
ในแตละปเปนปรณรงคคานิยมที่ดีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาทิ ป พ.ศ. 2551  เปนปแหงความมีน้ําใจ เพื่อรณรงคใหคนไทยทุกคนเห็น
คุณคาและแสดงออกซึ่งความมีน้ําใจ ซ่ึงเปนลักษณะเดนของคนไทยนับแตโบราณ  ป พ.ศ. 2552 เปนปแหงความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียร เพื่อรณรงคใหคนไทยมีความมุงมั่น  อดทน ขยันหมั่นเพียร  ยินดีทํางานหนัก และลบคานิยมรักความสบาย ป พ.ศ. 
2553  เปนปแหงความรับผิดชอบ เพื่อรณรงคใหคนไทยรับผิดชอบตอทุกสิ่งที่ทํา เปนตน  
   2) สงเสริมคานิยมยกยองการทําดี เพื่อยกระดับคุณธรรมของคนในสถาบันใหเห็นคุณคาของความดี และ
ปรารถนาทําความดีมากกวากระทําสิ่งผิดเพียงเพื่อตองการไดรับเงินทอง ความมั่งคั่ง เกียรติยศชื่อเสียง โดยมีแนวทาง ดังนี้  
       (ก) กําหนดวิสัยทัศนสถาบันการศึกษา “สถาบันแหงคนดี” รณรงคใหคนทั้งสถาบันรวมใจกันทําความดี 
ในเรื่องตางๆ  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา และประเทศไทยมีชื่อเสียงเรื่องความดีโดงดังไปทั่วโลก โดยสถาบันแตละแหงตองชูจุดเดน 
เรื่อง  “ความดี” ในสถาบันของตน อาจเปนรูปแบบคําขวัญหรือความดีประเภทนั้น ๆ  อ าทิ  สถาบัน.....ซ่ือสัตย  จริงใจ น้ําใจงาม  เปนตน 
       (ข) จัดทํา “ทําเนียบคนดี” ของประเทศการดําเนินการไปสูการมี “ทําเนียบคนดี” เพื่อใหมีรายชื่อบุคคล 
ท่ีมีผลงานที่เปนประโยชนตองานสาธารณะดวยความเสียสละและไมเห็นแกตัวควรตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทาง และวิธีการ
พิจารณาใหครบกระบวนการทั้งหมด จนกระทั่งไดรายชื่อและผลงานที่เขาไปอยูในทําเนียบคนดี ประเด็นสําคัญในขอกําหนด   
ความมีระยะเวลาที่ประพฤติปฏิบัติกรรมดีนั้น  ๆเชน 2-4 ป จากระดับคณะวิชา ระดับสถาบัน และระดับประเทศ และความโปรงใส 
ในการพิจารณา เปนที่รับรูไดในสาธารณะ  
     (ค) สงเสริมการใชความดีเปนเครื่องชี้วัด สงเสริมใหสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําเครื่องชี้วัด 
ความดี เพื่อใชประกอบการพิจารณาของสังคม โดยรณรงคใหความดีเปนสวนหนึ่งในการพิจารณา การสอบเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาเอก  การคิดคะแนน  หรือการสอบคัดเลือกตางๆ    เชน  สอบชิงทุนไปตางประเทศ  ฯลฯ  
    (ง) จัดตั้งศูนยนวัตกรรมความดี โดยใหนักเรียนนักศึกษา ประชาชน สามารถสมัครโครงการชวยเหลือคน
ตางๆ    ท่ีตองการความชวยเหลือ ชวยแกไข หรือพัฒนาชุมชนและสังคมในดานตางๆ  ได ซ่ึงผูท่ีเขารวมโครงการจะไดใบประกาศ 
เกียรติคุณที่สามารถนําไปเปนคะแนนในการสอบเรียนตอหรือสมัครงานได 
       (จ) สรางแบบจําลองวิธีการสรางคนดีใหเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยการศึกษาวิจัยจากชีวประวัติบุคคลตางๆ   
ในทําเนียบคนดี เพื่อเปนแนวทางในการสรางคนรุนใหมใหเปนคนดีไดเฉกเชนเดียวกัน จากนั้นจึงนําผลการวิจัยมาประยุกตใชสราง 
คนดีตามแบบจาํลอง ผานทางระดับคณะวิชา และระดับสถาบันการศึกษา 
     3) สงเสริมวัฒนธรรมศึกษา โดยการสอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมลงในหลักสูตรการเรียนการสอน 
และใหสถานศึกษาในแตละชุมชนเปนหนวยงานหลักในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ในสถานศึกษาเพื่อสงเสริมวัฒนธรรม เชน การนําครู 
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ภูมิปญญามาใหความรูกับนักศึกษา การนําผลงานของศิลปนไปแสดงในสถานศึกษา การสรางวัฒนธรรมการอานใหกับนักศึกษา และ
การจัดแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมในทองถิ่น มีการบูรณาการเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรม เปนสวนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาการนําไปใชดําเนินการไดจากแผนการสอน สื่อการสอน นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน 
บันทึกการสอน กิจกรรมการสอน และการประเมินผลการสอน เปนตน การสงเสริมใหมีการอนุรักษวัฒนธรรมเชิงรุก โดยการจัดตั้ง 
“ศูนยวิจัยและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา และวัฒนธรรมประจําแตละชาติพันธุในแตละจังหวัด” ขึ้น  เพื่อเปนแหลงรวบรวม 
ศึกษาคนควา สังเคราะหขอมูลประวัติความเปนมาของสิ่งของ สถานที่ วิถีชีวิต ประเพณี ฯลฯ ท้ังในอดีตและรวมสมัยอยางเปนระบบ 
เจาะลึก และบูรณาการประวัติความเปนมาของพื้นที่ตางๆ  ใหกลายเปน “ผืนประวัติศาสตร” เดียว ท่ีมีความหลากหลายแตเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน โดยใหเจาของวัฒนธรรมไดมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนา  อันเปน “จุดเริ่มตน” ของการอนุรักษ การพัฒนา โดยเฉพาะ
การเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชยและสังคมไดหลากหลายดานอยางยั่งยืน 
  4) สงเสริมการอบรมพื้นฐานการทํางานดานวัฒนธรรม กับกลุมคนทํางานดานวัฒนธรรมจําเปนตองไดรับการอบรม
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการทํางานทางดานวัฒนธรรม ซ่ึงจะชวยใหเกิดการตระหนักและเห็นคุณคาของ
วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น ตลอดจนสามารถใชฐานความรูความเขาใจดังกลาวในการตอยอด
ความรูเดิมและ/หรือถายทอดสู   ทีมงานรุนตอไป ท้ังยังเอ้ือตอการคิดริเริ่มสรางสรรคแผนงานหรือโครงการสงเสริมพัฒนาวัฒนธรรม
ใหม ๆ  ไดอยางมีพลวัต สอดคลอง และเทาทันกับกระแสวัฒนธรรมโลก มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม 
ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 
  5) การสนับสนุนเพื่อการเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น สถาบันควรสนับสนุนใหมีสื่อดานวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น 
โดยใชสื่อของสถาบัน และจัดสรรชองทางและเวทีในการเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น เชน การจัดงานแสดงวัฒนธรรม การจัดสรรคลื่นหรือ
พื้นที่สื่อฯ หอศิลป หองแสดงงานทางวัฒนธรรม  วัฒนธรรมสัญจร นิทรรศการสัญจรทางวัฒนธรรม เพื่อใหงานทางวัฒนธรรมทองถิ่น 
มีพื้นที่ในการเผยแพรมากขึ้น 
  6) จัดใหมีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรของการเรียนการสอน 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 
 3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
 4. ไดรับการยกยองระดับชาติ 
 5. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการปฏิบัติ 

 1  ขอ 
มีการปฏิบัติ 

 2 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

3 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

 4 ขอ 
มีการปฏิบัติ

 5 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :   คณะ/หนวยงาน และกองสงเสริมการบริการวิชาการ จัดเก็บขอมูลการรายงานผลการ
ดําเนินการ และการดําเนินงานจากคณะ/หนวยงาน 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
    1. จัดเก็บขอมูลนโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมสนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมจาก
มหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน 
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   2. ขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกฝงการรูคุณคาและสุนทรียะตอศิลปวัฒนธรรมของชาติ และ
ปลูกฝงวัฒนธรรมที่พึงประสงค/จัดการวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงค พรอมรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  
รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จจากคณะ/หนวยงาน 
   3. รายงานผลการสรุปผล/ประเมินโครงการ/กิจกรรม  
 
ขอมูลที่ตองรายงาน    อาทิเชน  : 
 1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมสนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต 
ในสถาบัน  
 2. โครงการ/กิจกรรมที่ปลูกฝงการรูคุณคาและสุนทรียะตอศิลปวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝง
วัฒนธรรมที่พึงประสงค/จัดการวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงค พรอมรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวบงชี้
และเปาหมายความสําเร็จ 
 3. รายงานผลการสรุปผล/ประเมินโครงการ/กิจกรรม  
 4. หลักฐานที่แสดงวากิจกรรมหรือโครงการดานการทํานุบํารุง การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่สถาบัน
ดําเนินการในปการศึกษา 2553 เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตในสถาบัน อาทิ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ หรืองบประมาณสนับสนุนโครงการ เปนตน  
 
หมายเหตุ :  หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ขั้นตอน
และชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ/ วิทยาลัย/สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  สถาบันใหความสําคัญเพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรมรวมถึงศิลปวัฒนธรรม และชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ท้ังนี้ในการสนับสนุนดังกลาว 
อาจกระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และสงเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมไทย
ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม  โครงการศิลปวัฒนธรรม ตองมี เปาหมายอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  
ตองมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีจิตสํานึกเรื่องความเปนไทย โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา 
ของทองถิ่น และวัฒนธรรมประจําแตละชาติพันธุพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่น ควบคู การอนุรักษ และการฟนฟูความเปนเอกลักษณ 
ของแตละทองถิ่นและชาติพันธุ ควรมองการอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมใหกวางกวาความพยายามการเก็บรักษา หรือให 
ความสําคัญเฉพาะวัฒนธรรมดั้งเดิมเทานั้น แตวิธีการอนุรักษวัฒนธรรมไดดีท่ีสุดคือ การพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมและสรางสรรค
วัฒนธรรมใหม โดยยังคงความเปนเอกลักษณของแตละวัฒนธรรมทองถิ่นและชาติพันธุ เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

ตัวชี้วัดที่   5.1.3   ระดับความสําเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษพัฒนาศิลปะ 
และวัฒนธรรม
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  ลักษณะกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม  ประกอบดวย 
   1) โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย   
   2) โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ท้ังของทองถิ่นและของชาติ  
   3) โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา  
   4) โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 
จริยธรรม   
   5) โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  
   6) การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลของชาติอ่ืนๆ 
  

  กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีจัดขึ้นควรมีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมที่ อาทิ  
มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรม หอศิลป หองแสดงงานทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม
สัญจร  นิทรรศการสัญจรทางวัฒนธรรม  เพื่อใหงานทางวัฒนธรรมทองถิ่นมีพื้นที่ในการเผยแพรมากขึ้น 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 
 3. ชุมชน/องคกรและนิสิตมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงฯ 
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการปฏิบัติ 

 1  ขอ 
มีการปฏิบัติ 

 2 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

3 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

 4 ขอ 
มีการปฏิบัติ

 5 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  และคณะ/หนวยงาน 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย และคณะ/หนวยงานเปนผูจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานตาม
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
  3. จัดเก็บและรายงานขอมูลโครงการ  
  4. วิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานเสนอผูเกี่ยวของ 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน    อาทิเชน  : 
 1. โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  
 2. โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการอนุรักษ พัฒนาศลิปวัฒนธรรม พรอมรายละเอียดโครงการ  
 3. รายงานสรุปผล/ประเมินผลโครงการ/กิจรรมนักศึกษาที่สงเสริมการอนุรักษ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  
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หมายเหตุ  : 
 1. กรณีเปนโครงการของสถาบัน  และคณะวิชาจัดกิจกรรมรวมดวย   แตละคณะวิชาสามารถนับเปนกิจกรรมได 
 2. ลักษณะโครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม   
  2.1 โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย  
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซ่ึงจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซ่ึงเก่ียวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรค
และการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  บานเรือนหรือการตกแตง
อาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรม/โครงการ ท่ีหนวยงานจัดขึ้นเอง
โดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต 
เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัด
สอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอ่ืนๆ  เชน  การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตางๆ หรือ   
การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ  5 ส หรือแบบฟอรม
ประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตางๆขึ้น 
ในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
        2.2  โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 
ท้ังของทองถิ่นและของชาติ  
    ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลตางๆ 
ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อ และคานิยม เพื่อให
สามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 
    ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบการทําบุญ
วันวาง เปนตน 
  2.3 โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรร 
มการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา  
การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจน การสราง
บรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
  2.4  โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 
จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซ่ึงตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริม
ใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ซ่ึงอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือ 
ท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา  ซ่ึงนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม  
จริยธรรมมากยิ่งขึ้น 
    ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต  
การเขาคาย/ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซ่ึงอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
  2.5  โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน ศิลปะการแสดง
ของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตางๆ อาจเปน
โครงการ/กิจกรรม ท้ังในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตางๆ หรือการเขารวม
กิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเลนพื้นบาน 
ตางๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษา/บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาว 
ท่ีหนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น  เปนตน  
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  2.6 การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอ่ืนๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรม 
ของชาติตางๆ ซ่ึงมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน  
มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารง 
อยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของ
โลกศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ท่ีสื่อออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ท่ีอาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดง
ภาพยนตรภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซ่ึงอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการ
ใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชนชาติ
ตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง  การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรค 
ทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม  เปนตน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  เปนกลุมสถาบันที่ไดปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เปนสวนใหญ โดยการประยุกตความรู ในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู 
ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใชเปนเครื่อง
จรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได 
  ศิลปะ  คือ  ผลแหงความคิดสรางสรรคของมนุษยท่ีแสดงออกมาในรูปลักษณตางๆ ใหปรากฏ 
ซ่ึงสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณ รสนิยมและ
ทักษะของแตละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเชื่อทางศาสนาศิลปะ
อาจรวมไปถึงงานในรูปแบบตางๆ เชน งานเขียน บทกวี การเตนรํา การแสดง ดนตรี งานประติมากรรม ภาพวาด
ภาพเขียน การจักสาน งานแกะสลัก รวมถึง Conceptual Art และ Installation Art 
  วัฒนธรรม  หมายถึง  สิ่งท่ีทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ เชน วัฒนธรรมในการแตงกาย หรือ
วิถีชีวิตของหมูคณะทั้งนี้วัฒนธรรมมีผลลึกซ้ึงเขาไปถึงชีวิตจิตใจคน วัฒนธรรมเปนเครื่องผดุงศีลธรรม เปนปจจัย 
แหงความเจริญงอกงาม อันควรคาแกการถายทอด อนุรักษ ฟนฟู ซ่ึงเปนผลจากระบบความสัมพันธระหวางมนุษย
กับมนุษย มนุษยกับสังคม และมนุษยกับธรรมชาติ จําแนกออกเปน 3 ดานคือ จิตใจ สังคม และวัตถุ มีการสั่งสม 
และสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ซ่ึงจะชวยใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยางมีสุข สันติสุข และ 
อิสรภาพ  อันเปนพื้นฐานแหงอารยธรรมของมนุษยชาติ ตัวอยางแบบแผนการกระทํา  เชน  กิริยา มารยาท การพูด  
การแตงกาย  เปนตน 

