รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ 2550

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
( ) รอบ 12 เดือน
เกณฑการใหคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผล
หนวย น้ําหนัก 1 2
3 4 5 ผลการ
คา คะแนน
ดําเนินงาน คะแนน ถวง
การปฏิบัติราชการ
วัด (รอยละ)
ที่ได น้ําหนัก
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ ... )
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จ ระดับ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ ความ
สําเร็จ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/แผนยุทธศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนผูเขารวม จํานวน
กิจกรรมในโครงการตามแนว
พระราชดําริ
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุงการบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
จังหวัดและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4.1 มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 รอยละของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป

5

100

150

200

250

300

313

5

0.2500

5

1

2

3

4

5

5

5

0.2500

1.46

70

75

80

85

90

N/A

1

0.0146

คน
ระดับ
ความ
สําเร็จ

ระดับ
ความ
สําเร็จ

รอยละ

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 รอยละของ

เกณฑการใหคะแนน
ผลการดําเนินงาน
หนวย น้ําหนัก 1 2
3 4 5 ผลการ
คา คะแนน
ดําเนินงาน คะแนน ถวง
วัด (รอยละ)
ที่ได น้ําหนัก
รอยละ 1.46 60 62 64 66 68
N/A
1
0.0146

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ระดับความพึง ระดับ 1.46
พอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต ความพึง
พอใจ
จํานวน 2.18
ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 จํานวน
นักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการ คน

1

2

3

4

5

4.24

4.00

0.0584

1

2

3

4

5

7

5

0.1090

2

3

4

6

8

3.77

2.77

0.0607

1

2

3

4

5

7.317

5

0.0835

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการ
หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 4.1.5 รอยละของ

รอยละ

2.19

บทความวิทยานิพนธปริญญาโท/
เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/
เอก
5

ตัวชี้วัดที่ 4.2 มาตรฐานดาน
การวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 รอยละของ
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา

รอยละ

1.67

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 รอยละของ
อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย/
งานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา
ตัวชี้วัดที่ 4.3 มาตรฐานดาน
การบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 รอยละของ
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ/
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคมชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตออาจารยประจํา
ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 จํานวนชั่วโมง
เฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคมชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา
ตัวชี้วัดที่ 4.3.3 รอยละของ
อาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบันเปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ/
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

เกณฑการใหคะแนน
ผลการดําเนินงาน
หนวย น้ําหนัก 1 2
3 4 5 ผลการ
คา คะแนน
ดําเนินงาน คะแนน ถวง
วัด (รอยละ)
ที่ได น้ําหนัก
จํานวน 1.67 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 26,537
5
0.0835
เงิน

รอยละ

1.66

25

28

31

33

36

24

1

0.0166

8.75
รอยละ

1.46

41

43

45

47

49

62.20

5

0.0730

จํานวน
ชั่วโมง

1.46

30

35

40

45

50

49.67

4.934

0.0720

รอยละ

1.46

12

14

16

18

20

20.73

5

0.0730

เกณฑการใหคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผล
หนวย น้ําหนัก 1 2
3 4 5 ผลการ
คา คะแนน
ดําเนินงาน คะแนน ถวง
การปฏิบัติราชการ
วัด (รอยละ)
ที่ได น้ําหนัก
1
2
3
4
2
3
0.0654
ตัวชี้วัดที่ 4.3.4 จํานวนแหลง จํานวน 2.18 0
ใหบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 4.3.5 ระดับ
ความสําเร็จและประสิทธิผลของ
การใหบริการวิชาการ/วิชาชีพตาม
พันธกิจของสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 4.4 มาตรฐานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 รอยละของ
โครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวน
โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
ตัวชีว้ ัดที่ 4.4.2 รอยละเฉลี่ย
ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/
กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 4.4.3 รอยละของ
คาใชจายและมูลคาที่ใชในการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
ตองบดําเนินการ

แหลง

ระดับ
ความ
สําเร็จ

2.19

1

2

4

5

5

5

0.1095

2.5
รอยละ

0.83

0.50

0.60

0.70 0.80

0.90

25.86

5

0.0415

รอยละ

0.83

5

10

15

20

25

31.725

5

0.0415

รอยละ

0.84

0.37

0.38

0.39 0.40

0.41

11.449

5

0.0420

75

85

81.63

5

0.3461

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ .......)
65 70
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของระดับ รอยละ 8
ความพึงพอใจของผูรับบริการ

3

80

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 7ระดับความสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จ
ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของสถาบัน
อุดมศึกษา

เกณฑการใหคะแนน
ผลการดําเนินงาน
หนวย น้ําหนัก 1 2
3 4 5 ผลการ
คา คะแนน
ดําเนินงาน คะแนน ถวง
วัด (รอยละ)
ที่ได น้ําหนัก
ระดับ
1
2
3
4
5
4
5
5
0.2000
ความ
สําเร็จ
5

5

5

0.1500

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ ........)
ระดับ
3
1 2
3 4 5
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับ

3.5

3

0.0900

ความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ตัวชีว้ ัดที่ 11 ระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับคุณภาพ
ของการกํากับดูแลของสภา
มหาวิทยาลัย/ สถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จ
ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับคุณภาพ
ของการพัฒนาบุคลากรของคณะ

ระดับ
ความ
สําเร็จ

3

1

2

3

4

ความ
สําเร็จ
ระดับ
ความ
สําเร็จ

2

1

2

3

4

5

5

5

0.1000

ระดับ
คุณ
ภาพ

2

1

2

3

4

5

3

3

0.0600

ระดับ
ความ
สําเร็จ

2

1

2

3

4

5

3

3

0.0600

ระดับ
คุณ
ภาพ

2

40

50

60

70

80

97

5

0.1000

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 16 รอยละของ
อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับคุณภาพ
ของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของคณะ
ตัวชี้วัดที่ 19 คาใชจายทั้งหมด
ที่ใชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
ตอนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุน
ประเด็น ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 22 รอยละของ
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของ
การเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญ

เกณฑการใหคะแนน
ผลการดําเนินงาน
หนวย น้ําหนัก 1 2
3 4 5 ผลการ
คา คะแนน
ดําเนินงาน คะแนน ถวง
วัด (รอยละ)
ที่ได น้ําหนัก
รอยละ 2
1
6 11 16 6.097 3.194 0.0638

ระดับ
คุณ
ภาพ

2

บาท

2

ระดับ
ความ
สําเร็จ

2

1

2

3

4

5

2

รอยละ

2

60

70

80

90

100

69.23

2

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

4.6

1 - 3,500 - 5,000 - 6,000 - 7,000 206.07
3,499 4,999 5,999 6,999 ขึ้นไป

4.60

0.0200

1

0.0200

2

0.0400

1.9230 0.0385

4

0.0800

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ ............)
รวม
รายงาน ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550
ผูรายงาน
ผ.ศ. จรูญ คําทิพย
ตําแหนง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2.8992

หนวยงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
โทรศัพท 055-411096 ตอ 1400

หมายเหตุ : หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลไดภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่
ใชขอมูลจากสวนกลาง หรือจัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน

3.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในโครงการตามแนวพระราชดําริ
หนวยวัด : จํานวนคน
น้ําหนัก : รอยละ 5
คําอธิบาย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินงานตามโครงการตามแนวพระราชดําริ มาอยางตอเนื่อง โดยได
จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เขารวมกิจกรรมมาโดยตลอด โดย
มหาวิทยาลัย ไดดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ ดังนี้
1. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย
2. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
3. โครงการสวนพฤกษศาสตร
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้






จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในโครงการตามแนวพระราชดําริ จํานวน 100 คนตอป
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในโครงการตามแนวพระราชดําริ จํานวน 150 คนตอป
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในโครงการตามแนวพระราชดําริ จํานวน 200 คนตอป
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในโครงการตามแนวพระราชดําริ จํานวน 250 คนตอป
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในโครงการตามแนวพระราชดําริ จํานวน 300 คนตอป

เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในโครงการตามแนว
พระราชดําริ

คน

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
20
30
-

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการตามพระราชดําริของทุกพระองคคือ
1. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย
2. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. โครงการสวนพฤกษศาสตร
4. โครงการตามพระราชดําริ อื่นๆ

1
2

ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
กิจกรรมที่ดําเนินการตามโครงการตามแนวพระราชดําริ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมตามโครงการตามแนวพระราชดําริ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชน หากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1418