ตัวชี้วัดที่   5.1.4   ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปวัฒนธรรม 
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  งบประมาณ  หมายถึง  งบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน)  
ท่ีสถานศึกษาไดในปงบประมาณ พ.ศ.  2554 
  งบประมาณในการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง  
งบคาตอบแทน คาใชสอยคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน  
(งบครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง) งบประมาณสนับสนุนฯ คิดจากทั้งสองแหลง คือ จากงบประมาณแผนดินและ 
งบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน)  ท้ังนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 2554  
  งบดําเนินการ  หมายถึง  งบคาใชจาย (in-cash) และมูลคา (in-kind) ท่ีสถาบันใชในการสนับสนุน 
และสงเสริมกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการการสนับสนุน และสง
สงเสริมกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม 
  มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียง จากบริการ 
ท่ีสถาบันจัดให  เชน  คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณและสถานที่  เปนตน 
 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 1. รอยละของงบประมาณในการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
(อยางนอยรอยละ 2) 
 2. อาคารสถานที่ สะอาด  และตกแตงประดับประดาดวยผลงานทางศิลปะ 
 3. ปรับแตงภูมิทัศนใหสวยงาม (Public Landscape) และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 4. มีหอศิลป เวที หรือลานศิลปวัฒนธรรมและมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  
อาทิ  การจัดนิทรรศการ และการแสดง  เปนตน 
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองคกร  ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบัติ 

1 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

2 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

3 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

4 ขอ 
มีการปฏิบัติ 

5 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  และคณะ/หนวยงาน   
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  และคณะ/หนวยงานเปนผูจัดเก็บขอมูลการดําเนินงาน 
ตามรายละเอียดขอมูลและหลักเกณฑท่ีกําหนด 
  2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
  3. จัดเก็บและรายงานขอมูลโครงการ  
  4. วิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานเสนอผูเกี่ยวของ 
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ขอมูลที่ตองรายงาน    อาทิเชน  : 
 1.  ขอมูลงบประมาณในการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
 2.  ขอมูลอาคารสถานที่ สะอาด และตกแตงประดับประดาดวยผลงานทางศิลปะ 
 3.  ขอมูลปรับแตงภูมิทัศนใหสวยงาม (Public Landscape) และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 4.  ขอมูลหอศิลป เวที หรือลานศิลปวัฒนธรรมและมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ อาทิ การจัด นิทรรศการ และการแสดง เปนตน 
 5. ขอมูลการสํารวจระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองคกร ไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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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  8 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 ปยอนหลัง  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  5 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  มีจํานวน Link ของหนวยงาน/องคกร
ภายนอก  ท่ีปรากฏในเว็บไซตหนวยงาน  ไมนอยกวา 100 Link 
 
 
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 14-17 ประเด็น 

 
 2) สําหรับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ  1 เกิดผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  ตามประเด็นที่กําหนด  จํานวน  1 ประเด็น 
ระดับ  2 เกิดผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  ตามประเด็นที่กําหนด  จํานวน  2 ประเด็น 
ระดับ  3 เกิดผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  ตามประเด็นที่กําหนด  จํานวน  3 ประเด็น 
ระดับ  4 เกิดผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  ตามประเด็นที่กําหนด  จํานวน  4 ประเด็น 
ระดับ  5 เกิดผลการพัฒนาสถาบันสูสากล  ตามประเด็นที่กําหนด  จํานวน  5 ประเด็น 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :   กลุมงานวิเทศสัมพันธ กองประชาสัมพันธฯ  คณะ/หนวยงาน  และฐานขอมูลสากล 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลจากเว็บไซต 
  2. จัดเก็บจากฐานขอมูลสากล 
  3. จัดเก็บขอมูลจากสถาบัน/องคกรที่ทําการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับ 
  4. รูปภาพ หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน    อาทิเชน  : 
 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. ขอมูลและหลักฐานจํานวนหลักสูตรนานาชาติ (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  :    กลุมงานวิเทศสัมพันธ  กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ 
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หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  - การที่มหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนวยงานไดรับการจัดอันดับจากฐานขอมูลสากลในอันดับที่ดีขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลจากการไดรับการจัดอันดับในปการศึกษาที่ผานมา   
  - การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง การสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก ในระดับสถาบันหรือระดับ
สาขาวิชาจากองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก ท้ังนี้ ไมนับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info 
 
 ตัวอยาง  สถาบัน/องคกรที่ทําการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  
สถาบัน/องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จัด จํานวนมหาวิทยาลัย การเสนอ
Asiaweek  ดําเนินการ 

ที่ฮองกง 
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)  
 

42 English-
language 

universities และ 9 
French-language 

counterparts 

ทุกป

ตัวชี้วัดที่   6.1.2  ไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากฐานขอมูลสากลที่ไดรับการยอมรับ 
                         ในอันดับที่ดีขึ้นจากปที่ผานมา
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สถาบัน/องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จัด จํานวนมหาวิทยาลัย การเสนอ
(2) Comprehensive category (มหาวิทยาลัยที่มี
กิจกรรมวิจัยมาก มีโปรแกรมทางวิชาชีพทั้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และ  
(3) Primarily undergraduate category 
(มหาวิทยาลยัทีส่อนระดับปริญญาตรีเปนหลัก  
มีโปรแกรมบัณฑิตศึกษาไมมาก) 

GUG ออสเตรเลีย จัดทําโดย Australian Daily Newspaper 
Publishers จัดกลุมมหาวิทยาลัยตามเกณฑยอย 5 
ตัว เชน ความมีช่ือเสียงหรือจํานวนนักศึกษา ใน
เกณฑยอยแตละตัว จะมีการจัดกลุมคุณภาพเปน 
5 ระดับ (5 ดาว) เชน ความมีช่ือเสียงนอยจนถึง
มีช่ือเสียงมาก 

มหาวิทยาลัย 40  
แหง, 30 สาขาวิชา 

ทุกป

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 
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  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 
  10. รายชื่อ website อ่ืนๆ ท่ีจัดอันดับสถาบัน  จําแนกตามพื้นที่ 
   http://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Canada 
 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไมไดรับการจัด

อันดับ 
- ไดรับการจัดอันดับ

เทาปท่ีผานมา 
- ไดรับจัดอันดับดีขึ้น

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กลุมงานวิเทศสัมพันธ  เปนหนวยงานหลักในการวางระบบและกลไกในการพัฒนา
สถาบันสูสากล 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  สืบคนแหลงขอมูลการจัดอันดับที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล  จากฐานขอมูลสากล  
 
ขอมูลที่ตองรายงาน    อาทิเชน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันสูสากล 
 2. นโยบายการพัฒนาสถาบันสูสากล 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันสุสากล 
 4. หลักฐานการจัดอันดับสถาบัน/คณะหนวยงานในปการศึกษาที่ผานมา  และขอมูลการจัดอันดับ
สถาบันหรือคณะ/หนวยงานในปการศึกษา 2553  จากฐานขอมูลสากล 
 5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันสูสากล 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ/ วทิยาลัย/ สถาบัน 
 Data  Owner  :    กลุมงานวิเทศสัมพันธ  กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ 
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 ยุทธศาสตรที่  7  :  การพัฒนาระบบบรหิารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการกําหนด 
ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน  เพื่อใหสถาบันดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือ 
จุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยาง ย่ังยืน  ดังนั้น สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน  
  ในการพัฒนาแผนกลยุทธ  นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว  
จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน การศึกษาของชาติ  มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และการเปลี่ยนแปลงของ กระแสโลก  ท้ังนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของ
สถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม  
 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร 
ในสถาบัน   และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ ปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565)  และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)  
 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน  
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ  คือ  ดานการเรียน 
การสอนการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป  
 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกจิ 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  และรายงานผล 
ตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา  
 8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  7.1.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาแผน 
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เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ  

8 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  มหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามขั้นตอนของ 
การจัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติราชการ  ของคณะ/หนวยงาน 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธ  โดยมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  
โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน  และไดรับควาวมเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับ
พระราชบัญญัติสถาบัน  จุดเนนของกลุมสถาบัน  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-
2565)  และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  10  (พ.ศ. 2551 – 2554)    
  2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  
และวัตถุประสงค  การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง  โอกาส  และภัยคุกคาม  
  3. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูหนวยปฏิบัติ 
  4. มีการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปครบ 4 พันธกิจ  คือ ดานการเรียน 
การสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ   
  5. มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
    6. มีการดําเนินงานตามแผนประจําปครบ 4 พันธกิจ  
  7. มีการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เปนประจําอยางนอยปละ 2 
ครั้ง และรายงานตอผูบรหิารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
  8. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  อยางนอย 
ปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
  9. มีการนําผลการพิจารณา  ขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 1. รายชื่อคณะกรรมการ / คณะทํางาน  หรือหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทาํแผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติราชการ  ของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 
 2. ปรัชญา  หรือปณิธาน  ของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 
 3. แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน  แผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ/หนวยงาน 
 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 
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 8. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา หนวยงานมีการรายงานการดําเนินงานตาม 
แผนกลยุทธตอผูบริหารมหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
 9.  เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา หนวยงานมีการรายงานการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการตอผูบริหารมหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
 10. เอกสารการนําผลการพิจารณา  ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ 
และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั  : 
 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงาน 
 Data  Owner  :    กองแผนงาน/ ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
 ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือ  สภาสถาบันและผูบริหาร 
ทุกระดับของสถาบันหรือคณะ/หนวยงานนั้นๆ หากสภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล 
รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร  
มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกตอง 
จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ 
ท่ีกําหนดลวงหนา  
 2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก ระดับ    
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ พัฒนาสถาบัน  
 3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ัง สามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน  
 4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ 
แกบุคลากรตามความเหมาะสม  
 5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค 
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป  ปรับปรุง 
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
 

ตัวชี้วัดที่   7.1.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผูนําของสถาบันและผูบรหิารทุกระดับ 
                          ของสถาบัน 
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เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  งานการประชุม/ คณะ/หนวยงาน/ ศนูยพัฒนาและประกนัคุณภาพการศึกษา 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนาํของสถาบนัและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
หรือผูบริหารระดับคณะ/หนวยงาน 
  2. รวบรวมขอมูลจากผูเกี่ยวของ  และสรุปรายงานผลตอไป 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 1. ขอมูลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามที  พรบ. กําหนด   
 2.  ขอมูลการเปดเผยประวัติคณะกรรมการสภาฯ  มหาวิทยาลัย 
 3.  ขอมูลการกําหนดวิสัยทัศน  กําหนดทิศทางการดําเนินงาน  และการถายทอดขอมูลไปยังบุคลากร 
ทุกระดับของสภาสภาบัน  ผูบริหารมหาวิทยาลัย หรือ ผูบริหารคณะ/หนวยงาน 
 4. ขอมูลที่ผูบริหารมหาวิทยาลัย  หรือผูบริหารคณะ/หนวยงานมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตาม 
ตัวบงชี้คุณภาพที่กําหนดไวในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการอยางนอยปละ  2 ครั้ง 
 5. ขอมูลที่ผูบริหารมหาวิทยาลัย หรือผูบริหารคณะ/หนวยงานมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยหรือของคณะ/หนวยงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง  เพื่อทบทวนเปาหมาย  หรือปรับ
แผนการดําเนินงานในรอบปถัดไป 
 6. ขอมูลชองทางการสื่อสาระหวางที่ผูบริหารมหาวิทยาลัย หรือผูบริหารคณะ/หนวยงานกับบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน 
 7. ขอมูลกิจกรรมโครงการที่สรางขวัญกําลังใจการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  8. ขอมูลที่แสดงถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือของคณะ/
หนวยงาน 
 9. ขอมูลการประเมินผลการบริหารของสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหารมหาวิทยาลัย หรือผูบริหารคณะ/
หนวยงาน   
 10. ขอมูลที่ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : 
 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงาน 
 Data  Owner  :    กองแผนงาน/ศูนยประกันฯ/ งานการประชุม 
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หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย  กิจกรรม และ
กระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และ
การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อให
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได  โดยคํานึงถึง
การเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด  เพื่อปองกันหรือบรรเทาความ
รุนแรงของปญหา  รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน   
มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร
หรือกลยุทธเปนสําคัญ  พิจารณาผลการดําเนินงานในปการศึกษา  2553 
  แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซ่ึงจัดทําขึ้นเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝาย ไดมี 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรที่ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ในระดับคณะ/สํานักได โดยครอบคลุมสาระสําคัญเรื่องความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการ
ดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
  กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of 
the Tread way Commission) คือ 
   1. การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)  
   2. การระบุความเสี่ยงตางๆ (Event Identification)  
   3. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 
   4. กลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง (Risk Response) 
   5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
   6. ขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
   7. การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ (Monitoring) 
 
เกณฑการประเมิน  : 
  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน 
ท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
 2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
สถาบัน  จากตัวอยางตอไปนี้ 
  - ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร  สถานที่)  
  - ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของสถาบัน 
  - ความเสี่ยงดานนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ 
  - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสีย่งของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน  ระบบประกันคุณภาพ 
  - ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ ของอาจารยและ
บุคลากร  
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

ตัวชี้วัดที่   7.1.3  ระดับความสําเร็จของบริหารความเสี่ยง
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 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2   
 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน  
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยง
ในรอบปถัดไป 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
 

หมายเหตุ :  คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวา  เกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบป
การประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอช่ือเสียง
ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง  หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบ 
ที่ชัดเจน 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  1. กองแผนงานดําเนินการวางระบบและกลไกในการดําเนินงานเกี่ยวการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 
  2. คณะ/หนวยงานดําเนินการตามขั้นตอนโดยยึดหลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. จัดเก็บขอมูลและหลักฐานตามขั้นตอนการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
  2. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 1. คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีการระบุรายละเอียดของการทํางานของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  เชน  นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน  หนาที่ความรับผิดชอบ  และกําหนด
ระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ  อยางสม่ําเสมอ 
 2. ขอมูลการวิเคราะห  ระบุปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน  และการจัดลําดับความเสี่ยง 
 3. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห 
 4. แผนบริหารความเสี่ยงมีการระบุระดับความเสี่ยง  และการดําเนินงานตามแผนความเสี่ยง 
 3. หลักฐานการดําเนินงานตามแผน  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
 4. เอกสารการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน  และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง 
 5. เอกสารการนําผลการประเมิน  และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในปถัดไป 
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 6. รายละเอียดการดําเนินการการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซ่ึง
ครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี โดยมีเอกสาร/หลักฐาน เชน  
  - หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการดําเนินงานเพื่อวิเคราะหความเสี่ยง   โดยเฉพาะการบริหาร 
ความเสี่ยงในเรื่องเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
  - ประกาศหรือคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน หรือการมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคล
ใหรับผิดชอบดําเนินการในการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
  - รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
  - แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน แผนการวิเคราะหความเสี่ยง หรือแผนการวิเคราะห  ผลกระทบ 
หรือแผนอื่นๆ ท่ีครอบคลุมสาระ สําคัญตามคําอธิบายขางตน  ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
  - นโยบายและมติท่ีประชุมสภาสถาบัน อุดมศึกษาหรือคณะกรรมการอื่น 
  - เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันวามีการเผยแพรและสื่อสารขอมูลแผนบริหารความเสี่ยงถึงบุคลากร 
ทุกระดับ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกหนวยงาน 
 Data  Owner  :    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธ 
ทางดานการเงินซ่ึงเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ท่ี สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถ
ดําเนินการได  มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการ ดําเนินงาน ท้ังจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอ่ืนๆ  
ท่ีสถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณ และการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจมีระบบ 
การตรวจสอบการใชเงินอยางมี ประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ  
โครงการ/กิจกรรม  เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได พิจารณาผลการ
ดําเนินงานเปนปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
เกณฑการประเมิน 
 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน  
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงิน 
อยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได  
 3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา สถาบันและ
บุคลากร  
 4. มีการจัดทาํรายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน และความ
มั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง  

ตัวชี้วัดที่   7.2.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด  
 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการ
เงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  กองแผนงาน  และกองคลังและพัสดุ  เปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบวางระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ  เพื่อจัดทํางบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  โดยใหมีการวางระบบและกลไก
รวมกันกับคณะ/หนวยงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  :   
  1. แผนกลยุทธทางการเงินของสถาบันที่แสดงใหเห็นถึงแหลงท่ีมาและแหลงใชไปของเงินที่ตองใช 
ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ท้ังในสวนของการจัดหาแหลงเงินวิธีการที่ไดมา 
ซ่ึงแหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
  3. มีการวิเคราะหงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและการพัฒนาบุคลากร 
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของสถาบันสามารถปดงบบัญชี 
ไดอยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจในภาพรวมขององคกร รวมทั้งการ
นําเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหสภาสถาบันทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทําแผนการใชจายเงินและรายงานการดําเนินงานตามแผนการใชจาย
เพื่อเสนอตอผูบริหารวามีการใชเงินเปนไปตามแผนหรือไม  มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา  มีการจัดทํา
รายงานการลงทุนของสถาบัน  มีการวิเคราะหเพื่อพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต 
  6. มีการแตงตั้งคณะกรรมการตวรจสอบ (Audit committee) หรือผูตรวจสอบภายในอยางเปน
ทางการ 
  7. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจสอบ ติดตาม การใชเงินของทุกหนวยงานยอย
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด  ตลอดจนใหขอเสนอแนะแกหนวยงานยอย รวมทั้งเสนอผลการ
ตรวจสอบภายในและภายนอกใหคณะผูบริหารของสถาบัน   
  8. ผูบริหารระดับสูงมีการกํากับติตตามเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากการรายงาน 
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
  9. มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบนัตามแผนที่กําหนด 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 1. คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 
 2. แผนกลยุทธทางการงินของมหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนวยงาน 
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 3. หลักเกณฑ แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรที่กําหนดไวลวงหนาและไดรับการยอมรับโดยทั่วไป 
ของประชาชน 
 4. งบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ 
 5. รายงานทางการเงินที่ประกอบดวงบยรายรับ  คาใชจายและงบดุลอยางเปนระบบ  และรายงาน 
ตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
  6. การจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา 
 7. การจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน 
 8. การวิเคราะหเพื่อพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต 
 9. สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบการใชจายเงิน  
 10. การแตงตั้งคณะกรมการตรวจสอบ (Audit committee)  หรือผูตรวจสอบภายในอยางเปนทางการ 
 11. ผูบริหารมีการกํากับติดตามการใชจายเงิน  และมีการนํารายงานทางการเงินไปใชในการตัดสินใจ 
 12. เอกสารการรายงานทางการเงินตอสภาสถาบัน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงาน 
 Data  Owner  :    กองคลังและพัสดุ / กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
หนวยวัด     :  รอยละ 
  เนื่องจากสถานการณในปจจุบันที่ประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลไดใหความสําคัญ
กับการใชจายงบประมาณภาครัฐ  เพื่อเรงรัดฟนฟูเศรษฐกิจและกระจายไปสูเศรษฐกิจทุกภาคสวน หนวยงานภาครัฐ
เปนกลไกที่สําคัญของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจผานการใชจายงบประมาณ ชวยกันเรงรัดการใชจาย
งบประมาณ  เพื่อใหเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ  อันจะชวยสรางงานสรางรายไดใหกับประชาชน 
 
  การประเมินผลการบริหารงบประมาณแผนดิน   แบงเปน  4  กรณี  : 
 
กรณีที่ 1  คณะ/หนวยงานไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน  แตไมไดรับเงินโครงการลงทุนภายใต 
 แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง    วัดผล  2 ตัวชี้วัด 
  7.2.2.1)  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
  7.2.2.2)  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 
กรณีที่ 2  คณะ/หนวยงานไดรับงบประมาณรายจายลงทุน  และไดรับเงินโครงการลงทุนภายใต 
 แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง    วัดผล  3 ตัวชี้วัด 
  7.2.2.1)  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
  7.2.2.2)  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
  7.2.2.3)  รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
 

ตัวชี้วัดที่   7.2.2  รอยละของอัตราการเบิกจายงบลงทุน
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กรณีที่ 3  คณะ/หนวยงานไมไดรับงบประมาณรายจายลงทุน  และเงินโครงการลงทุนภายใต 
 แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง   วัดผล 1 ตัวชี้วัด 
  7.2.2.2)  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 
กรณีที่ 4  คณะ/หนวยงานไมไดรับงบประมาณรายจายลงทุน  แตไดรับเงินโครงการลงทุนภายใต 
 แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  วัดผล  2 ตัวชี้วัด 
  7.2.2.2)  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
  7.2.2.3)  รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
 
 
ตัวชี้วัดที่  7.2.2.1   รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
คําอธิบาย : 
  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปนตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้  ไมรวมเงินงบประมาณ 
ท่ีไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ  โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินดังกลาวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
  การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
ของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป 
(รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
แลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
  รายจายลงทุน  หมายถึง  รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ท้ังที่มีตัวตนและ 
ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ  โดยผูรับไมตองจายคืน
ใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณรายจาย  
รหัสลักษณะงานตําแหนงท่ี 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 

 
(เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่คณะ/หนวยงานเบิกจาย) 

 
X 100 

 (วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่คณะ/หนวยงานไดรับ)  

 
  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 28,000,000 
X 100

 30,000,000 
 

  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน    =      93.33 
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เกณฑการใหคะแนน 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 3  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
69 72 75 78 81 

 
หมายเหตุ : 
 1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 75 ซ่ึงเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจายลงทุน  ท่ีสถาบันอุดมศึกษาประหยัดได 
และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ  ท้ังนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย)  เพื่อใชประกอบการประเมินผล 
 3. กรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดได จากโครงการเดิมไปใชในโครงการ
อ่ืนๆ การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 
 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน ผานทางเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ 
 
แหลงขอมูลอางอิง : 
 1. ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 
 2.  ใหคณะ/หนวยงานใชขอมูลจากกองคลังและพัสดุ 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลหลัก :   
 สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  และกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 1) ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใชขอมูลผลการ
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)   และใหคณะ/หนวยงานใชขอมูลจากกองคลังและพัสดุ 
 2) กรณีท่ีมีเงินงบประมาณรายจายลงทุนเหลือจาย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะ/หนวยงาน
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ  ตามที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการ
จัดซ้ือจัดจางแลวนั้น  เงินงบประมาณในสวนที่เหลือจายจะถือวาเปนเงินงบประมาณ ท่ีสามารถประหยัดได  ท้ังนี้  
หากสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะ/หนวยงานไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใชจาย ในภารกิจ/โครงการอื่นๆ ตอ
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะ/หนวยงานรายงานวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน  ท่ีประหยัดไดดังกลาว 
(งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล  โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
  2.1) วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภท  
งบรายจาย  และรายการของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได 
  2.2) เอกสารการรายงานการใชเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะ/หนวยงานที่สง
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน 
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   2.2.1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีจัดสรร       
เงินงบประมาณในงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบ สงป. 302/1) 
   2.2.2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2553   ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        
   2.2.3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ    
 
 
ตัวชี้วัดที่  7.2.2.2   รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
คําอธิบาย : 
  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจาย ในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปนตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
  การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ หากมีการ 
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา)  
จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 

 
(เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่คณะ/หนวยงานเบิกจาย) 

 
X 100 

 (วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่คณะ/หนวยงานไดรับ)  

 
  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 8,000,000 
X 100

 10,000,000 
 

  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม    =      80.00 
 
 
เกณฑการใหคะแนน 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 1  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
92 93 94 95 96 
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หมายเหตุ : 
 1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 94  ซ่ึงเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ และเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได และไมไดนําไป ใชจายในภารกิจหรือโครงการ
อ่ืนๆ ตอ ท้ังนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณ ท่ีประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) 
เพื่อใชประกอบการประเมินผล 
 3.  กรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่นๆ  
การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 
 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทางเว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ  ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ 
 
แหลงขอมูลอางอิง : 
 1. ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 
 2.  ใหคณะ/หนวยงานใชขอมูลจากกองคลังและพัสดุ 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลหลัก :   
 สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  และกองคลังและพัสดุ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
เหตุผล : 
 เนื่องจากสถานการณในปจจุบันที่ประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลไดใหความสําคัญกับ
การใชจายงบประมาณภาครัฐ  เพื่อเรงรัดฟนฟูเศรษฐกิจและกระจายไปสูเศรษฐกิจทุกภาคสวน  หนวยงานภาครัฐ
เปนกลไกที่สําคัญของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจผานการใชจายงบประมาณ  ชวยกันเรงรัดการใชจาย
งบประมาณ  เพื่อใหเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ  อันจะชวยสรางงานสรางรายไดใหกับประชาชน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  อาทิเชน 
 1) ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใชขอมูลผลการเบิกจาย 
ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใชขอมูลผลการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 
 2) กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษามีเงินงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการจัดซ้ือจัดจาง 
แลวนั้น เงินงบประมาณในสวนที่เหลือจายจะถือวาเปน  เงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได ท้ังนี้ หาก
สถาบันอุดมศึกษาไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่นๆ ตอ ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
รายงานวงเงินงบประมาณ ท่ีประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล โดยแสดง
รายละเอียดของผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
  2.1) วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได  พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ  ประเภทงบรายจาย  และ
รายการของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได 
  2.2) เอกสารการรายงานการใชเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เชน 
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   - แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ  จําแนกตาม 
งบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบ สงป. 302) 
   - เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
   - เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553  ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
 
 
ตัวชี้วัดที่  7.2.2.3   รอยละของการเบกิจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
 

การประเมินผล แบงเปน 2 กรณีดังนี้  
กรณีที่ 1    สถาบันอุดมศึกษาไดรับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
   (โครงการปเดียว) 
คําอธิบาย : 
  - โครงการปเดียว  หมายถึง  โครงการที่ดําเนินการและเบิกจายแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 
  - การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  
2555 (โครงการปเดียว) จะใชอัตราการเบิกจายเงินตามแผนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับอนุมัติใหดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ท้ังที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต  เปนตัวชี้วัดความสามารถในการ 
เบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ของสถาบันอุดมศึกษาโดยจะใชขอมูล 
การเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
  - การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติ
การไทยเขมแข็ง 2555 ท่ีเบิกจายเทียบกับวงเงินตามแผนที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 