3.3 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
น้ําหนัก : รอยละ 5
คําอธิบาย :
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีเปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อทองถิ่น รวมทั้งการใหบริการ
วิชาการในทุกรูปแบบกับสังคมและทองถิ่น โดยดําเนินการรวมกับจังหวัดในการดําเนินการในรูปแบบ ต
างๆ เพื่อพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ตามโครงการความรวมมือระหวางจังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้






รวมปรึกษาหารือกับจังหวัดในการสํารวจปญหาและความตองการของจังหวัด/กลุม
จังหวัด ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู
รวมมือกับจังหวัดในการจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของ
จังหวัด และเลือกเรื่องที่มีความสําคัญในระดับตนๆไปดําเนินการ
มหาวิทยาลัยและจังหวัดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชาของ
แตละ สวนราชการ เพื่อใหความเห็นชอบ
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามโครงการ / แผนที่กําหนด
ประเมินผลการดําเนินการ

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับ
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
-

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากการหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในการใหความรวมมือจังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในการดําเนินตาง ๆ โดยหนวยงานจะรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ ตามรอบระยะเวลาการรายงาน
คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 แผนงานในการดําเนินงานในการสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในปงบประมาณ 2550
2 กิจกรรม/งานตาง ๆ ที่ดําเนินงานใหกับจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ 2550
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชน หากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. กิตติภณ กิตยานุรกั ษ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1413

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
4.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ป
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 1.46
คําอธิบาย :
- ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา กับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยไมนับรวมผูที่ศึกษา
ตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ
- จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่
เรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ที่ไดงานทํา ภายในระยะเวลา 1 ป
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา
- จํานวนของบัณ ฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดั บ
ปริญญาตรีที่เรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ มีกิจการของตนเองที่มี
รายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา
- การนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให
นับเฉพาะผูที่ไดงานทําหรือเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จเทานั้น ไมนับผูที่มีงานทํา หรือมีกิจกรรมของตนเองที่มี
รายไดประจําอยูแลว
- วันที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
- แจงนับตามปงบประมาณ
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป นับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)
(จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ไมรวมผูศ ึกษาตอ)

X 100

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้







ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใน ปงบประมาณ 2550 ที่ไดงานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 70
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปงบประมาณ 2550 ที่ไดงานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 75
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปงบประมาณ 2550 ที่ไดงานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 80
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปงบประมาณ 2550 ที่ไดงานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 85
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปงบประมาณ 2550 ที่ไดงานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 90

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปงบประมาณ 2550 ที่ไดงานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป
*ปงบประมาณ 2547,2548 รวมผูที่ศึกษาตอดวย

รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547*
2548*
2549
96.44
69.52
77.86

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลไดจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดทําในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และคณะก็สํารวจขอมูลของคณะดวยเชนกัน ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
2 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําแลว ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา
3 จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา
ทั้งนีไ้ มรวมผูศึกษาตอ
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชน หากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ คําทิพย เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1418

4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 1.46
คําอธิบาย :
- ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษากับ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดงานทําทั้งหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ
- บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแก หลักสูตรปกติ หลักสูตรตอเนื่อง หลักสูตรสมทบ) ที่ไดงานทํา
ตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่
ไดงานทําทั้งหมด โดยใหนับเฉพาะบัณฑิตที่ไมมีงานทํากอนเขาศึกษาตอ และไมนับรวมผูที่ศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)
(จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดงานทํา)

X 100

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้






บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ 2550 รอยละ 60
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ 2550 รอยละ 62
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ 2550 รอยละ 64
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ 2550 รอยละ 66
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ 2550 รอยละ 68

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือ
สอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ 2550

หนวยวัด
รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
83.06

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลไดจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดทําในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และคณะทุกคณะก็สํารวจขอมูลของคณะดวยเชนกัน ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
2 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําแลว ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
3 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
4 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําอยูกอนแลว
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชน หากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1418

4.1.3 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
หนวยวัด : ระดับความพึงพอใจ
น้ําหนัก : รอยละ 1.46
คําอธิบาย :
- ผูใชบัณฑิต ใหหมายรวมถึง นายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย
- ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ของนายจาง
ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของ จากการประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวยตั้งแต 1-3 ป โดยพิจารณา
คุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 3 ดานของบัณฑิตที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ไดแก ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้น ๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการ
ทํางาน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้






นายจาง/ผูประกอบ มีความพึงพอใจตอบัณฑิต รอยละ 65
นายจาง/ผูประกอบ มีความพึงพอใจตอบัณฑิต รอยละ 70
นายจาง/ผูประกอบ มีความพึงพอใจตอบัณฑิต รอยละ 75
นายจาง/ผูประกอบ มีความพึงพอใจตอบัณฑิต รอยละ 80
นายจาง/ผูประกอบ มีความพึงพอใจตอบัณฑิต รอยละ 85

เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
นายจาง/ผูประกอบ มีความพึงพอใจตอบัณฑิต

หนวยวัด
รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
ระดับ 4
ระดับ 4

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลไดจากการจัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร โดยใหนักศึกษา นําไปใหนายจาง/ผูประกอบการ ตอบแบบสอบถาม และสงกลับมายัง
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดทําในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณะก็สํารวจขอมูลของคณะ
ดวยเชนกัน ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิต
ทํางานเกี่ยวของดวย ที่มีตอบัณฑิต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนหากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2546, 2547 และ 2548

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1418

4.1.4 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
หนวยวัด : จํานวนคน
น้ําหนัก : รอยละ 2.18
คําอธิบาย :
- จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในปงบประมาณ พ.ศ.
2550 ตองเปนรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของตางหนวยงาน เชน หนวยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง
ทบวง กรม หรือจังหวัด หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือองคกรวิชาชีพ หรือ
หนวยงานหรือองคกรวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน โดยมีลายลักษณ
อักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและหนวยงาน สามารถนับรวมรางวัล
ผลงานวิทยานิพนธไดดวย
- การนับรางวัลของนักศึกษา สามารถนับไดทั้งรางวัลของนักศึกษาภาคปกติ และรางวัลของนักศึกษา
ภาคนอกเวลา และหากผูไดรับรางวัลนั้นเปนศิษยเกาหลายสถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัลนั้น
ได และสามารถนับซ้ําได หากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหลายครั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้






นักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของ จํานวน 1 คน
นักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของ จํานวน 2 คน
นักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของ จํานวน 3 คน
นักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของ จํานวน 4 คน
นักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของ จํานวน 5 คน

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองฯ

หนวยวัด
คน

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
9
1

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง หรือรางวัลฯ ของคณะ โดย
หนวยงานจะจัดเก็บขอมูลตามรอบระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ขอมูลที่ตอง
รายงาน ไดแก
1 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
2 ชื่อนักศึกษา ศิษยเกา และชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให และเดือนและปที่ไดรับ ใน
ปงบประมาณ 2550 รวมทั้งคําประกาศเกียรติคุณฯ
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชน หากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1418

4.1.5 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 2.19
คําอธิบาย :
- ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ทีต่ ีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้ไมนับ
ภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ
- บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ หมายถึง บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก (โดยจะตอง
เปนบทความ ไมใชบทคัดยอ) ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีการตรวจคัดคุณภาพ
เปนที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล และวารสารระดับชาติ
ที่มีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ และการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอ
เทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website http://rgi.trf.or.th/thai_cancel journal.htm) รวมทั้งบทความจาก
วิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
- ผูประเมินอิสระ (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของผูที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ
- วารสารระดับนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่
เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ฐานขอมูล Ei Compendex
ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล PUBMED ฐานขอมูล AGRICOLA
(AGRICultural Online Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือ ฐานขอมูล PUBSCIENCE
เปนตน
- วารสารระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่คณะบรรณาธิการตองเปน
ชาวตางประเทศ อยางนอย 1 คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย
- วารสารระดับชาติ ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ จากสถาบันตางๆ
และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสารและบรรณาธิการสวนใหญ
จะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25

ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล
1) ISI = http://portal.isiknowledge.com/
2) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet
3) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/
4) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/
5) Biosis = http://www.biosis.org/
6) Scopus = http://www.info.scopus.com/
7) Pubmen = http://www.pubmed.gov/
8) Academic Search Prdmium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then
academic search prdmium)
9) Infortieve = http://www.infotrieve.com
10) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/
การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลที่ สกว. ใหการรับรอง
ดวย
- บทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
หรือระดับชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ไมใชบทคัดยอ เปนบทความที่ได รับ
การคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) สําหรับบทความที่ไดรับการ
คัดเลือกใหตีพิมพรวมเลมรวมกับบทความอื่น ๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาใหถือเปนหนังสือหรือวารสาร
ระดับนานาชาติ หากหนังสือนั้นอยูในฐานขอมูลสากล
- การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดั บ
นานาชาติ จะไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จ
การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ทีไ่ ดตีพิมพเผยแพร)
(จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด ของผูสําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)

X 100

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้


จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ รอยละ 2

เทากับ 1 คะแนน

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ รอยละ 3
 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ รอยละ 4
 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ รอยละ 6
 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ รอยละ 8
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :


ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
1

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก รอยละ
ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปดสอนถึงระดับปริญญาโท

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากคณะที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และจากบัณฑิตวิทยาลัย ในสวนของบทความจาก
วิทยานิพนธปริญญาโทของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
2 จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ทั้งหมด
3 หลั ก ฐานรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม (Proceedings) ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี บ ทความจาก
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ไมใชบทคัดยอ เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพ
หมายเหตุ
1. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร รวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
2. การเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการ
เผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
3. การตี พิมพ ในวารสาร นั บเมื่อ กองบรรณาธิ การวารสารนั้ น ตอบรับ ซึ่ งเมื่ อนับ การตอบรั บ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะนํามาแจงนับซ้ําในปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 ไมได

4. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่
ได รั บการประเมิ น โดยจํ า แนกตามประเภทผลงานที่ ไ ด รั บการตี พิมพ ในวารสารระดั บต า ง ๆ โดยระบุ
รายละเอียดดังนี้ ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ ชื่อบทความ ชื่อผูเขียน เลขหนา
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนหากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.อรพินธุ พูนนารถ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1402

4.2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค
4.2.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 1.67
คําอธิบาย :
- เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งการเปนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
- งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิจัย
ที่เหมาะสมกับสาขาวิชา หรือบทความทางวิชาการของอาจารยของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล
วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล และวารสารระดับชาติที่มีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการ
ตีพิมพ และเทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการ
นําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website http://rgi.trf.or.th/thai/thai cancel jourmal.htm)
- งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา หรือการแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองาน
ที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอ
สาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานใน
สาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม
- การนําไปใชประโยชน หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ไปใชในการพัฒนาตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะของการทําวิจัยหรือการสรางสรรคผลงานชิ้นนั้น ๆ
- บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ
หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอ เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings)
- ผูประเมินอิสระ (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของผูที่ไดรับ การตีพิมพ
ในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ
- วารสารระดับนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่เปน
ที่ยอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ฐานขอมูล Ei Compendex ฐานขอมูล

INSPEC ฐานขอมูล Science Direct ฐานขอมูล PUBMED ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural Online
Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือ ฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน
- วารสารระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่คณะบรรณาธิการตองเปนชาว
ตางประเทศอยางนอย 1 คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย
- วารสารระดับชาติ ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ จากสถาบันตางๆ
และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสารและกองบรรณาธิการจะตอง
มาจากสถาบันอื่น ๆ ไมนอยกวารอยละ 25
ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล
1) ISI = http://portal.isiknowledge.com/
2) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet
3) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/
4) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/
5) Biosis = http://www.biosis.org/
6) Scopus = http://www.info.scopus.com/
7) Pubmen = http://www.pubmed.gov/
8) Academic Search Prdmium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then
academic search prdmium)
9) Infortieve = http://www.infotrieve.com
10) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/
- อาจารย ประจํา หมายถึ ง อาจารยประจํ าทุ กระดับ ไดแก อาจารย ขา ราชการ อาจารยพนัก งาน
รวมถึง อาจารยพิเศษที่ มีสัญ ญาการจา งทั้ งป การศึก ษา (จ างไมต่ํากวา 9 เดื อน) และนั กวิ จัย ประจํา ไดแ ก
ขาราชการ หรือพนังการของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) นับเฉพาะ
อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไมรวมผูลาศึกษาตอ
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร หรือ
นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)
X 100
(อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้







จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ รอยละ 1
จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ รอยละ 2
จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ รอยละ 3
จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ รอยละ 4
จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ รอยละ 5

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

หนวยวัด
รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
5.26
36.59

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากโปรแกรมวิชาและหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ โดยหนวยงานดังกลาวจะตองรายงานตามรอบ
ระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ใหกับคณะ
ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแกขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 จํา นวนงานวิ จัย และงานสร า งสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพร หรื อ นํ า ไปใช ประโยชน ในระดั บชาติ หรื อ ระดั บ
นานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
2 จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหนับรวมนักวิจัยประจําไดดวย และไมนับรวมอาจารย
ประจําหรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
หมายเหตุ
1. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร และใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
2. การเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการ
เผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด

3. การตี พิมพ ในวารสาร นั บเมื่อ กองบรรณาธิ การวารสารนั้ น ตอบรับ ซึ่ งเมื่ อนับ การตอบรั บ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะนํามาแจงนับซ้ําในปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 ไมได
4. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่
ได รั บการประเมิ น โดยจํ า แนกตามประเภทผลงานที่ ไ ด รั บการตี พิมพ ในวารสารระดั บต า ง ๆ โดยระบุ
รายละเอียดดังนี้
ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ
ชื่อบทความ และเลขหนา
ชื่อผูเขียน
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนหากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : อ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1426

4.2.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา
หนวยวัด : บาท
น้ําหนัก : รอยละ 1.67
คําอธิบาย :
- เปรียบเทียบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ทั้งจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปสัดสวน
- งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย ที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล วารสารที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลสากล และวารสารระดับชาติที่มีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ และ
เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอ
เทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website http://rgi.trf.or.th/thai/thai cancel journal.htm)
- งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลป ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการ
แสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดง
ความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้ง
สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม
- เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตาง
ๆ ที่อาจารยประจํา และนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายในภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้น ๆ
- แหลงทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน จําแนกดังนี้
1) แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน
2) แหลงทุนตางประเทศ
3) จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อืน่ ๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย
4) จากภาคเอกชน
5) จากแหลงอื่น ๆ.
ในกรณีทําวิจัยรวมกันหลายคนใหหารเฉลี่ยจํานวนเงินทุนที่ไดรับ สวนกรณีเปนงานวิจัยมีระยะเวลา
ในการวิจัยมากกวา 1 ป ใหคิดเฉลี่ยเปนรายป
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน หมายถึง เงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อการ
สนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค

- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก หมายถึง เงินที่ไดรับจัดสรรจาก
หนวยงานภายนอก
- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงงาน
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) และนักวิจัยประจํา ไดแก
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) นับเฉพาะ
อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไมรวมผูลาศึกษาตอ
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับในปงบประมาณพ.ศ. 2550)
(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้
จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา = 5,000 บาท/คน
 จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา = 7,500 บาท/คน
 จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา = 10,000 บาท/คน
 จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา = 12,500 บาท/คน
 จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา = 15,000 บาท/คน
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :


ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

หนวยวัด
บาท

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
7,222
16,457.48

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากโปรแกรมวิชาและหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ โดยหนวยงานดังกลาวจะตองรายงานตามรอบ
ระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ใหกับคณะ
ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
2 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนหากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : อ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1426

4.2.3 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 1.66
คําอธิบาย :
- เปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับทุนทําวิจัย จากภายในและภายนอก
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ
- ทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบัน สําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้น ๆ
- แหลงทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน จําแนกดังนี้
1) แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน
2) แหลงทุนตางประเทศ
3) จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่น ๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย
4) จากภาคเอกชน
5) จากแหลงอื่น ๆ
- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) และนักวิจัยประจํา ไดแก ขาราชการ
หรือพนักงานของมหาวิ ทยาลั ยที่มีสัญญาการจา งทั้งป การศึกษา (จางไมต่ํา กวา 9 เดือ น)
นับเฉพาะ
อาจารยและนักวิจยั ที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไมรวมผูลาศึกษาตอ
- การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค ไมนับซ้ํา
แมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา 1 ทุน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)
X 100
(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้



จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค รอยละ 25
จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค รอยละ 28

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน





จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค รอยละ 31
จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค รอยละ 33
จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค รอยละ 36

เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัย

หนวยวัด
รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
2.5
16.45
31.71

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากโปรแกรมวิชาและหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ โดยหนวยงานดังกลาวจะตองรายงานตามรอบ
ระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ใหกับคณะ
ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
2 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนหากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2546, 2547 และ 2548
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจดั เก็บขอมูล : อ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1426