 
(เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ท่ีเบิกจาย) 

 
X 100 

 (วงเงินตามแผนที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554)  

 
  ตัวอยางการคํานวณ 
 

 70,000,000 
X 100

 100,000,000 
 

  รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง   =     70.00 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 เบิกจายรอยละ 80 
2 เบิกจายรอยละ 90 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
3 เบิกจายรอยละ 100 ภายในเดือนกันยายน 2554 
4 - 
5 เบิกจายรอยละ 100  กอนเดือนกันยายน 2554 

 
หมายเหตุ : 
 1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับเบิกจายรอยละ 100 ภายในเดือนกันยายน 2554 ซ่ึงเปน 
คาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด และระดับคะแนน 5 เทากับ เบิกจายรอยละ 100  กอนเดือนกันยายน 2554 
 2. การคํานวณวงเงินไมรวมที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได ท้ังนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงาน 
วงเงินที่ประหยัดไดดังกลาว (เงินเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 
 3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2555  ผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th  หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ 
 
แหลงขอมูลอางอิง : 
 1. ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  จากระบบ GFMIS 
 2. ใหคณะ/หนวยงานใชขอมูลจากกองคลังและพัสดุ 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลหลัก :   
 สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  และกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
เหตุผล :   
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติกรอบการจัดสรร
วงเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2552 วงเงินทั้งสิ้น 350,000 ลานบาท สําหรับโครงการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลรับภาระ
การลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เพื่อสรางงานและสรางรายไดโดยการลงทุนในโครงการภาครัฐ
จะสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต  
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  อาทิเชน 

ที่ปรึกษาประเมินผล  สถาบันอุดมศึกษา 
- ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใชขอมูลผล
การเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555 ของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังท่ี
เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 

- การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล
• กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษามีเงินโครงการลงทุน

ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เหลือจาย 
หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ 
ตามที่ไดรับจัดสรรหรือจากการจัดซ้ือจัดจางแลวนั้น 
เงินในสวนที่เหลือจายจะถือวาเปนเงินที่สามารถ
ประหยัดได  ท้ังนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงาน
วงเงินที่ประหยัดไดดังกลาว (เงินเหลือจาย) เพื่อใช
ประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของ
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  135

ที่ปรึกษาประเมินผล  สถาบันอุดมศึกษา 
           - วงเงินที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/

โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการ
ของเงินที่สามารถประหยัดได 

           - เอกสารการรายงานการใชเงินของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ เชน แบบจัดทํารายงานแผน/
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ            
ท่ีดิน สิ่งกอสราง ท่ีจัดสรรโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (เฉพาะเงินกู SP) 
งบลงทุน (แบบ สงป. 302/1(SP) /พรก.)

 
 
กรณีที่ 2  สถาบันอุดมศึกษาไดรับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
 (โครงการผูกพันขามปงบประมาณ) 
คําอธิบาย : 
  - โครงการผูกพันขามปงบประมาณ  หมายถึง โครงการที่จะตองทําสัญญากอหนี้ผูกพันและมีระยะเวลา
การดําเนินการมากกวา 1 ป  
  - การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 
(โครงการผูกพันขามปงบประมาณ) จะใชอัตราการเบิกจายเงินตามแผนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท้ังที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต  เปนตัวชี้วัดความสามารถในการ 
เบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะใชขอมูลการ
เบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
  - การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555  ท่ีเบิกจายเทียบกับวงเงินตามแผนที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 

 
(เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ท่ีเบิกจาย)

 
X 100 

 (วงเงินตามแผนที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554)  

 
  ตัวอยางการคํานวณ 

 95,000,000 
X 100

 200,000,000 
 
  รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง   =     47.50 
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เกณฑการใหคะแนน 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 10  ตอ 1  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 90 100 110 120 

 
หมายเหตุ : 
 1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 100 ซ่ึงเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงินโครงการ
ลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด สําหรับระดับคะแนน 4 และ 5 เปน
ดังนี้ 
  -  ระดับคะแนน 4 เทากับรอยละ 110 หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินโครงการและเบิกจายเงิน
ตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แลวเสร็จ รวมทั้งสามารถดําเนินงานและเบิกจายเงินตามแผนปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  ไดรอยละ 10 ของวงเงินที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  -  ระดับคะแนน 5 เทากับรอยละ 120 หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินโครงการและเบิกจายเงิน
ตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แลวเสร็จ รวมทั้งสามารถดําเนินงานและเบิกจายเงินตามแผนปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ไดรอยละ 20 ของวงเงินที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
 ตัวอยางเชน   สถาบันอุดมศึกษาไดรับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  
         (โครงการผูกพันขามปงบประมาณ)  ดังนี้ 
 

เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  
ปงบประมาณ พ.ศ. (ลานบาท) 

2553 2554 2555 
120  250 300 

 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรับจัดสรรเงินตามแผน 120 ลานบาท และเบิกจายไดรอยละ 100 
นอกจากนี้ ยังสามารถเบิกจายเงินของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดอีกรอยละ 10 ของวงเงินจัดสรรปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  ดังนั้น  เบิกจายไดท้ังสิ้น 132 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 110  
 2. การคํานวณวงเงินไมรวมที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได ท้ังนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงิน
ท่ีประหยัดไดดังกลาว (เงินเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 
 3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2555  ผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ 
 

แหลงขอมูลอางอิง : 
 1. ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 
 2. ใหคณะ/หนวยงานใชขอมูลจากกองคลังและพัสดุ 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลหลัก :   
 สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  และกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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เหตุผล :   
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติกรอบการจัดสรร
วงเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2552 วงเงินทั้งสิ้น 350,000 ลานบาท สําหรับโครงการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลรับภาระ
การลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เพื่อสรางงานและสรางรายไดโดยการลงทุนในโครงการภาครัฐ
จะสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต   
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 

ที่ปรึกษาประเมินผล  สถาบันอุดมศึกษา 
- ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใชขอมูลผล
การเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555  ของสถาบนัอุดมศึกษา  ท้ังท่ี
เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 

- การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล
• กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษามีเงินโครงการลงทุนภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555  เหลือจาย 
หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ 
ตามที่ไดรับจัดสรรหรือจากการจัดซ้ือจัดจางแลวนั้น 
เงินในสวนที่เหลือจายจะถือวาเปนเงินที่สามารถ
ประหยัดได ท้ังนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงาน
วงเงินที่ประหยัดไดดังกลาว (เงินเหลือจาย) เพื่อใช
ประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของ
ผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 - วงเงินที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/
โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการ
ของเงินที่สามารถประหยัดได 

 - เอกสารการรายงานการใชเงินของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ เชน แบบจัดทํารายงานแผน/ 
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ ท่ีดิน 
สิ่งกอสราง ท่ีจัดสรรโครงการภายใตแผน 
ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (เฉพาะเงินกู SP)  
งบลงทุน(แบบ สงป.302/1(SP)/พรก.) 

 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ/หนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 Data  Owner  :    กองคลังและพัสดุ 
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หนวยวัด     :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย    : 
  นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานกายภาพอยางครบถวน 
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียน เชน สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หองสมุด
และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ การบริการดานงานทะเบียน การบริการ นักศึกษานานาชาติ เปนตน นอกจากนั้น  
ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สิ่งแวดลอม 
ในสถาบัน หอพักนักศึกษา หองเรียน สถานที่ออกกําลัง กาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร เปนตน  
พิจารณาผลการดําเนินงานเปนปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง 
 2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใช
งานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 
  3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอย 
ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย  
 4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ 
เครือขายคอมพิวเตอร  การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร  และ 
สนามกีฬา  
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยในเรื่อง
ประปา  ไฟฟา  ระบบกําจัดของเสีย  การจัดการขยะ  รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร 
ตางๆ  โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  
  6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 - 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน กายภาพ 
ท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :   
  1. ขอมูลคอมพิวเตอรจากสํานักคอมพิวเตอร   
  2. ขอมูลหองสมุดและแหลงเรียนรูจากสํานักวิทยบริการ 
  3. ขอมูลการบริการตางๆ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  อุปกรณการศึกษา  งานทะเบียน  และระบบ
การบริการอื่นๆ ท่ีจัดใหกับนิสิต 
  4. ขอมูลระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยจากกองอาคารสถานที่ 
  5. ขอมูลผลการประเมินคุณภาพการใหบริการจากกองกิจการนิสิต 

ตัวชี้วัดที่  7.3.1 ระดับความสําเร็จของหองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
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 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. มหาวิทยาลัยมอบหมายใหผูท่ีเกี่ยวของแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
  2. จัดเก็บขอมูลตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
  3. สรุปรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  อาทิเชน 
  1. ขอมูลคอมพิวเตอร 
  2. ขอมูลหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
  3. ขอมูลระบบกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน เชน หองเรียน  หองปฏิบัติการ  
อุปกรณการศึกษา  และจุดเชื่อมตออินเตอนเน็ตในระบบไรสาย 
  4. ขอมูลระบบสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ  ดานงานทะเบียน  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  หรือการจัดการบริการดานอาหารและสนามกีฬา 
  5. ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ 
  6. การนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการดานภายภาพที่สนองความ
ตองการของผูรับบริการ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกคณะ/ วทิยาลัย/ สถาบัน 
 Data  Owner  :    สํานักคอมฯ/ สํานักวิทยบริการ/ สํานักศกึษาทั่วไป/ กองทะเบียนฯ/  
                                         กองกิจการนิสิต/ กองอาคารสถานที ่
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและ 
การวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยง กับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน 
และภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดท้ังเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู บริหารทุกระดับ  
เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน  
ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน  ท้ังนี้  ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมิน 
จากความพึงพอใจของผูใช 
 
เกณฑการประเมิน : 
 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  
 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอย  
ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ 
ดําเนินงานประกันคุณภาพ  
 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ  

ตัวชี้วัดที่   7.3.2  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 



 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   140 

 4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 5.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :   
  สํานักคอมพิวเตอร / สํานักศึกษาทั่วไป/ กองทะเบียนและประมวลผล / กองสงเสริมการวิจัยและ
บริการวิชาการ / กองคลังและพัสดุ / กองแผนงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานตามเกณฑท่ีตัวชี้วัดกําหนด 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  อาทิเชน 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทํางานจัดทําแผนสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
 2. แผนระบบสารสนเทศที่สอดคลองกับแผนกลยุทธสถาบัน  ซ่ึงจะตองประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
  - วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ 
  - ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธของสถาบัน 
  - ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบัน 
  - ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบ   ท้ัง hardware  software (system software  
และ application software) database  peopleware  และ facilities อ่ืนๆ 
  - งบประมาณที่ตองการใชในแตละระบบ 
  - การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ 
  - การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 3. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ   
โดยจัดทําเปนแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยเสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณา   
 4. การสงขอมูลผานระบบเครือขายภายนอก  เชน ระบบ (CHE QA Online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคล
ดานนักศึกา  บุคลากร  และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกหนวยงาน 
 Data  Owner  :    สํานักคอมพิวเตอร / กองแผนงาน/ ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
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หนวยวัด     :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  จําเปนตองมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย
อยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้ง 
มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจาก ความคิดเห็นของผูเรียน  นอกจากนั้น  
ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของสถาบัน 
 
เกณฑการรประเมิน  : 
  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ  เทคนิคการสอนและการวัดผล  และ 
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด  
 3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา
มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ  
 5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารย 
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  
 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 
เกณฑการใหคะแนน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  : 
  1. ขอมูลอัตรากําลังกองแผนงาน 
  2. ขอมูลแผนพฒันาบุคลากรกองการเจาหนาที ่
  3. ขอมูลโครงการพัฒนาบุคลกรกองการเจาหนาที่ คณะ/หนวยงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. กองการเจาหนาที่และกองแผนงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
  2. ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 
  3. รายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  7.4.1  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
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ขอมูลที่ตองรายงาน    อาทิเชน 
 1. แผนพัฒนาบุคลากร ท่ีประกอบดวยขอมูลแผนอัตรากําลังที่ตองการในอนาคตอยางนอย 5 ป  
เพื่อใชวางแผนความตงอการดานบุคลากรของสถาบัน กิจกรรม/โครงการในการอบรมและพัฒนาบุคลกร  
การวิเคราะหจุดออน จุดแข็งดานการพัฒนาบุคลากร  วิธีการสรรหา คัดเลือก  การประเมินผล การจัดสรรสิ่งจูงใจ
ตางๆ  เปนตน 
 2. ขอมูลการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
 3. มีขอมูลการใหสวัสดิการ  การสรางขวัญกําลังใจแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน อาทิเชน  
นโยบายการดูแลสุขภาพบุคลากร  นโยบายการใหเบิกคาเลาเรียนบุตร 
 4. ขอมูลการประเมินผลหลังการฝกอบรมทุกหลักสูตร  และการกํากับติดตามวาผูเขารับการฝกอบรม
นําไปใชในการปฏิบัติงาน  และการจัดการเรียนการสอนอยางไร   
 5. ขอมูลการอบรมใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลกรสายสนับสนุน และควรมีการกํากับ
ติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารยและบุคลากรอยางตอเนื่อง 
 6. ขอมูลแผนพัฒนาบุคลากรควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ และคาเปาหมายที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ 
ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน และควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนตามกิจกรรม 
ท่ีกําหนด 
 7. ขอมูลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลการที่เขารวมกิจกรรมโครงการในการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
นํามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตอไป 
 8. ขอมูลการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงาน 
 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 
 
 
 
 
 
 

 
หนวยวัด     :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ 
สังคมแหงการเรียนรู  ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู  โดยมีการรวบรวมองคความรู 
ท่ีมีอยู ในสถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในสถาบัน
สามารถเขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผู รู  รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  กระบวนการในการบริหารจัดการความรู ในสถาบัน 
ประกอบดวยการระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยน
ความรูท้ังภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศ และวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนด
แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู 
ในสถาบันใหดีย่ิงขึ้น 
 