4.3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
4.3.1 รอยละของกิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความตองการของพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ตออาจารยประจํา
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 1.46
คําอธิบาย :
- เปรียบเทียบกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กับอาจารย
ประจําแสดงในรูปรอยละ
- กิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สถาบัน
ไดจัดขึ้น เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา ทั้งนี้
การนับอาจารยประจําใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
- ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้
1) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม
2) บริการเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ทางการศึกษา
3) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน
4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา
5) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง
6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่
เกี่ยวของ
7) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ
8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
9) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต
10) บริการอื่น ๆ ทั้งนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน ถามีการ
ขอความรวมมือจากจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือสวนราชการอื่นใหชวยบริการ
วิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความ
รวมมือเปนหลักฐานประกอบ
- อาจารยประจํา หมายถึ ง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแ ก อาจารยขาราชการ อาจารย พนักงาน
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงาน
จริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไมรวมผูลาศึกษาตอ

สูตรการคํานวณ :
(จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2550)
(จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)

X 100

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้






จํานวนโครงการ/ กิจกรรม บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่ตอบสนองความ
ตองการของสังคม ชุมชนประเทศชาติ รอยละ 41
จํานวนโครงการ/ กิจกรรม บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติ รอยละ 43
จํานวนโครงการ/ กิจกรรม บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติ รอยละ 45
จํานวนโครงการ/ กิจกรรม บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติ รอยละ 47
จํานวนโครงการ/ กิจกรรม บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติ รอยละ 49

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนกิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการ/
วิชาชีพ ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ

หนวยวัด
รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
19.74
54.43
125.61

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากโปรแกรมวิชาและหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ โดยหนวยงานดังกลาวจะตองรายงานตามรอบ
ระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ใหกับคณะ
ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อ
ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
2 จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําที่ลา
ศึกษาตอ
หมายเหตุ
1. กรณี 1 กิจกรรมหรือโครงการจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน
2. กรณีบริการวิชาการ 1 กิจกรรมหรือโครงการ มีหลายสถาบันรวมมือกัน ใหแตละสถาบันนับแยก
ได
3. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันสงคณาจารยไป
ชวยใหนับเปนผลงานได
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนหากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.อรพินธุ พูนนารถ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1402

4.3.2 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ตออาจารยประจํา
หนวยวัด : สัดสวนจํานวนชั่วโมง
น้ําหนัก : รอยละ 1.46
คําอธิบาย :
- เปรียบเทียบจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติกับอาจารยประจํา
แสดงในรูปสัดสวน
- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัด
ขึ้น เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา ทั้งนี้
การนับอาจารยประจําใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
- จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่
อาจารยประจําตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ ที่เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ไมเกิน 7 ชั่วโมงตอ
สัปดาห เฉลี่ยทั้งปงบประมาณ คือ 364 ชั่วโมง กรณีที่มีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยเกิน 364 ชั่วโมง ผลการประเมินถูก
ปรับลด
- ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้
1) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม
2) บริการเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ทางการศึกษา
3) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน
4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา
5) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง
6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่
เกี่ยวของ
7) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ
8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
9) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต
10) บริการอื่น ๆ ทั้งนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน ถามีการ
ขอความรวมมือจากจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือสวนราชการอื่นใหชวยบริการ
วิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความ
รวมมือเปนหลักฐานประกอบ

- อาจารยประจํา หมายถึ ง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแ ก อาจารยขาราชการ อาจารย พนักงาน
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงาน
จริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไมรวมผูลาศึกษาตอ
สูตรการคํานวณ :
(ผลรวมของจํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ.
2550)
(จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)

X 100

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้






จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการฯ = 30 ชั่วโมง/คน
จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการฯ = 35 ชั่วโมง/คน
จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการฯ = 40 ชั่วโมง/คน
จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการฯ = 45 ชั่วโมง/คน
จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการฯ = 50 ชั่วโมง/คน

เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําที่ใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ

สัดสวน

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
-

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากโปรแกรมวิชาและหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ โดยหนวยงานดังกลาวจะตองรายงานตามรอบ
ระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ใหกับคณะ

ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจํ าที่ ใหบริก ารวิ ชาการและวิช าชี พที่ตอบสนองความตอ งการพั ฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
2 จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําที่ลา
ศึกษาตอ

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนหากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.อรพินธุ พูนนารถ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1402

4.3.3 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 1.46
คําอธิบาย :
- เปรียบเทียบอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กับอาจารยประจํา
แสดงในรูปรอยละ
- กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตาง ๆ กรรมการการประชุมวิชาการที่
มีลักษณะการจัดเปนประจําระดับชาติหรือนานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งการเปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนตน
- กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตาง ๆ ที่ปรึกษาระดับสูงของ
ประเทศที่ไดรับคัดเลือกหรือไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางาน
วิชาการหรือวิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ
- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) สามารถนับอาจารยประจําที่ลา
ศึกษาตอไดดวย โดยจะไมนับซ้ําแมวาอาจารยทานนั้นจะเปนกรรมการหลายตําแหนงก็ตาม
- การเปนอาจารยที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน จะ
แจงนับเฉพาะนักศึกษาที่รับเปนที่ปรึกษาหรือเปนกรรมการวิทยานิพนธในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนปแรก
หรือครั้งแรกเทานั้น จะไมนับการที่เปนที่ปรึกษาของนักศึกษาที่แจงนับไปแลว ในปกอน ๆ
- ไมนับรวมการเปนวิทยากร
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)
(จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)

X 100

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้










จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา รอยละ 12
จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา รอยละ 14
จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา รอยละ 16
จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา รอยละ 18
จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา รอยละ 20

เทากับ 1 คะแนน

เทากับ 2 คะแนน

เทากับ 3 คะแนน

เทากับ 4 คะแนน

เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบันฯ

หนวยวัด
รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
27.85
31.71

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะตาง ๆ และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยจะรายงานตาม
รอบการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ใหคณะ

ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 จํา นวนอาจารย ที่เป น ที่ ปรึ ก ษา เป น กรรมการวิ ทยานิ พ นธ ภ ายนอกสถาบั น เป น กรรมการวิ ชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
2 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และสามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนหากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.อรพินธุ พูนนารถ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1402

4.3.4 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
หนวยวัด : จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ
น้ําหนัก : รอยละ 2.18
คําอธิบาย :
- การเปนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง การที่สถาบันมีศูนยหรือมีการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการในหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของสถาบันเปนประจํา หรือการที่สถาบันไดทําหนาที่เปน
แหลงอางอิงทางวิชาการ เปนที่พึ่งพาในทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ หรือทําหนาที่ใด ๆ ที่มีผลตอการ
พัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการและการพัฒนาความรู ซึ่งไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
- ระดับชาติ หมายถึง การที่แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล หรือวารสารระดับชาติ หรือรวมจัดงานดานวิชาการและการพัฒนาความรู ที่ประเทศจัดขึ้น หรือให
ทุนสนับสนุน
- ระดับนานาชาติ หมายถึง การที่แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไดรับการอางอิง
ในฐานขอมูล หรือวารสารระดับนานาชาติ หรือรวมจัดงานดานวิชาการและการพัฒนาความรู ที่ประเทศตาง ๆ
มารวมจัด หรือใหทุนสนับสนุน
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้






จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่ไดรับการยอมรับฯ จํานวน 0 แหลง
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่ไดรับการยอมรับฯ จํานวน 1 แหลง
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่ไดรับการยอมรับฯ จํานวน 2 แหลง
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่ไดรับการยอมรับฯ จํานวน 3 แหลง
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่ไดรับการยอมรับฯ จํานวน 4 แหลง

เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

จํานวน

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
-

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากโปรแกรมวิชาและหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ โดยหนวยงานดังกลาวจะตองรายงานตามรอบ
ระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ใหกับคณะ
ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จํานวนศูนยหรือกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานที่ใหบริการวิชาการที่
ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แยกรายงานในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ โดยมีหลักฐานยืนยัน
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนหากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.อรพินธุ พูนนารถ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1402

4.3.5 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
น้ําหนัก : รอยละ 2.19
คําอธิบาย :
สถาบันมีระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการ การเปนที่พึ่งทางวิชาการที่เหมาะสมใหแก
สังคมชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งเปนไปตามพันธกิจของสถาบัน และไดใชองคความรูจากการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคมไปในการใหบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแกชุมชน รวมทั้งไดนําองคความรูจากการวิจัย หรือการคนควาไปใชในการใหบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแกชุมชน
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้






มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยางครบถวนตาม
พันธกิจของสถาบัน
มีการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน
มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
มีผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการ
และวิชาชีพแกสังคม
เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรในชุมชนใน
การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการ
ระดับ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของ ความสําเร็จ
สถาบัน

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
4

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากโปรแกรมวิชาและหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ โดยหนวยงานดังกลาวจะตองรายงานตามรอบ
ระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ใหกับคณะ
ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 แผนในการใหบริการวิชาการที่สถาบันไดใหบริการทางวิชาการแกชุมชนหรือสังคมในปงบประมาณ พ.ศ.
2550
2 มีการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
อยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน
3 มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพแกสังคม
4 มีผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
5 เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของ
ชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนหากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.อรพินธุ พูนนารถ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1402

4.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.4.1 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ และวัฒนธรรม
ตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 0.83
คําอธิบาย :
- เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรม
รวมถึงศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผาน
กระบวนการสรางบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง กับจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด แสดงในรูปรอยละ
- ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก
1) โครงการ หรือ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และ
ภูมิปญญาไทย กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการ
เกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ
อาหารพื้นบาน ยารักษาโรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจ
เปนกิจกรรมหรือโครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม
กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การ
ประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ
เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกาย
ชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ 5 ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการ
สนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย
กลุมวรรณกรรม เปนตน
2) โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียงประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติใน
โอกาสหรือเทศกาลตาง ๆ ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธา
ความเชื่อและคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู
วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน
3) โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา
โดยใหนับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง
กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน

งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ
ตลอดจนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน
4) โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและ
คุณธรรมจริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น
จึงควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย
หรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ให
เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักใน
เรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมาย
ตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน
5) โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน
ศิลปะ การแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลน
พื้นบานตาง ๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแก
หนวยงานตาง ๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การ
แสดงหนังตะลุง และการละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุม
นักศึกษาหรือบุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเปนตน
6) การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ
วัฒนธรรมของชาติตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน
ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ที่สื่อออกมาใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรีศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ที่อาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปน
กิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตาง ๆ
ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวด
ดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม
ประติมากรรม เปนตน
- กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับ
ได
- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัด
ขึ้น เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งดานการเรียนรู การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดใหนักศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550

สูตรการคํานวณ :
(จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)
(จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)

X 100

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้






จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรม รอยละ 0.50
จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรม รอยละ 0.60
จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรม รอยละ 0.70
จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรม รอยละ 0.80
จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรม รอยละ 0.90

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลป และ
วัฒนธรรม

หนวยวัด
รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
0.41
3.34

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากโปรแกรมวิชาและหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ โดยหนวยงานดังกลาวจะตองรายงานตามรอบ
ระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ใหกับคณะ

1
2

ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนหากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1418

4.4.2 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 0.83
คําอธิบาย :
- โครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม
อาจกระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรม การบริหารวิชาการหรืออาจเปนการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง
- ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก
1) โครงการ หรือ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และ
ภูมิปญญาไทย กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการ
เกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ
อาหารพื้นบาน ยารักษาโรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจ
เปนกิจกรรมหรือโครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม
กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การ
ประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ
เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกาย
ชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ 5 ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการ
สนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย
กลุมวรรณกรรม เปนตน
2) โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียงประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติใน
โอกาสหรือเทศกาลตาง ๆ ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธา
ความเชื่อและคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู
วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน
3) โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา
โดยใหนับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง
กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน
งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ
ตลอดจนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน

4) โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและ
คุณธรรมจริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น
จึงควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย
หรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ให
เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักใน
เรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมาย
ตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน
5) โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน
ศิลปการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบาน
ตาง ๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงาน
ตาง ๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนัง
ตะลุง และการละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้นเปนตน
6) การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ
วัฒนธรรมของชาติตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน
ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ที่สื่อออกมาใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรีศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ที่อาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปน
กิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตาง ๆ
ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวด
ดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม
ประติมากรรม เปนตน
- กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับ
ได
สูตรการคํานวณ :
(รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการ
หรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)
X 100
(จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม รอยละ 5
 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม รอยละ 10
 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม รอยละ 15
 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม รอยละ 20
 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม รอยละ 25
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :


ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมใน
การอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะ และวัฒนธรรม

รอยละ

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
60

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากโปรแกรมวิชาและหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ โดยหนวยงานดังกลาวจะตองรายงานตามรอบ
ระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ใหกับคณะ
ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
2 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนหากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชีว้ ัด : ผศ.จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1418

4.4.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
ตองบดําเนินการ
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 0.84
คําอธิบาย :
- เปรียบเทียบคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับงบดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แสดงในรูปรอยละ
- คาใชจายและมูลคาที่สถาบันใชไปเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมเทียบงบดําเนินการ
- คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
- มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการที่
สถาบันจัดให เชน คาอุปกรณและสถานที่ เปนตน
- งบดําเนินการ หมายถึง เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
และคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง) งบดําเนินการใหคิดจากงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ทั้งนี้ใหนับรวม มูลคา (in-kind) ดวย
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)
(งบดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)

X 100

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้




จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม รอยละ 0.37
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม รอยละ 0.38
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม รอยละ 0.39

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 3 คะแนน




จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม รอยละ 0.40
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม รอยละ 0.41

เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรม

รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
0.1

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากโปรแกรมวิชาและหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ โดยหนวยงานดังกลาวจะตองรายงานตามรอบ
ระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ใหกับคณะ

1
2
3

ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
จํ า นวนค า ใช จ า ยที่ ส ถาบั น ใช ไ ปในการอนุ รั ก ษ พั ฒ นา และเสริ มสร า งเอกลั ก ษณ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากการที่สถาบันไดใชเพื่ออนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนหากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1418

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 8
คําอธิบาย :
ในปงบประมาณ 2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนองานบริการ จํานวน 2 งานดังนี้
1. งานฝกประสบการณวิชาชีพ
2. งานบริการหองสมุด
การประเมินผลในตัวชี้วัดนี้แบงเปน 2 สวน
สวนที่ 1 (น้ําหนักรอยละ 3)
 ผูรั บบริก ารในที่ นี้ หมายถึ ง ประชาชนผูมารั บบริ การโดยตรง หรือ เจา หน าที่ ของรัฐ หรื อ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสถาบันอุดมศึกษา
 สถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนองานบริการที่จะนํามาประเมินผลไดไมเกิน 3 งานบริการ โดย
ในแตละงานบริการจะมีการสํารวจความพึงพอใจในประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น คือ
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
 งานบริการที่นํามาประเมินผลจะตองเปนงานที่เปนภารกิจหลัก ทั้งนี้ ตองไมซ้ํากับงานบริการ
ที่ไดเสนอไปแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 2549
 สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สํารวจความพึงพอใจครบทุกงานบริการแลว สามารถเสนองาน
บริ การเดิมได โดยเลือ กงานบริก ารที่มีผ ลสํ ารวจความพึ งพอใจต่ํ า ที่สุ ดในป งบประมาณ พ.ศ. 2547 หรื อ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 หรือปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดไมเกิน 3 งานบริการ
 งานบริ ก ารที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเสนอมาไม เ กิ น 3 งานบริ ก ารดั ง กล า วจะต อ งไม ซ้ํ า กั บ
รายละเอียดในสวนที่ 2
สวนที่ 2 (น้ําหนักรอยละ 5)
ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม
มี 3 ดาน ไดแก บทบาทดานการเปนผูเตือนสติใหกับสังคม บทบาทดานการชี้นําสังคม และบทบาทดานการ
ตอบสนองตอความตองการของสังคม

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
เทากับ 1
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 65
เทากับ 2
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 70
เทากับ 3
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 75
เทากับ 4
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80
เทากับ 5
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85
เงื่อนไข :
ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

หนวยวัด
รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
78.50

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
แบบสํารวจวัดระดับความพึงพอใจในงานบริการดานตาง ๆ / รายงานผลการสํารวจ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : นายไพจิตต สายจันทร เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1416

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
น้ําหนัก : รอยละ 4
คําอธิบาย :
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการ ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการ
กําหนดใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนด
ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณและการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
ตามที่ตนสังกัด (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ไดกําหนดไว นอกจากนี้ยังพิจารณา ผลที่ไดจาก
การดําเนินงานของการประกันคุณภาพภายในที่ไดนํามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสําเร็จตาม
เปาหมายหรือแผนที่กําหนดไว
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้









มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอ
คุณภาพ อยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และการจัดระดับเทียบเคียง
(Benchmarking)
มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนา
คุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ พรอมจัดทําเปน
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองสงตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ
และรายงานใหสาธารณชนทราบ
มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดย
ไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพจาก
ทุกภาคี ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน
มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามพันธกิจใหเกิดผลดี มีการประเมินผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใช
ในการพัฒนางานประจําใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน

เทากับ 3 คะแนน

เทากับ 4 คะแนน

เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน

หนวยวัด
ระดับ
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
-

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ข อ มู ล จากงานประกั น คุ ณ ภาพภายใน สํ า นั ก งานคณบดี เกี่ ย วกั บ ระบบ กลไก รวมทั้ ง ผลการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ โดยหนวยงานดังกลาว จะรายงานตามรอบระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9
เดือน 12 เดือน
ขอมูลที่ตองรายงาน คือ หลักฐานที่แสดงวาไดมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง ขอมูลที่จัดเก็บ ไดแก
1 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
2 ระบบพัฒนาคุณภาพ
3 ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการหรือการจัดการประกันคุณภาพ และรายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินตนเอง
- หลัก ฐานที่แ สดงถึง ผลลั พธหรือ ผลผลิตจากการที่ไ ด มีร ะบบและกลไกในการประกัน คุ ณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง เชน จํานวนหนวยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน การนําผลการประเมินตนเองมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนผล (มูลคาเพิ่ม) ที่เกิดจาก
การพัฒนางานประจําของสถาบัน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : นายไพจิตต สายจันทร เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1416

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
น้ําหนัก : รอยละ 3
คําอธิบาย :
พิจารณาจากการที่สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดและใหแนวทางวิธีการใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยโดยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมี
ระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจน
พรอมใหวินิจฉัยได
เกณฑการใหคะแนน :
กํ า หนดเป น ระดั บขั้ น ของความสํ า เร็ จ (Milestone) แบ ง เกณฑ ก ารให คะแนนเป น 5 ระดั บ
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
 มีการแตงตั้งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของ เทากับ 1 คะแนน
สถาบันอุดมศึกษา
เทากับ 2 คะแนน
 มีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
เทากับ 3 คะแนน
 มีการประเมินระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย
เทากับ 4 คะแนน
 มีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถ
นําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล
เทากับ 5 คะแนน
 มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการ
ทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ของสถาบัน

ระดับ
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
5

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากสํานักงานคณบดี เกี่ยวกับระเบียบ และขอกําหนด จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และ
ระบบการกํากัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย โดยหนวยงานดังกลาว จะ
รายงานตามรอบการรายงาน คือ 6 เดือน
9 เดือน 12 เดือน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. กิตติภณ กิตยานุรักษ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1413

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
น้ําหนัก : รอยละ 3
คําอธิบาย
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา จะ
พิจารณาจากความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใช
น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวน
บุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถลด
การใชลงไดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ.2550 กับปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ.
2546 โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน
 พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ
1. ไฟฟา
ใหน้ําหนักรอยละ 1
2. น้ํามัน
ใหน้ําหนักรอยละ 1
เกณฑการใหคะแนน
1. ไฟฟา
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน
2
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน
3
ปริมาณการใชไฟฟาไมเปลี่ยนแปลง
4
ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 0 ถึงรอยละ 5
5
ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ขึ้นไป
กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชไฟฟาในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 จะตองประหยัดไฟฟาไดรอยละ 15 ขึ้นไป

2.

น้ํามัน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง(ลิตร) ครบถวน
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน
ปริมาณการใชน้ํามันไมเปลี่ยนแปลง
ประหยัดน้ํามันได มากกวารอยละ 0 ถึงรอยละ 5
ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ขึ้นไป
กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชน้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 จะตองประหยัดไฟฟาไดรอยละ 15 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ :
1.
รอยละของปริมาณไฟฟาที่ประหยัดได เทากับ
ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หนวย)ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (หนวย)
ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หนวย)

x 100

รอยละของปริมาณน้ํามันที่ประหยัดได เทากับ

2.

ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หนวย)ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (หนวย)
ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หนวย)

x 100

เหตุผล :
พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึง่ พา
พลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ที่ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลด
อัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
และประหยัดในทุกภาคสวน โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน สํานักงาน

ก.พ.ร. จึงกําหนดที่จะประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดานการใชพลังงาน โดยมี
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนเจาภาพหลักของตัวชี้วัด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. กิตติภณ กิตยานุรักษ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1413

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันการศึกษา
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
น้ําหนัก : รอยละ 2
คําอธิบาย :
พิจารณาจากระดั บความสํ าเร็ จของรอ ยละเฉลี่ย ถวงน้ํา หนั กของรอบระยะเวลาที่ ลดได ของ
แต ล ะงานบริ ก ารประชาชนที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาจั ด ส ง ให สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. โดยจํ า นวนกระบวนงานที่
สถาบัน การศึ กษาเสนอเพื่ อนํามาประเมินผลการปฏิ บัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ เมื่อ รวมกั บ
กระบวนงานที่ถู กประเมิน ผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และปงบประมาณ พ.ศ. 2548 แลว ต องคิ ดเป น
จํานวนไมนอยกวารอยละ 75 จากจํานวนกระบวนงานทั้งหมดที่สถาบันการศึกษาไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.
ตามเอกสารแนวทางดํ า เนิ น การเรื่ อ งการลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติร าชการเพื่ อ ประชาชน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2550
การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการสําหรับกระบวนงานทุกกระบวนงาน
ที่สถาบัน การศึก ษาระดั บอุ ดมศึ กษาเสนอในป งบประมาณ พ.ศ. 2549 ให เปรียบเที ยบรอบระยะเวลาการ
ใหบริ การในปง บประมาณ พ.ศ. 2549 กับรอบระยะเวลาการให บริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (รอบ
ระยะเวลาการใหบริการ ใหนับรวมถึงระยะเวลารอคอย) ทั้งนี้ หากไมมีขอมูลพื้นฐานของงานบริการที่นํามา
ประเมินผล ใหใชขอมูลปจจุบันที่สามารถจัดเก็บไดเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล
เงื่อนไข :
1. กระบวนงานใดที่สถาบันการศึกษานํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.
2547-2549 แลว และลดระยะเวลาการใหบริการไดไมถึงรอยละ 30 สถาบันการศึกษาจะตองนํากระบวนงาน
นั้นมาเสนอ เพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และตองนําเสนอกระบวนงานที่จะดําเนินการลดรอบ
ระยะเวลาให มี ความสอดคล อ งและสนั บสนุ น งานด า นยุ ทธศาสตร แ ละภารกิ จ หลั ก ด ว ย โดยนํ า ระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาชวยในการปรับปรุงงานบริการ
2. กระบวนงานใดที่สถาบันการศึกษานํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แลว
และสามารถลดระยะเวลาการใหบริการไดระหวางรอยละ 30 แตไมถึงรอยละ 50 สถาบันการศึกษาสามารถ
เลื อกนํา กระบวนงานนั้น มาประเมิน ผลในป งบประมาณ พ.ศ. 2550 ได โดยไมตองสงหนังสือชี้แจงมายั ง
สํานักงาน ก.พ.ร.
3. ใหสถาบันการศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันการศึกษาเสนอเพื่อนํามา
ประเมิ น ผล ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2550 โดยกํ า หนดให มี ก ารถ วงน้ํ า หนั ก ตามลํ า ดั บความสํ า คั ญ ของ
กระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักมาใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน
4. สําหรับกระบวนงานที่มีวิทยาเขตเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันการศึกษาดําเนินการลดรอบ
ระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกวิทยาเขต โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของแตละวิทยาเขต

เปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสถาบันการศึกษาระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละวิทยา
เขตตามแบบฟอรมรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ แนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับ ผูประเมิน)
5. ใหสถาบันการศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละงานบริการใหผูรับบริการ
และประชาชนโดยทั่วไปทราบอยางชัดเจน

จํานวนกระบวนงานที่ถูก
ประเมินผลในปงบประมาณ
พ.ศ. 2547,2548 และ 2549

จํานวนกระบวนงานทีส่ ถาบัน
การศึกษาเสนอเพื่อประเมินผล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550