ตัวชี้วัดที่   7.4.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
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เกณฑการประเมิน : 
  1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
ของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  
 2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1  
 3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร กลุมเปาหมายที่กําหนด  
 4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit 
knowledge)  
 5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ท่ีเปน 
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 
ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจรงิ 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  :  ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  กองการเจาหนาที่  กองแผนงาน  
                                 และคณะ/หนวยงาน  
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  จัดเก็บขอมูลตามขั้นตอนและกระบวนการที่กําหนดตามเกณฑ 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน  อาทิเชน 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการความรู 
 2. แผนงานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของสถาบัน ท่ีสอดคลองกับจุดเนนของ
สถาบัน  โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
 3. กลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานวิจัย 
 4. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูของสถาบัน เชน  
คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน / คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก 
ดานการจัดการความรู  ฐานขอมูลดานการจัดการความรู  หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน  เอกสารและสื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธตาง ๆ    
 5. ขอมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดี 
ตามประเด็นความรูดานการวิจัยและดานการผลิตบัณฑิต 
 6. ขอมูลเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในและภายนอกสถาบัน 
 7. ขอมูลการรวบรวมความรูจากประเด็นความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติ
ท่ีดีมาจัดเก็บอยางเปนระบบและเผยแพร 
 8. ขอมูลการนําความรูจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา  นํามาเปน
แนวปฏิบัติปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 9. ขอมูลการสรุปผลสัมฤทธิ์จากการจัดการความรู  
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกหนวยงาน 
 Data  Owner  :    ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  /กองการเจาหนาที่/  กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด    :   รอยละ 
คําอธิบาย  : 
  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน  :  
 สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 
  1)  แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 หรือ 
  2)  แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับ 
ปท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง  0 - 5  
 
 เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2  
  1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 
ขึ้นไป หรือ  
  2) คาการเพิ่มขึน้ของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6  ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 
 1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

 จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปการศึกษา 2553  
X 100 

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ในปการศึกษา  2553  
 
   ตัวอยางการคํานวณ 
 

 300 
X 100

 698
 
    รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   =  42.98 

ตัวชี้วัดที่   7.4.3  รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
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 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ  1  เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 

 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ในปการศึกษา 2553 

 

X 5 
 รอยละของอาจารยประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

 ในปการศึกษา 2553 
 

 

  หรือ 
    1) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
= รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปท่ีประเมิน ลบดวย  รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปกอนหนาปท่ีประเมิน  
   2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ 
ปท่ีผานมาที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

  คะแนนที่ได  =  
 

 คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ 
ปท่ีผานมา     

 

X 5 
 คาการเพิ่มขึน้ของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ 

ปท่ีผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

 
หมายเหตุ :  
 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา ภายในรอบป
การศึกษานั้น  ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขา วิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมาะสมกวา ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
 3. กรณี  หากเปนการคิดคาคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ    ใหดูรายละเอียดหลักเกณฑ
วิธีการคํานวณคาคะแนน   ในเอกสารหนาที่  23  
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
38 39 40 41.50 43 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  : 
  ขอมูลจํานวนอาจารยประจํา และอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา จากกองการเจาหนาที่  
และคณะ/หนวยงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  กองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลอาจารยประจํา และอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  ในปการศึกษา  2553 
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ขอมูลที่ตองรายงาน  อาทิเชน 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
  2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 
 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 
หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนนิงานในปตอไป 
 7. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในปการศึกษานั้น (เฉพาะอาจารย 
ท่ีปฏิบัติงานจริง) 
 8. ขอมูลจํานวนอาจารยประจํา  ในปการศึกษา 2553 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด    :   รอยละ 
คําอธิบาย  : 
  รอยละของอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
ในประเทศและตางประเทศ  ท้ังนี้ใหนับรวมอาจารยประจําที่ไปศึกษาตอทั้งในสถาบันที่ตนเองสังกัดและตางสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษา  2553   โดยไมนับผูลาศึกษาตอ  ท้ังนี้ใหนับอาจารยท่ีไปศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาทุกป อาจารยท่ีไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่ยังไมได
ปริญญาเอก   โดยหักผูลาศึกษาตอออก  และใหนับรวมอาจารยท่ีไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกทุกป  
 
สูตรการคํานวณ   : 
 

 
จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปการศึกษา 2553 

 
X 100 

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ในปการศึกษา  2553  
 

   ตัวอยางการคํานวณ 
 

 45 
X 100

 125
 
 รอยละของอาจารยสายวิชาการที่ไปศึกษาตอปริญญาเอกตออาจารยท่ีไมไดวุฒิปริญญาเอก = 36.00 

ตัวชี้วัดที่   7.4.4  รอยละของอาจารยสายวิชาการที่ไปศึกษาตอปริญญาเอกตออาจารยที่ไมได 
                         วุฒิปริญญาเอก  
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หมายเหตุ :  
 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา  ภายในรอบป
การศึกษานั้น  ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขา วิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืน 
ท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
 3. กรณี  หากเปนการคิดคาคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ    ใหดูรายละเอียดหลักเกณฑ
วิธีการคํานวณคาคะแนน   ในเอกสารหนาที่  23  
 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    6 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  : 
  ขอมูลจํานวนอาจารยประจํา และอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา จากกองการเจาหนาที่  
และคณะ/หนวยงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  กองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลอาจารยประจํา  และอาจารยประจําที่มี 
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  ในปงบประมาณ 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  อาทิเชน 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
  2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพฒันาบุคลากร 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 
 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 
หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําของสถาบันในปการศึกษา 2553  
 8. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําของสถาบันที่ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาในประเทศ
และตางประเทศ พรอมรายชื่อสถาบันที่ไปศึกษาตอ  ปการศึกษา 2553 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 
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หนวยวัด    :   รอยละ 
คําอธิบาย  : 
  สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย 
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตร สาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใช 
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอน 
การปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน  
 
เกณฑการประเมิน  :   
 สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2  แนวทางตอไปนี้  
  1)   แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 - 5  
 หรือ  
  2)   แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปรียบเทียบกับ 
ปท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 - 5  
 
 เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ข  และ ค2  
  1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผู ชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ 
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ  
  2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  
และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป 
 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 
 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

 จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ  ในปการศึกษา 2553  
X 100 

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ในปการศึกษา  2553  
 
 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ในปการศึกษา 2553  
X 5 

 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   
 
หรือ  
 1. คาการเพิ่มขึน้ของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  
= รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของ อาจารยประจําที่ดํารง 
ตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปท่ีประเมิน  
 2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับป 
ท่ีผานมาที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ตัวชี้วัดที่   7.4.5   รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ
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 คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปท่ีผานมา 

 

X 5 
 คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ 

กับปท่ีผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

 
หมายเหตุ :   1) การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
  2) กรณี  หากเปนการคิดคาคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ    ใหดูรายละเอียด
หลักเกณฑวิธีการคํานวณคาคะแนน   ในเอกสารหนาที่  23  
 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
  55 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  ขอมูลจํานวนอาจารยประจํา  และอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ  จากกองการเจาหนาที่  
และคณะ/หนวยงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  กองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน จัดเก็บขอมูลอาจารยประจํา และอาจารยประจําที่มีตําแหนง
ทางวิชาการ  
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  อาทิเชน 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
  2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 
 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 
หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ในปการศึกษานั้น  (ทั้งนี้ใหนับอาจารย 
ที่ลาศึกษาตอดวย) 
 8. ขอมูลจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  ในปการศึกษา  (ทั้งนี้ใหนับอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย) 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 
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หนวยวัด    :   รอยละ 
คําอธิบาย  : 
  รอยละของอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่ขอตําแหนงทางวิชาการครอบคลุมตําแหนง
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย  และอาจารย  ตอจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติครบที่จะ
ขอตําแหนงทางวิชาการปการศึกษา 2553  โดยไมนับผูลาศึกษาตอ 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 

 
จํานวนอาจารยท่ีขอตําแหนงทางวิชาการ  ในปการศึกษา 2553 

 

X 100  จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติครบที่จะขอตําแหนงทางวิชาการ 
ในปการศึกษา  2553 

 

 
 ตัวอยางการคํานวณ 
 

 3 
X 100

 25
 
  รอยละของอาจารยท่ีขอตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยท่ีมีคุณสมบัติครบที่จะขอตําแหนง 
ทางวิชาการ  (นับเทียบกับอาจารยท่ีมีคุณสมบัติครบโดยหักผูลาศึกษาตอออก)  =    12.00 
 
 หมายเหตุ   กรณี  หากเปนการคิดคาคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ    ใหดูรายละเอียด
หลักเกณฑวิธีการคํานวณคาคะแนน   ในเอกสารหนาที่  23  
 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 

คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    6 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 แหลงขอมูล  : 
  ขอมูลจํานวนอาจารยประจํา  และอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ จากกองการเจาหนาที่  
และคณะ/หนวยงาน 
 วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  กองการเจาหนาที่  และคณะ/หนวยงาน จัดเก็บขอมูลอาจารยประจํา และอาจารยประจําที่มีตําแหนง
ทางวิชาการ  ในปงบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดที่   7.4.6   รอยละของอาจารยที่ขอตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติ 
                          ครบที่จะขอตําแหนงทางวิชาการ  (นับเทียบกับอาจารยที่มีคุณสมบัติครบ  
    โดยหักผูลาศึกษาตอออก)
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ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน  : 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ 
  2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 
 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 
หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกาํหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 7. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําที่มีคุณสมบัติครบที่จะขอตําแหนงทางวิชาการ ในปการศึกษา 2553  
 8. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําที่ขอตําแหนงทางวิชาการ  พรอมรายละเอียดตําแหนงวิชาการ 
ท่ีเสนอขอ ชวงเวลาที่เสนอขอ ในปการศึกษา 2553 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 
 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด    :   ระดับความสาํเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซ่ึงสถาบันตองสรางระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบัน ใหเปนไปตามนโยบาย  
เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงาน ตนสังกัด ตลอดจนหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพ 
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน   มีการ ประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรม 
ท่ีเปนแบบอยางที่ดี  
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบ รวมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวา สถาบันสามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการ 
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน  

ตัวชี้วัดที่   7.5.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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 3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน  
 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย  1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ  2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอ 
ตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา  โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพ 
ไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 
 6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ  
 7.   มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต 
และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน  
 8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม 
รวมกัน  
 9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
 
เกณฑการใหคะแนน   : 
 

คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 9 ขอ 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  : 
  1) การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาจากศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
และคณะ/หนวยงาน 
  2) แผนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ของศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ และคณะ/หนวยงาน 
  3) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายใน ของศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ 
และคณะ/หนวยงาน 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  
  1) ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะ/หนวยงาน  จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัย  และคณะ/หนวยงาน  ในปงบประมาณนั้น 
  2) จัดเก็บขอมูลตามหลักเกณฑการประเมิน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 1. ขอมูลระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ ของคณะ/หนวยงาน 
 2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ ของคณะ/
หนวยงาน 
 3. ขอมูลการดําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหารระดับสูงสุดของสถาบัน 
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 4. ขอมูลระบบและกลไกการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล  ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา  
ระดับคณะวิชา  ถึงระดับสถาบัน 
 5. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. ขอมูลการกําหนดตัวบงชี้ตามเกณฑมาตรฐาน  และตัวบงชี้ตามอัตลักษณของสถาบัน หรือ คณะ/
หนวยงาน 
 7. ขอมูลการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
 8. ขอมูลการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. 
ตามกําหนดเวลา 
 9. ขอมูลการรายงานในระบบ CHE QA Online 
 10. ขอมูลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  
 11. ขอมูลระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาใหครบทั้ง 9 องคประกอบ 
ท่ีสามารถเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 12. ขอมูลเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือคณะวิชา  
และสวนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนักศึกษา 
 13. ขอมูลที่แสดงถึงการมีสวนรวมดานการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษา  ผูใชบัณฑิต  
และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 
 14. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวจัิยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 
 Data  Owner  :    ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 



 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   154 

 ยุทธศาสตรที่   8    :   การพัฒนาภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
 
 
 
หนวยวัด     :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  การปรับปรุงภูมิทัศนถือเปนอีกหนึ่งภารกิจที่มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการ เนื่องจากที่ตั้ง 
แหงใหมอยูในระหวางการดําเนินการจัดตั้ง  ดังนั้น การกําหนดกรอบและแผนการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมและเกิดความประทับใจแกนิสิตบุคลากรและบุคคลทั่วไป  ซ่ึงไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย  พิจารณาผลการดําเนินงานเปนปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  การประเมินผล  ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน 
ของมหาวิทยาลัย   โดยใหนําเสนอในรูป  ระดับความสําเร็จ 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ  (Milestone)  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5 ระดับ
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทํางานเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน

มหาวิทยาลัย 
2 มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิทัศนมหาวิทยาลัย 
3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน   
4 มีการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิทัศนมหาวิทยาลัยจากนิสิต บุคลากร 

และผูมีสวนไดสวนเสีย  และสรุปผลดําเนินงานในภารกิจดานการพัฒนาภูมิทัศน หรือ
ระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม และนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร
มหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือ
มาตรการ หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน 
ในปตอไป 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :     
                    กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
   รวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงาน แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน    อาทิเชน 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทํางานเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศนมหาวิทยาลัย 
  2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศนมหาวิทยาลัย 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศนมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่   8.1.1  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย 
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 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศนมหาวิทยาลัย 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 
 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 
หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะกรรมการพัฒนาภูมิทัศนมหาวิทยาลัย / กองอาคารสถานที ่
 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนาภูมิทัศนมหาวิทยาลัย / กองอาคารสถานที ่
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด     :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย   : 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และชุมชนบริเวณโดยรอบมีการพัฒนารวดเร็วมาก  เนื่องจากเปน 
พื้นที่ท่ีมีการจัดการศึกษา  และมีความเจริญและขยายตัวจากธุรกิจตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัย และ
บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคธุรกิจและชุมชนมีอัตราการขยายตัวที่สูงมาก มีการอพยพ
ยายถิ่นของประชากรจากจังหวัดตางๆ เขามาศึกษาเลาเรียน  และการประกอบอาชีพเปนจํานวนมาก  ปรากฏการณ
ดังกลาวกอใหเกิดปญหาดานมลภาวะตางๆ และทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปญหาขยะมูลฝอย เริ่มจะกอใหเกิด
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากขึ้น และคาดวา ในอนาคตจะเปนปญหาที่สําคัญของมหาวิทยาลัยและชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย ท่ีจะตองเรงดําเนินการปองกันแกไข เนื่องจากขยะมูลฝอยทั้งจากการใชวัสดุตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย  และชุมชน  รานคา  หรือหอพักตางๆ มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีมหาวิทยาลัย
จะตองวางระบบการบริหารจัดการขยะเพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยตอไป  พิจารณาผลการดําเนินงานเปนปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  การประเมินผล  ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการขยะภายใน 
มหาวิทยาลัย   โดยใหนําเสนอในรูป  ระดับความสําเร็จ 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ  (Milestone)  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5 ระดับ
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทํางานเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย
2 มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 
3 มีการดําเนินการครบถวนไดตามแผน   
4 มีการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียจากนิสิต บุคลากร และ

ผูมีสวนไดสวนเสีย  และสรุปผลดําเนินงานในภารกิจดานการพัฒนาภูมิทัศน  หรือ
ระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม  และนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร
มหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้งตอป 

ตัวชี้วัดที่   8.1.2  ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือ

มาตรการ หรือขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
ในปตอไป 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
 แหลงขอมูล  :  
     กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน 
  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
   รวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงาน แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทํางานเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 
  2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 
 3. แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 
 4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 
 5. หลักฐานการนําเสนอผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 
 6. หลักฐานการนําเสนอและทบทวนผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ  และมีแนวทางหรือมาตรการ 
หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    คณะกรรมการพัฒนาภูมิทัศนมหาวิทยาลัย / กองอาคารสถานที ่
 Data  Owner  :    คณะกรรมการพัฒนาภูมิทัศนมหาวิทยาลัย / กองอาคารสถานที ่
 
 
 
 
 
 
 
หนวยวัด     :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพาพลังงาน
จากตางประเทศเปนสวนใหญ ท่ีปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท  แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่ม 
ความตองการใชพลังงานของประเทศ คือ การสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุก
ภาคสวน โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร.  จึงกําหนดที่จะประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดานการใชพลังงาน  โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เปนเจาภาพหลกัของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่   8.1.3  ระดับความสําเร็จของมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอดุมศึกษา 
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  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  
จะพิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใช
น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร 
พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน  และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สถาบันอุดมศึกษาใชจริง โดยเปรียบเทียบ
กับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ท่ีหนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน 
โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th  ของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน  พิจารณาผลการดําเนินงานเปนปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 3 ชนิด  คือ 
 1. ไฟฟา 
 2. น้ํามัน 
   3. มาตรการประหยัดพลังงาน 
 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 1.  ไฟฟา   คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสถาบันอุดมศึกษา  คิดจากคะแนนเฉลี่ยของ 
หนวยงานในสังกัดทั้งหมด  โดยเกณฑการใหคะแนนมีรายละเอยีด  ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยมีอธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

เปนประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความมีสวนรวมของ
เจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล 

2 ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน (kWh) ครบถวน และขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนี
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 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
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) 

 
 
  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. 2553 (หนวย) –  
                                      ปริมาณการใชนํ้ามนั ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (หนวย)) 

          ปริมาณการใชนํ้ามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (หนวย) 
 
 
 3. มาตรการประหยัดพลังงาน  คะแนนการประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินการดานการประหยัด
พลังงาน ของสถาบันอุดมศึกษา คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด  โดยเกณฑการใหคะแนน 
ของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน 
2 มีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
3 มีการเผยแพรมาตรการประหยัดพลังงาน 
4 มีการนํามาตรการประหยัดพลังงานไปสูการปฏิบัติในหนวยงาน 
5 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการดานการประหยัดพลังงาน 

 
 
 

X 100 
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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 

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  Σ(Wi x Ci)    =    1 
2 Σ(Wi x Ci)    =    2 
3 Σ(Wi x Ci)    =    3 
4 Σ(Wi x Ci)    =    4 
5 Σ(Wi x Ci)    =    5 

 
 
ปจจัยที่ใชในการคํานวณคะแนนขั้นที่  3 - 5 : 
 (1)  ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน 
   คํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีไดจากการวิเคราะหผลของขอมูลปจจัยพื้นฐาน 
ตอปริมาณการใชพลังงานของหนวยงานในแตกลุม โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใช
พลังงานของหนวยงาน แบงออกเปน 2 สวนคือ 
    (ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เช น จํานวนบุคลากร พื้นที่ใช สอยภายในอาคาร  
เวลาการทํางาน  จํานวนผูเขามาใชบริการ  การออกใหบริการ  เปนตน 
    (ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอําเภอ
ท่ีตั้งพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง  เปนตน  
   (รายละเอียดของการคํานวณปริมาณการใช ไฟฟา/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 
 
 



 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   160 

สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 
 

 
 คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน =   คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
              คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
 
 
เงื่อนไข : 
 1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลที่สถาบันอุดมศึกษาไดรายงานผลผาน  www.e-report.energy.go.th  ของสวนอนุรักษ
พลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
 2. สถาบันอุดมศึกษาจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2  จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนน 
ดัชนีการใชพลังงาน  ในขั้นตอนที่ 3-5 
 3. หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงาน
จริงเปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 
 4. ในกรณีท่ี สนพ. พบวา ขอมูลตางๆที่หนวยงานกรอกขอมูลเขาสูระบบนั้นไมสอดคลองกับความเปน
จริงโดยมีแนวโนมที่จะบิดเบือนขอมูลเพื่อใหไดผลการประเมินที่ดี สนพ. จะทําการประเมินผลหนวยงาน 
ดังกลาวใหได 1 คะแนน 
 
 
หมายเหตุ  : 
 สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียว 
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 
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  วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
  1. กองอาคารสถานที่ตองวางระบบกลไก มาตรการ หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  
เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
  2. กองอาคารสถานที่จัดเก็บขอมูลการใชไฟฟาจากการเบิกจายคาไฟฟาของมหาวิทยาลัย 
  3. กองอาคารสถานที่ และหนวยงานที่มีรถยนตจัดเก็บขอมูลการใชน้ํามันจากรายการการใชน้ํามัน 
ท่ีทุกหนวยงานที่มีครุภัณฑรถยนตจะตองบันทึกขอมูลการใชรถ และรายงานการใชรถยนตทุกชนิดใหกับหนวย
ตรวจสอบภายใน 
  4. จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  5. รวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงาน แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป 
 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน   อาทิเชน 
 ระดับมหาวิทยาลัย  (กองอาคารสถานที่) 
  1. หลักฐานขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 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. 2554 
  2. หลักฐานการดําเนินการที่เกี่ยวของกับมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงาน 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 
 KPI   Owner  :    ทุกหนวยงาน 
 Data  Owner  :    กองอาคารสถานที ่
 
 
 



 248

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

บรรณานุกรม 
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บรรณานกุรม 
 

กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2553  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
 มหาสารคาม   :  กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2553. 
  .   คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2553.   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. 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   
 มหาสารคาม : ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2553. 
ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา.    คูมือระบบบริหารยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
 มหาสารคาม  :  ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2553. 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.    คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553.  กรุงเทพฯ  :  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  2553. 
 .    หนังสือที่ ศธ0506(3)/ว 1100.   เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบาย 
 สถานศึกษา 3 ดี (3D).   ลงวันที่ 10 กันยายน 2552. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.   คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
 การปฏิบัติราชการของสถาบนัอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553.  กรุงเทพฯ  : 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.),   2552. 
  .   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. 
  .   เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ กพอ.  ครั้งที่ 8/2553   เรื่อง ราง ตัวบงชี้ 
 และเกณฑการใหคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (พ.ศ. 2554-2558)  
 ระดับอุดมศึกษา.   ลงวันที่  10 กันยายน  2553. 
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ภาคผนวก 



คูมือการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  ตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  169

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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.  2554 
 
1. ผูทําคํารับรอง 
 
     ผศ.ดร. ศุภชัย  สมัปปโต               อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
                         ผูรับคํารับรอง 

และ 
 
     รศ. ดร.ประวิต  เอราวรรณ            คณบดีคณะศึกษาศาสตร            ผูทําคํารับรอง 
 
2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว  มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา   1   ป   เริ่มต้ังแต 
    วันที่ 1  ตุลาคม  2553   ถึงวันที่  30  กันยายน  2554 
 
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  ธันวาคม   2553 

 
       วันที่   27  ธันวาคม   2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
   - แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   - ตัวชี้วัด  เปาหมาย  และเกณฑการใหคะแนนการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
      ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  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.2554  
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 ดังนี้

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 
   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณใชวธิีการคํานวณตามแบบที่ 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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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. 2554  
ของคณะ/หนวยงาน (นํ้าหนัก : รอยละ   80) 

 3.6258

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ  เพื่อใหการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนามนุษยเปนที่ยอมรับของสังคม มุงสูความเปนเลิศในระดับประเทศและภูมิภาค 

 1.3063

1.1.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร 
(สกอ. 2.1) 

ระดับ 4.5  1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2250

1.1.2 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน (สกอ. 
2.6) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5  

1.2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
(สกอ. 2.7) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.0000 0.2000

1.2.3 รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ ไดงานทํา และ
การประกอบอาชีพภายใน 1 ป 
(สมศ 1.1) 

รอยละ 4.5 80.5 3.5000 0.1575

1.3.1 รอยละวิทยานิพนธ
ปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารที่มีคุณภาพระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ (กลุม ง) 
(สมศ) 

รอยละ 5 65 70 75 80 85 84.50 4.4750 0.2238

1.3.2 รอยละของบทความ
วิ ท ย า นิ พ น ธ ป ริ ญญ า เ อ ก
ที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มี
คุ ณ ภ าพ ร ะ ดั บ น าน า ช า ติ  
(กลุม  ค1, ง) (สมศ) 

รอยละ 5 60 65 70 75 80 91 5.0000 0.2500

1.4.1 รอยละของอาจารยที่
ไดรับการสงเสริม พัฒนา
อาจารยดานวิชาการ วิธีการ

รอยละ   
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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
สอน  และการวัดผล รวมทั้ง
การใหความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารย อยาง
นอยรอยละ 20 (นับเทียบกับ
อาจารยทั้งหมด  โดยหัก 
ผูลาศึกษาตอออก) (สมศ.) 
1.4.2 รอยละของอาจารยที่ได
ทุ น โ ค ร ง ก า รป ริ ญญา เ อก
กาญจนาภิเษก (คปก.) หรือ
ได รับทุนวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอกระดับชาติ/นานาชาติ  
หรือไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยองในด านวิ ชาการ 
วิชาชีพ ระดับชาติ/นานาชาติ  
อยางนอยรอยละ 5  (นับเทียบ
อาจารยทั้งหมด  โดยหักผูลา
ศึกษาตอออก) (สมศ.) 

รอยละ   

1.4.3 ระดับความสําเร็จของ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิ ชาชีพของคณาจารย ของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและ
เปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

  

2.1.1 ระบบและกลไกการให
คํ าปรึกษาและบริการด าน
ขอมูลขาวสาร (สกอ. 3.1) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

2.1.2 ระบบและกลไกการ
ส ง เส ริม กิจกรรมนักศึกษา 
(สกอ. 3.2) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

2.1.3 ระดับความสําเร็จของ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
(สกอ. 2.8) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

2.1.4 ระดับความสําเร็จของ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
3 ดี (3D) (สกอ 10.1) 

ระดับ   1 2 3 4 5 4.2667 0.2133
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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
2.1.5 ระดับความสําเร็จของ
ผ ล ที่ เ กิ ด กั บ ผู เ รี ย น ต า ม
นโยบาย 3ดี (3D) (สกอ 
10.2) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 50 5.0000 0.2500

    
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับ
สากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 0.4500

3.1.1 ระบบและกลไกการ
พั ฒ น า ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรค  (สกอ. 4.1) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

3.1.2 ระบบและกลไกจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ. 4.2) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

3.1.3 รอยละงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ นํ ามาใช
ประโยชน (สมศ) 

รอยละ   

  3 .1 .3 .1) กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   

  3 .1 .3 .2) กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

   

  3 .1 .3 .3) กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

   

3.1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัย
แ ล ะ ง า น ส ร า ง ส ร ร ค ต อ
จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย (สกอ. 4.3) 

บาท   

   3.1.4.1) กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   

  3 .1 .4 .2) กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

   

   3.1.4.3) กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

   

3.1.5 รอยละของผลงาน
วิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 

รอยละ   
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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
(สมศ) 
  3 .1 .5 .1) กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   

  3 .1 .5 .2) กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

   

3 . 1 . 5 .3 )  กลุ ม ส าขาวิ ช า
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

   

3.2.1 รอยละผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
(สมศ 2.1) (บังคับ) 

รอยละ   

   3.2.1.1) กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   

   3.2.1.2) กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

   

    3.2.1.3) กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

   

3.2.2 รอยละของบทความวิจัย
ที่ไดรับการอางอิง (citation) 
ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  (สมศ)  (บังคับ 
ค1) 

รอยละ   

3.2.3 จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะ เบี ยนสิ ท ธิบั ต รหรื ออนุ
สิทธิบัตร(สมศ) (บังคับ ค1) 

ชิ้น
ผลงาน 

  

ยุทธศาสตรที่ 4 การใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น  0.2250
4.1.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแกสังคม 
(สกอ. 5.1) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

4.1.2 ระดับความสําเร็จของ
ก ร ะ บ วน ก า ร บ ริ ก า ร ท า ง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม (สกอ. 5.2) 

ระดับ  1 2 3 4 5  
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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
4.1.3 ระดับความสําเร็จของ
การบรรลุวัตถุประสงคตาม
แผนงานบริการวิชาการแก
สังคม (สมศ) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

4.1.4 ระดับความสําเร็จใน
ก า ร นํ า ค ว า ม รู แ ล ะ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ จ า ก ก า ร
ใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย (สมศ) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

4.1.5 ระดับความสําเร็จของ
การเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน (สมศ) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

4.1.6 ระดับความสําเร็จของ
ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ สื บ ส า น
โค ร งก า รอั น เนื่ อ ง ม า จ าก
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  ( อั ต ลั ก ษณ
สถาบัน) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

ยุทธศาสตรที่ 5  การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน 

 1.0163

5.1.1 ระบบและกลไกการ
ทํ า นุบํ า รุ งศิ ลปวัฒนธรรม 
(สกอ. 6.1) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

5.1.2 ระดับความสําเร็จของ
ระบบและกลไกในการสงเสริม
และสนับสนุนใหศิลปะและ
วัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของ
การจั ดการ เ รี ยนการสอน 
(สมศ 4.1) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

5.1.3 ระดับความสําเร็จของ
กิ จ ก ร รมนั กศึ กษ า ในกา ร
อ นุ รั กษ พั ฒน าศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม  (อัตลักษณสถาบัน

ระดับ  1 2 3 4 5  

5.1.4 ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาสุนทรียภาพดาน
ศิลปวัฒนธรรม (สมศ. 4.2) 

ระดับ  1 2 3 4 5  
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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 6  การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล  
6.1.1 ระดับความสําเร็จอของ
การพัฒนาสถาบัน สู ส ากล 
(มมส) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

6.1 .2 ได รับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยจากฐานขอมูล
สากลที่ ได รับการยอมรับใน
อันดับที่ดีขึ้นจากปที่ผานมา 
(มมส) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

7.1.1 ระดับความสําเร็จของ
ก ร ะ บ ว นก า ร พั ฒน า แ ผ น 
(สกอ. 1.1) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

7.1.2 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาภาวะผูนําของสภา
สถาบันและผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน (สกอ. 7.1) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

7.1.3  ระดับความสําเร็จของ
การบริหารความเสี่ยง (สกอ. 
7.4) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

7.2.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

7 . 2 . 2  ร อ ย ล ะ อั ต ร า ก า ร
เบิกจายงบลงทุน (งบแผนดิน)  
(ก.พ.ร.) 

รอยละ   

7.3.1 ระดับความสําเร็จของ
หองสมุด อุปกรณการศึกษา  
และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
(สกอ. 2.5) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

7.3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 
(สกอ. 7.3) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

7 . 4 . 1  ร ะ บ บก า ร พั ฒ น า
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน (สกอ. 2.4) 

ระดับ  1 2 3 4 5  
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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
7.4.2 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน
เรียนรู (สกอ. 7.2) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

7.4.3 รอยละของอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(สกอ. 2.2) 

รอยละ   

7.4.4 รอยละของอาจารยที่ ไป
ศึกษาตอปริญญาเอก อยางนอย
รอยละ 5 (นับเทียบกับอาจารยผูที่
ยังไมมีวุฒิปริญญาเอก  โดยหักผูลา
ศึกษาตอออก) (สมศ.) (เฉพาะคณะ
ที่ยังไมถึงเกณฑขั้นต่ํา) 

รอยละ   

7 .4.5 รอยละของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (สกอ. 2.3) 

รอยละ   

7.4.6 รอยละของอาจารยที่ขอ
ตําแหนงทางวิชาการตอจํานวน
อาจารยที่มีคุณสมบัติครบที่จะขอ
ตําแหนงทางวิชาการ อยางนอยรอย
ละ 5 (นับเทียบกับอาจารยที่ มี
คุณสมบัติครบ โดยหักผูลาศึกษาตอ
ออก) (สมศ.) (เฉพาะคณะที่ยังไมถึง
เกณฑขั้นต่ํา) 

รอยละ   

7.5.1 ระบบและกลไกการ
ประ กันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ. 9.1) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

ยุทธศาสตรที่ 8  การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
8.1.1 ระดับความสําเร็จของ
แ ผ น พั ฒ น า ภู มิ ทั ศ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย (มมส) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

8.1.2 ระดับความสําเร็จของ
แผนการจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัย (มมส) 

ระดับ  1 2 3 4 5  

8.1.3 ระดับความสําเร็จของ
มาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) 

ระดับ  1 2 3 4 5  
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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
สวนที่ 2  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลัย  (นํ้าหนักรอยละ 5)  0.2500
9.1.1 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

สวนที่ 3 ผลสําเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน (นํ้าหนักรอยละ 15)  0.7500
10.1.1) 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

10.1.2 รอยละของอาจารย
ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา 
(สกอ.(2.5)) 

รอยละ 5 40 45 50 55 60 66 5.0000 0.2500

10.1.3 ระดับความสําเร็จใน
การสรางเสริมความเขมแข็ง
ของวิชาชีพครูและประสิทธิผล
ของการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่ สมกับการเปน
ผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500

รวม 100        4.6258
 

รายงาน    ณ  วันที่  7  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2554 
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 สําหรับตัวชี้วัดนี้
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 ดังนี้

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 ดังนี้

หัวขอรายงาน คําอธิบาย 
9. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้

ท้ังท่ีควบคุมไดและควบคุมไมได 
10. อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้

ท้ังท่ีควบคุมไดและควบคุมไมได 
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 
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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 
 



 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   202 

              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 สําหรับตัวชี้วัดนี้

ท้ังท่ีควบคุมไดและควบคุมไมได 
10. อุปสรรคตอการดําเนินงาน     ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้

ท้ังท่ีควบคุมไดและควบคุมไมได 
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
เกี่ยวของหรือสอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร 
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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  การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค 
     เปาประสงคที่  1.1  มีหลักสูตรที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน 
   1.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  (สกอ. 2.1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
  1.1.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  (สกอ. 2.6) ขั้นตอนการดําเนินงาน
     เปาประสงคที่1.2) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
  1.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

         (สกอ. 2.7) 
ขั้นตอนการดําเนินงาน

  1.2.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา และการประกอบอาชีพ  
         ภายใน 1 ป (สมศ.) 

เชิงปริมาณ 

     เปาประสงคที่  1.3) พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหกับนิสิต 
  13.1 รอยละวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพ 

        ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (กลุม ง) (สมศ.) 
เชิงปริมาณ 

  1.3.2 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
         ท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติ  (กลุม ค1, ง) (สมศ.) 

เชิงปริมาณ 

     เปาประสงคที่  1.4) อาจารยมีคุณภาพทางดานวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1.4.1 รอยละของอาจารยท่ีไดรับการสงเสริม  พัฒนาอาจารยดานวิชาการ  

         วิธีการสอน และการวัดผล รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย  
         (นับเทียบกับอาจารยท้ังหมด  โดยหักผูลาศึกษาตอออก) (สมศ.) 

เชิงปริมาณ 

  1.4.2 รอยละของอาจารยท่ีไดทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือ 
         ไดรับทนุวิจัยจากหนวยงานภายนอกระดับชาติ/นานาชาติ  หรือไดรับการ 
         ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ ระดับชาติ/นานาชาติ   
         (นับเทียบอาจารยท้ังหมด  โดยหักผูลาศึกษาตอออก) (สมศ.) 

เชิงปริมาณ 

  1.4.3 รอยละของอาจารยท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  
         วิชาชพี  ระดับชาติ/นานาชาติ  (สมศ.) 

เชิงปริมาณ 

  1.4.4 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
         ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) 
 

เชิงคุณภาพ  

ยุทธศาสตรที่  2) การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดี
ของสังคมไทยและสังคมโลก 
     เปาประสงคที่  2.1)  มีกระบวนการในการพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดี ของสังคมไทยและสังคมโลก 
  2.1.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ. 3.1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
  2.1.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2) ขั้นตอนการดําเนินงาน
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  ตัวชี้วัด แบบฟอรม 
การรายงาน 

  2.1.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา  
         (สกอ. 2.8) 

เชิงคุณภาพ 

  2.1.4 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) เชิงคุณภาพ 
  2.1.5 ระดับความสําเร็จของผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) เชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่  3) การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากล 
สามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
     เปาประสงคที่ 3.1) มีกระบวนการบริหารงานวิจัยที่ดี และผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
  3.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  (สกอ. 4.1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
  3.1.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.2) ขั้นตอนการดําเนินงาน
  3.1.3 รอยละงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชน (สมศ.) เชิงปริมาณ 
           3.1.3.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
           3.1.3.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   
           3.1.3.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
  3.1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  

        (สกอ. 4.3) 
เชิงปริมาณ 

           3.1.4.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
           3.1.4.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   
           3.1.4.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
   3.1.5 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ (สมศ.) (บังคับ) เชิงปริมาณ 
           3.1.5.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
           3.1.5.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   
           3.1.5.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
     เปาประสงคที่  3.2) มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ การอางอิง และการจัดสิทธิบัตรเพิ่มมากข้ึน 
  3.2.1 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

         ในระดับชาติหรือนานาชาติ (สมศ.) (บังคับ) 
เชิงปริมาณ 

           3.2.1.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
           3.2.1.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   
           3.2.1.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
  3.2.2 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ในวารสารระดับชาติ 

         หรือระดับนานาชาติ (สมศ.) (บังคับ ค1) 
เชิงปริมาณ 

  3.2.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ 
         อนุสิทธบิัตร (สมศ.) (บังคับ ค1) 
 

เชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตรที่  4) การใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ิน 
     เปาประสงคที่  4.1) มีระบบและกลใกในการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถถายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนสามารถพึงพาตนเองได 
  4.1.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
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  ตัวชี้วัด แบบฟอรม 
การรายงาน 

  4.1.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2) ขั้นตอนการดําเนินงาน
  4.1.3 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานบริการวิชาการ 

         แกสังคม (สมศ) 
เชิงคุณภาพ 

  4.1.4 ระดับความสําเร็จในการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ 
         มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.)  

เชิงคุณภาพ 

  4.1.5 ระดับความสําเร็จของการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  
         (สมศ) 

เชิงคุณภาพ 

  4.1.6 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก 
         พระราชดําริ (อัตลักษณสถาบัน) 
 

เชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่  5) การอนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  เผยแพร  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของอีสานใหยั่งยืน 
     เปาประสงคที่  5.1) มีกระบวนการสงเสริมใหนิสิตตระหนักในการอนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  และ 
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน 
  5.1.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
  5.1.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะ 

         และวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน (สมศ.) 
เชิงคุณภาพ 

  5.1.3 ระดับความสําเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษพัฒนาศิลปะและ 
         วัฒนธรรม  (อัตลักษณสถาบัน) 

เชิงคุณภาพ 

  5.1.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปวัฒนธรรม (สมศ.)
 

เชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่  6) การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล 
     เปาประสงคที่  6.1) พัฒนาภาพลักษณเพื่อรองรับการเปนสถาบันสูสากล 
  6.1.1 ระดับความสําเร็จอของการพัฒนาสถาบนัสูสากล (มมส) เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 ไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากฐานขอมูลสากลที่ไดรับการยอมรับ 

         ในอันดับที่ดีขึ้นจากปท่ีผานมา (มมส) 
 

เชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตรที่  7) การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  เพื่อใหกาวทัน 
ตอการเปลี่ยนแปลง 
     เปาประสงคที่  7.1) มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 
  7.1.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) เชิงคุณภาพ 
  7.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหาร 

         ทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1) 
เชิงคุณภาพ 

  7.1.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) เชิงคุณภาพ 
     เปาประสงคที่  7.2) มีระบบการบริหารการเงิน-งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
  7.2.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
  7.2.2 รอยละอัตราการเบิกจายงบลงทุน (งบแผนดิน) (ก.พ.ร.) เชิงปริมาณ 
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  ตัวชี้วัด แบบฟอรม 
การรายงาน 

     เปาประสงคที่  7.3) มีทรัพยากร  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เหมาะสม  และรองรับ 
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  7.3.1 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ. 2.5) เชิงคุณภาพ 
  7.3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) เชิงคุณภาพ 
     เปาประสงคที่  7.4) มีบุคลากรที่มีคุณภาพ  มีความภาคภูมิใจในตนเองและองคกร  และตอบสนอง 
ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  7.4.1 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) เชิงคุณภาพ 
  7.4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2) เชิงคุณภาพ 
  7.4.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (สกอ. 2.2) เชิงปริมาณ 
  7.4.4 รอยละของอาจารยสายวิชาการที่ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกตออาจารย 

         ท่ีไมไดวฒิุปริญญาเอก  (สมศ.) (เฉพาะคณะที่ยังไมถึงเกณฑขั้นต่ํา) 
เชิงปริมาณ 

  7.4.5 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. 2.3) เชิงปริมาณ 
  7.4.6 รอยละของอาจารยท่ีขอตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยท่ีมีคุณสมบัติ 

         ครบที่จะขอตําแหนงทางวิชาการ  (นับเทียบกับอาจารยท่ีมีคุณสมบัติครบ  
         โดยหักผูลาศึกษาตอออก) (สมศ.) (เฉพาะคณะที่ยังไมถึงเกณฑขั้นต่ํา) 

เชิงปริมาณ 

     เปาประสงคที่  7.5) มีผลการประเมินประกันคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน 
  7.5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)

 
เชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่  8) การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
     เปาประสงคที่  8.1) มีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 
  8.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย (มมส) ขั้นตอนการดําเนินงาน
  8.1.2 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (มมส) ขั้นตอนการดําเนินงาน
  8.1.3 ระดับความสําเร็จของมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  

         (ก.พ.ร.) 
เชิงคุณภาพ 
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รายชื่อคณะ/หนวยงาน 
ที่จัดทําคํารับรองการปฏิบตัริาชการ 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

ภาคผนวก  ซ 
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สรุปคณะ/หนวยงานที่จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

----------------------------------- 
 
 มีคณะ/หนวยงานที่ตองดําเนินการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ทั้งสิ้น  42 หนวยงาน  
จําแนกเปน  5 กลุม  ดังน้ี 
  กลุมที่ 1  หนวยงานจัดการเรียนการสอน  (จํานวน  20 แหง) 
  กลุมที่ 2  หนวยวิจัย-บริการ-ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  (จํานวน  2 แหง) 
  กลุมที่ 3  หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  (จํานวน 17 แหง) 
  กลุมที่ 4  หนวยงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (จํานวน  2 แหง) 
  กลุมที่ 5  หนวยงานเสริมศึกษา (จํานวน  1 แหง) 
 

รายชื่อคณะ/หนวยงาน 
กลุมที่ 1  หนวยงานจัดการเรียนการสอน  (จํานวน 20 แหง) 
 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2 คณะศึกษาศาสตร 
3 คณะการบัญชีและการจัดการ
4 คณะศิลปกรรมศาสตร 
5 คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
8 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

9 คณะวิทยาศาสตร 
10 คณะเทคโนโลยี 
11 คณะวิศวกรรมศาสตร 
12 คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ
13 คณะวิทยาการสารสนเทศ
14 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
15 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 

 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 
16 คณะแพทยศาสตร 
17 คณะเภสัชศาสตร 
18 คณะพยาบาลศาสตร 
19 คณะสาธารณสุขศาสตร 
20 คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร 
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รายชื่อคณะ/หนวยงาน 
กลุมที่ 2 หนวยวิจัย-บริการ-ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (จํานวน 2 แหง) 
21 ศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
22 สํานักบริการวชิาการ 

 
กลุมที่ 3 หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  (จํานวน 17 แหง) 
23 บัณฑิตวิทยาลัย 
24 สํานักศึกษาทั่วไป 
25 สํานักวิทยบริการ 
26 สํานักคอมพิวเตอร 
27 สํานักงานอธิการบดี 
28 1) กองกลาง 
29 2) กองบริการการศึกษา
30 3) กองกิจการนิสิต 
31 4) กองแผนงาน 
32 5) กองคลังและพัสดุ 
33 6) กองการเจาหนาที ่
34 7) กองสงเสรมิการวิจัยและบริการวิชาการ
35 8) กองอาคารสถานที่
36 9) กองทะเบียนและประมวลผล
37 10) สํานักตรวจสอบภายใน 
38 11) กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ
39 12) ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

 
กลุมที่ 4 หนวยงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (จํานวน 2 แหง) 
40 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)
41 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)

 
กลุมที่ 5 หนวยงานเสริมศึกษา (จํานวน 1 แหง) 
42 ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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รายชื่อวารสารระดับชาติและนานาชาต ิ

 

ภาคผนวก  ฌ 
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รายชื่อวารสารระดับชาติและนานาชาต ิ
 

 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สามารถดูรายชื่อวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
ที่ อยูใน list ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรองไดจาก website ของ สกอ. 
http://basd.mua.go.th/adver_detail.php?typeid=5&t_id=29 

 

ขอมูลสําหรับการประเมินนํารองครั้งนี้ 
 
 รายชื่อวารสารระดับนานาชาติซึ่งอยูนอกเหนือฐานขอมูลระดับนานาชาติ (ISI) ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรับรอง  จํานวน 12 รายการ ดังตอไปน้ี 

1. Science Asia: Journal of the Science Society of Thailand 
2. Songklanakarin Journal of Science and Technology 
3. ECTI Transactions on Electrical Eng, Electronics, and Communication  

(ECTI-EEC) 
4. Thai Journal of Agricultural Science 
5. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
6. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
7. Journal of the Medical Association of Thailand  
8. Thai Forest Bulletin 
9. Siriraj Hopital Gazette 
10. Chulalongkorn Medical Journal 
11. Asian Journal of Energy and Environment 
12. Journal of Environmental Research                

 
 รายชื่อวารสารระดับชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรับรอง 
จํานวน ๓๙ รายการ ดังตอไปน้ี 

1. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 
2. Chulalongkorn University Dental Journal 
3. Thai Journal of Veterinary Medicine 
4. Thai Journal of Nursing Research 
5. Ramathibodi Nursing Journal 
6. Vajira Medical Journal 
7. The Thai Journal of Nursing Council 
8. KKU Research Journal 
9. Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine 
10. The Journal of the Royal Institute of Thailand 
11. Agricultural Science Journal 
12. Ladkrabang Engineering Journal 
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13. Journal of the Nephrology Society of Thailand 
14. ASEAN Journal of Science and Technology for Development 
15. Journal of the National Research Council of Thailand 
16. Kasetsart Journal: Natural Science 
17. KMUTT Research and Development Journal 
18. International Journal of the Engineering Institute of Thailand  
19. Suranaree Journal of Science & Technology 
20. Thammasat International Journal of Science & Technology 
21. R&D Journal of the Engineering Institute of Thailand 
22. Internal Medicine Journal of Thailand 
23. วารสารพยาบาลศาสตร 
24. วารสารธรรมชาติวิทยาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      
25. วารสารโลหะ วัสดุ และแร      
26. วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย      
27. วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 
28. ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร      
29. KMITL Science Journal      
30. วารสารพยาบาล      
31. Chiang Mai Journal of Science      
32. วารสารเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล      
33. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      
34. วารสารวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย      
35. วารสารพยาบาลทหารบก   
36. วารสารวิชาการเกษตร      
37. ศรีนครินทรเวชสาร      
38. วารสารวิทยาศาสตร มข.      
39. วารสารมหาวทิยาลัยนเรศวร 
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ฐานขอมูลสําหรับสบืคน 
อางอิงบทความวิจัย 

 

ภาคผนวก  ญ 
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ฐานขอมูลสําหรับสืบคนการอางอิงบทความวิจัย 
 
ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาติ/ นานาชาติ 
 

  ฐานขอมูลนานาชาติที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  ใหการรับรอง    โดยใช
ประกอบการพิจารณาใหทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp)  

 1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   1.1  SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl๐๐34.html  
    1.2  MEDLINE = http://medline.cos.com/  
    1.3  BIOSIS = http://www.biosis.org/  
    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  
 

  ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอืน่ๆ 
  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.com 
  10.  Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
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ระบบบริหารยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ภาคผนวก  ฎ 
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ระบบบริหารยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

สําหรับระบบบริหารยุทธศาสตร ที่พัฒนาขึ้นใหมน้ีไดมีการปรับปรุงรูปแบบในการใชงานใหม
เน่ืองจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบและไดนําเอา
คําแนะนําของผูตอบแบบสอบถาม และคําแนะนําจากผูตรวจประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา มาปรับปรุงโดยไดมีการปรับปรุงทั้งหนาตาของระบบ และการทํางานตางๆ  ดังน้ี 
 

1. การเขาใชงานระบบ 
    ระบบบริหารยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้พัฒนาดวยภาษา PHP ซึ่งเปน Web 
application  ใชงานผานระบบ  Internet   โดยอาศัยโปรแกรม Web  browser ทั่วไป  และ
เรียกใชผาน  URL www.plan.msu.ac.th/kpi  
 
 2. สวนประกอบของระบบ 
      ไดมีการปรับปรุงหนาตาของระบบโดยแบงออกเปน 4 สวนใหญ ๆ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. แถบมหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงาน  เลือกเพ่ือที่จะแสดงผลในสวนของ
มหาวิทยาลัยหรือของคณะ/หนวยงาน ซึ่งจะมีความแตกตางกันของเมนูหลักและแถบแสดงขอมูล 
  2. เมนูหลัก  ในสวนของเมนูหลักจะมีใหเลือก ตามระดับของผูใชงาน  

3. แถบแสดงขอมูล  เมื่อเลือกที่เมนูหลักแลว จะปรากฏแถบใหเลือกเพ่ือแสดงขอมูล  
ซึ่งจะมีใหเลือกแลวแตระดับของผูใชงาน เชนกัน 
  4. สวนของการแสดงผล  จะแสดงผลจากแถบแสดงขอมูลที่เลือก 
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 3. ระดับของผูใชระบบ 
     ในสวนของการแบงระดับผูใชงานจะมีการแบงระดับเปน 5 ระดับคือ 

          1.  ผูดูและระบบระดับมหาวิทยาลัย  มีหนาที่  จัดการขอมูลในสวนของมหาวิทยาลัย และ 
คณะ/หนวยงาน  กําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย และถายทอดตัวชี้วัด
ดังกลาวไปยังคณะ/หนวยงาน รวมถึงจัดการการทํางานในสวนตาง ๆ ของระบบและผูใชงานภายในระบบ
ทั้งหมด 
          2.  ผูดูแลระบบระดับคณะ/หนวยงาน  มีหนาที่ จัดการขอมูลพ้ืนฐานของคณะ/หนวยงาน  
และผูใชระบบระดับคณะ/หนวยงาน รวมทั้งกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัดของคณะ/
หนวยงาน และถายทอดตัวชี้วัดไปสูผูกํากับติดตามและผูรับผิดชอบตัวชี้วัดของคณะ/หนวยงาน ตรวจสอบ
และแกไขขอมูลผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานเพื่อความถูกตองสมบูรณของขอมูล 
          3.  ผูกํากับติดตามตัวชี้วัดระดับคณะ/หนวยงาน  มีหนาที่ ตรวจสอบและแกไขขอมูลที่
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดําเนินงาน  และทําการยืนยันขอมูลดังกลาวเพ่ือความสมบูรณและถูกตอง
ของขอมูล 
         4.  ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับคณะ/หนวยงาน มีหนาที่  รายงานผลการดําเนินงานและแนบ
เอกสารอางอิงในตัวชี้วัดที่คณะ/หนวยงานมอบหมายให 
         5.  ผูใชงานทั่วไป  สามารถดูขอมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงานได เชน 
ขอมูลพ้ืนฐาน เอกสารเผยแพร(ในสวนที่สามารถเขาถึงได)  รายงานผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
และคณะ/หนวยงาน 
 

4. การแนบเอกสารอางอิงรายตัวชี้วัด 
     เพ่ือใหผลการดําเนินงานในแตละตัวชี้วัดมีหลักฐานอางอิง  จึงไดพัฒนาระบบใหมีการแนบ

เอกสารอางอิงรายตัวชี้วัด  ซึ่งจะกําหนดใหแนบไฟลรูปภาพ( .jpg,  .gif )    ไฟลเอกสาร(.pdf,  .doc, 
.docx, .xls, .xlsx)  และลิงค Url จากหนาเว็บไซตตาง ๆ ซึ่งขนาดไฟลที่กําหนดใหอัพโหลดนั้นตองไม
เกิน 2 Mb ซึ่งสามารถกําหนดไดวาเอกสารนี้ตองการใหบุคคลภายนอกดาวนโหลดไดหรือไมโดยการใส 
password เพ่ือการเขาถึงเอกสาร  และในการแนบเอกสารอางอิงรายตัวชี้วัดน้ันจะมีการแบงตัวชี้วัด
ออกเปน 3 ประเภทคือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดขั้นตอนการทํางาน  ซึ่งจะมีการ
แนบเอกสารตางกันดังน้ี 

       1. แนบเอกสารอางอิง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จะเปนการแนบเอกสารอางอิงที่แสดงถึงตัวเลข 
ที่กรอกในระบบ  
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      2. แนบเอกสารอางอิง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จะเปนการแนบเอกสารที่แสดงใหเห็นวาได
ดําเนินการในประเด็นน้ันๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       3.  แนบเอกสารอางอิง ตัวชี้วัดขั้นตอนการดําเนินงาน จะเปนการแนบเอกสารที่แสดงใหเห็น

วาไดดําเนินการในขั้นตอนการดําเนินงานนั้น ๆ  
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5. การรายงานผลการดําเนินงาน 
   สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานนั้น  ระบบไดพัฒนาใหสามารถรายงานผลการดําเนินงาน
เปนไฟลเอกสาร Excel   ทั้งการรายงานผลรายตัวชี้วัดตามแบบฟอรมที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด และการ
รายงานผลสรุปรวมทุกตัวชี้วัด เพ่ือความสะดวกในการจัดทําเปนรูปเลมรายงาน ซึ่งตองกรอกขอมูลในสวน
ของผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด ขอมูลผลการดําเนินงาน คําชี้แจงการปฏิบัติงาน มาตรการที่ไดดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน อุปสรรคตอการดําเนินงาน และแนวทางแกไข ดังภาพ  
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ซึ่งมีขั้นตอนการดูรายงานดังน้ี   
1. เลือกแถบมหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงาน เพ่ือดูรายงานของมหาวทิยาลัย หรือคณะ/

หนวยงาน 
2. เลือกรายงานในสวนของเมนูหลัก 
3. เลือก ปงบประมาณ และเดือนที่ตองการแสดงผล  ซึ่งในสวนของคณะ/หนวยงานจะตองเลือก

คณะหนวยงานที่ตองการดวย 
4. เลือกรูปแบบที่จะแสดงรายงาน ซึ่งสามารถดูไดทั้งรายละเอียดรายตัวชี้วัด และผลการดําเนินงาน

โดยสรุป 
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ภาพแสดงรายงานผลการดําเนินงานสรุปทุกตัวชี้วัด 
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ภาพแสดงรายงานผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด 
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ภาพแสดงรายงานผลการดําเนินงานเปนไฟล  Excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การแจงผลการดําเนินงาน 
   สําหรับการแจงผลการดําเนินงานนั้น  ระบบไดออกแบบมาใหมีผูกํากับติดตามตัวชี้วัดเพื่อยืนยัน

ขอมูลและกํากับผูที่รับผิดชอบแตละตัวชี้วัดใหรายงานขอมูลที่ถูกตอง  โดยเมื่อผูรับผิดชอบตัวชี้วัดกรอกผล
การดําเนินงานลงในระบบในทุกตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายแลว ระบบจะปรากฏปุมใหผูรายงานสงผลไปให 
ผูกํากับติดตาม ซึ่งระบบจะมีการสงขอความไปทาง E‐mail  เพ่ือเตือนผูกํากับติดตามใหตรวจสอบและ
ยืนยันขอมูล  กอนที่ผูดูและระบบของคณะ/หนวยงานจะทําการยืนยันขอมูลครั้งสุดทาย และระบบจะทําการ
สง  E‐mail ไปยังผูกํากับติดตามและผูรับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งหมดของคณะ/หนวยงาน เพ่ือแจงผลการ
ดําเนินงานของคณะ/หนวยงานอีกครั้ง 
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