รอยละ 100
ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมด

กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2549
ลดระยะเวลาลงไดรอยละ50 ขึ้นไป
ลดระยะเวลาลงไดรอยละ 30
ลดระยะเวลาลงได
แตไมถึง รอยละ 50
ไมถึงรอยละ 30
ไมตองนํามาประเมินผล
สามารถเลือกนํามาประเมินผล
จะตองนํามาประเมินผล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตารางและสูตรการคํานวณ :
งานบริการประชาชน น้ําหนัก
(i)
(Wi)
งานบริการที่ 1
งานบริหารที่ 2
.
.
งานบริการที่ i
น้ําหนักรวม

W1
W2
.
.
Wi
 Wi =1

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
การลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได
1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ

คะแนน
ที่ได
(Ci)
C1
C2
.
.
Ci

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก
(Wi x Ci)
(W1 x C1)
(W2 x C2)
.
.
(Wi x Ci)
 (Wi x Ci)

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันการศึกษา เทากับ

 (Wi x Ci)
 Wi

หรือ

(W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci)
W1 + W2 + W3 +...+ Wi

โดยที่ :
W หมายถึง น้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ ที่ ใ ห กั บแต ล ะกระบวนงานที่ นํ า มาลดรอบระยะเวลาการ
ใหบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกขั้นตอน ( Wi) = 1
C หมายถึง คะแนนที่ได จากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลา (Cycle Time)
ที่ลดลงไดในแตละกระบวนงานที่พิจารณา
i หมายถึง ลําดับที่ของกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ ; 1, 2,…, i
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
 (Wi x Ci) = 1
2
 (Wi x Ci) = 2
3
 (Wi x Ci) = 3
4
 (Wi x Ci) = 4
5
 (Wi x Ci) = 5
หมายเหตุ :
1. หากสถาบันการศึกษาไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละเรื่องให
ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้
2. หากสถาบันการศึกษามีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนภายใน
ระยะเวลาที่ ต่ํากวามาตรฐานที่ หนวยงานกลางกําหนด (โดยอ างอิ งข อมู ลจากหนวยงานกลาง เช น สํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง 0.5 คะแนน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ระดับ
ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ ความสําเร็จ
ราชการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
3

หมายเหตุ
1. หากสถาบันอุดมศึกษา ไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงาน
ใหประชาชนอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้
2. หากสถาบันอุดมศึกษามีอัตราการตอบสนองขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่
ต่ํากวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง 0.5 คะแนน
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
หลักฐานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงานในแตละกระบวนงาน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. กิตติภณ กิตยานุรักษ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1413

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
หนวยวัด : ระดับคุณภาพ
น้ําหนัก : รอยละ 2
คําอธิบาย :
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น เปนเรื่องที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน จะตองใหความสําคัญ
เพื่อใหการดําเนินงาน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน โดยมีการบริหารที่
ดี ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดย
ในทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากลจะดําเนินการโดยผานสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหฝาย
บริหารและคณาจารยมีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของสถาบัน ตลอดจนจัด
ใหมีการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดียิ่งขึน้
ดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการในการกํากับดูแลที่ดี จึงสงผลตอการดําเนินงานของสถาบันโดยตรง
นอกจากนี้ ในเรื่องของรายงานทางการเงินและการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสนั้น เปน
สวนประกอบที่ สํา คัญ ในการแสดงถึ งความรับผิดชอบการทํ างานขององคกรตอ ผูมีสวนเกี่ ยวของทุก ฝา ย
ตลอดจนแสดงถึงความโปรงใสที่พรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย สามารถรวมตรวจสอบการทํางานของ
องคกรได
เกณฑการใหคะแนน :
ประกอบดวย 4 สวนหลัก ไดแก
หัวขอที่ใชประเมิน
1.บทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน มีหัวขอยอยคือ
1.1 การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษา
1.2 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน
1.3 การประชุมของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รายงานทางการเงิน
3. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
4. การดําเนินการอื่น ๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ
รวม

น้ําหนัก (รอยละ)
50
10
10
30
10
10
30
100

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. บทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน (น้ําหนัก รอยละ 50)
1.1 การมี สวนร วมในการกํ า หนดทิ ศ ทาง ยุ ทธศาสตร และนโยบายของสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา
(น้ําหนักรอยละ 10)
เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
5
สถาบันจัดทํา
สภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร
หรือสถาบัน
หรือสถาบัน มีสวน
ใหความเห็นชอบ
รวมในการกําหนด
ไมแลวเสร็จ หรือ
ทิศทาง ยุทธศาสตร
และใหความ
สภามหาวิทยาลัย
และนโยบายของ
เห็นชอบทิศทาง
หรือสถาบัน ไมได
สถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร และ
เปนผูใหความ
นโยบายของ
เห็นชอบแผน
สถาบันอดมศึกษา
ยุทธศาสตร และ
และใหขอสังเกต
นโยบายของ
ที่มีนัยสําคัญ
สถาบันอุดมศึกษา
หมายเหตุ สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีสวนรวมในกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
เชน การแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันเขารวมดวย
โดยทําหนาที่กลั่นกรองแผนฯเบื้องตน หรือ การเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นรวมกัน
กับผูบริหาร คณาจารย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
1.2 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน(น้ําหนักรอยละ 10)
เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
สภามหาวิทยาลัยหรือ
สภามหาวิทยาลัย
สถาบัน ติดตามผล
หรือสถาบัน ติดตาม
การดําเนินงานที่
ผลการดําเนินงานที่
สําคัญตามภารกิจ
สําคัญตามภารกิจ
หลักของสถาบัน
หลักของสถาบัน
อยางครบถวน
อยางครบถวน
ปละ 1 ครั้ง
ปละ 2 ครั้ง

4
-

5
สภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน ติดตาม
ผลการดําเนินงานที่
สําคัญตามภารกิจ
หลักของสถาบัน
อยางครบถวน
มากกวาปละ 2 ครั้ง

หมายเหตุ ผลงานที่สําคัญของสถาบัน แบงออกเปน 2 ดาน คือ
- ดานการเงิน เชน ผลการเบิกจายเทียบกับงบประมาณ ฐานะทางการเงิน ผลกําไรขาดทุน
การเบิกจายงบลงทุน
- ดานผลงาน เชน ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง ผล
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ การดําเนินงานตามโครงการที่สําคัญ
1.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน (น้ําหนักรอยละ 30) พิจารณาจาก 2 สวน คือ
1.3.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ควรไดรับวาระการประชุม เอกสารและ
ขอมูลประกอบวาระการประชุมอยางครบถวนกอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน อยางนอย 7 วัน
(น้ําหนักรอยละ 10)
เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
5
ไดรับเอกสารกอน ไดรับเอกสารกอน ไดรับเอกสารกอน ไดรับเอกสารกอน ไดรับเอกสารกอน
การประชุมโดยเฉลี่ย การประชุมโดย
การประชุมโดย
การประชุมโดย
การประชุมโดย
นอยกวา 2 วัน
เฉลี่ยนอยกวา 3 วัน
เฉลี่ย 3 วัน
เฉลี่ย 5 วัน
เฉลี่ย 7 วัน
หมายเหตุ
- วันที่ไดรับเอกสารกอนการประชุม พิจารณาจากวันที่ในทะเบียนรับเอกสารของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
- กรณีที่มีการจัดสงเอกสารเพิ่มเติมในภายหลังจากที่สงเอกสารและขอมูลประกอบการ
ประชุ มให กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือ สถาบันไปแลว ให นับจากวั นที่ก รรมการสภามหาวิทยาลัย /
สถาบันไดรับเอกสารเพิ่มเติมครั้งสุดทาย
1.3.2 การเขาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน (น้ําหนัก รอยละ 20)
เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
5
การประชุมสภา
การประชุมสภา
การประชุมสภา
การประชุมสภา
การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือ มหาวิทยาลัย/หรื อ มหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน แตละครั้งมี สถาบัน แตละครั้งมี สถาบัน แตละครั้งมี สถาบัน แตละครั้ง สถาบัน แตละครั้งมี
กรรมการเขารวม
กรรมการเขารวม
กรรมการเขารวม มีกรรมการเขารวม กรรมการ เขารวม
โดยเฉลี่ย
โดยเฉลี่ยรอยละ 60
โดยเฉลี่ย
โดยเฉลี่ย
โดยเฉลี่ย รอยละ
รอยละ 50 ของ
ของจํานวน
รอยละ 70 ของ
รอยละ 80 ของ
90 ของจํานวน
จํานวนกรรมการ กรรมการทั้งหมด จํานวนกรรมการ
จํานวนกรรมการ กรรมการทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด

หมายเหตุ
- การคํานวณจะนับเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือกรรมการโดยตําแหนง
ในกรณีที่เป น ผูแ ทนของกรรมการโดยตํ าแหน ง จะพิจารณาเฉพาะเปน บุคคลทา นเดิ มที่ เป น ตัวแทนของ
กรรมการเทานั้น เพื่อเขารวมประชุมกับคณะกรรมการ
2. รายงานทางการเงิน (น้ําหนักรอยละ 10)
พิจารณาจากจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดยนับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจําป พ.ศ.
2550
เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
5
มากกวา 90 วัน
90 วัน
75 วัน
60 วัน
3. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส (น้ําหนักรอยละ 10)
เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
ไมมีการเปดเผย
มีการเปดเผย
มีการเปดเผย
มีการเปดเผย
ขอมูล
1) รายงานประเมิน 1) รายงานประเมิน 1) รายงานประเมิน
ตนเองที่เปน
ตนเองที่เปน
ตนเองที่เปน
รายงานประจําป
รายงานประจําป
รายงานประจําป
2549
2549
2549
2) คํารับรอง
2) คํารับรอง
2) คํารับรอง
การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติราชการ
ป 2550
ป 2550
ป 2550
3) รายงานผลการ 3) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ 12 ปฏิบัติงาน รอบ 12
เดือน ป 2550
เดือน ป 2550
4) ประวัติของ
กรรมการทุกทาน

5
มีการเปดเผย
1) รายงานประเมิน
ตนเองที่เปน
รายงานประจําป
2549
2) คํารับรอง
การปฏิบัติราชการ
ป 2550
3) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ 12
เดือน ป 2550
4) ประวัติของ
กรรมการทุกทาน
5) รายการ
การจัดซื้อจัดจาง
ตลอดทั้งป 2550

ประวัติของกรรมการทุกทานประกอบดวย 4 รายการ คือ
1) อายุ
2) วุฒิการศึกษา
3) ประวัติการทํางาน และ
4) ตํา แหน งหน า ที่ในป จจุบัน ทั้ ง หมดนอกเหนื อจากตํ าแหน งหน า ที่ ในองค การทั้ งในภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
หมายเหตุ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน ป 2550 สามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปบัญชีภายใน 30 วัน
4. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 30)
หลักเกณฑการใหคะแนน
น้ําหนัก
กิจกรรม
(รอยละ)
1
2
3
4
5
1.คณะกรรมการ
20
ไมมีการ
มีการติดตาม
มีการ
มีการติดตาม
ควรมี การติ ดตาม
ติดตาม
ทบทวน
ติดตาม
ทบทวน
ความเพียงพอของ
ทบทวน
จํานวน
ทบทวน
จํานวน
ร ะ บ บ ง า น ที่
1 ระบบ
จํานวน
3 ระบบ
สําคัญ ไดแก
2 ระบบ
1) การควบคุ ม
ภายในและการ
ตรวจสอบภายใน
2) การบริหาร
จัดการ
สารสนเทศ
3) การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
2. คณะกรรมการ
10
ไมมีการ
มีการ
มีการ
มีการประเมิน
ประเมินผล
ประเมินผลงาน
ประเมินผลงาน
ผลงานผูบริหาร
งานของ
ของผูบริหาร
ของผูบริหาร
สูงสุด
ผูบริหาร
สูงสุดแตไมมี
สูงสุดโดยมี
สูงสุด
หลักเกณฑที่
หลักเกณฑที่
ตกลงกันไว
ชัดเจนและ ตก
ลวงหนา
ลงกันไว
ลวงหนา

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารคณะ

หนวยวัด
ระดับ
คุณภาพ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
-

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากงานเลขานุการ สํานักงานคณบดี เกี่ยวกับขอมูลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะ โดยจะมีการรายงานตามรอบระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 หลักฐานแสดงการมีบทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ดานการมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน และการ
รวมประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2 หลักฐานแสดงรายงานทางการเงินที่แสดงจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดยนับตั้งแตวันสิ้น
งวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต
เพื่อรับรองงบการเงินประจําป พ.ศ. 2550
3 หลักฐานแสดงการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส ไดแก
(1) รายงานประเมินตนเองที่เปนรายงานประจําป 2548
(2) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2550
(3) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน ป 2550 ที่สามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปบัญชีภายใน 30 วัน
(4) ประวัติของกรรมการทุกทาน ประกอบดวย 4 รายการ คือ อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน
และตําแหนงหนาที่ในปจจุบันทั้งหมด นอกเหนือจากตําแหนงหนาทีในองค
่
กรทั้งในภาครัฐและ
เอกชน
(5) รายงานการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งป พ.ศ. 2550
4 หลักฐานแสดงการดําเนินการอื่น ๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ ไดแก คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน มีการติดตามทบทวนระบบงานที่สําคัญ 3 ระบบ ไดแก
(1) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
(2) การบริหารจัดการสารสนเทศ
(3) การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันมีการประเมินผล
งานผูบริหารสูงสุดโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา
5 รายชื่อและที่อยูของกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันทุกคน

รายงานการกํากับดูแลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบันในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2549
โดยขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารรายงานคุณภาพของการกํากับดูแลของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันเพิ่มเติมแยกออกมาจากรายงานการประเมินผลตนเอง (จํานวนชุดที่ตองทํารายงาน
เพิ่มเติมเทากับจํานวนชุดของรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment
Report : SAR) ที่สถาบันอุดมศึกษาสงใหกับสํานักงาน ก.พ.ร.) โดยเนื้อหาของรายงานแสดงถึงการ
ดําเนินงานตามหัวขอการประเมินผลที่กําหนดไวอยางชัดเจนและครบถวน พรอมแสดงขอมูลและแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบในภาคผนวก
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. กิตติภณ กิตยานุรักษ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1413

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
น้ําหนัก : รอยละ 2
คําอธิบาย
พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกระตุนการปรับ
ระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาระบบการ
บริหารราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับขั้นของความสําเร็จ(Milestone)
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5



โดยที่ :
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1

รายละเอียดการดําเนินการ

สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญ และเหมาะสมใน
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูที่
เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียไดอยางเหมาะสม

สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการในการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูที่
เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียที่เปนรูปธรรมชัดเจน

สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวม
ระหวางภาครัฐ (ผูแทนองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผูแทน
ประชาชน NGOs สื่อมวลชน เปนตน) เพื่อจะไดรวมกันผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบ
ราชการหรือผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติราชการ หรือการพัฒนาบริการสาธารณะ

ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

รายละเอียดการดําเนินการ

สถาบันอุดมศึกษากับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพื่อกําหนดและ
เลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ / ผลการปฏิบัติราชการ / การพัฒนาบริการสาธารณะ
ที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ / ผลการปฏิบัติราชการ / การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกดําเนินการควร
เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหลัก (Core Function) ของหนวยงานหรือเรื่องที่มี
ผลกระทบกับประชาชนโดยตรง และตองไดรับการยอมรับหรือมีฉันทามติ

สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด
วิธีการวัดผล และระบบการจัดเก็บขอมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ / ผลการ
ปฏิบัติราชการ / การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกมาดําเนินการในขั้นตอนที่ 2

สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันวางระบบการติดตาม
ความกาวหนาหรือระบบในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน

สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันติดตามตรวจสอบและ
รายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ / ผลการปฏิบัติราชการ / การ
พัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกใหเปนไปตามระบบที่วางไวและเสนอตอผูบริหารของสวน
ราชการอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน / รายไตรมาส)

สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ / ผลการปฏิบัติราชการ / การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกและเผยแพรให
ประชาชนผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียรับทราบผานกระบวนการหรือกลไกที่สวน
ราชการจัดใหมีขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม

เหตุผล :
เพื่อกระตุนกระบวนการพัฒนาความรู ความเขาใจของสถาบันอุดมศึกษาและกระตุนการพัฒนาระบบ
ราชการสูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Participatory Governance) ซึ่งเปนการบริหารราชการที่เปน
ประชาธิปไตยตามเปาหมายที่กําหนดในยุทธศาสตรที่ 7 ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการเพื่อให
เกิดการปรับระบบราชการสูการบริหารที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ

ระดับ
คุณภาพ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
3

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากงานเลขานุการ สํานักงานคณบดี เกี่ยวกับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยจะมีการรายงานตาม
รอบระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. กิตติภณ กิตยานุรักษ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1413

ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 2
คําอธิบาย :
- บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสายสนับสนุน
- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)
- บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ
- คุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การที่อาจารยประจําของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ หรือ
บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
เทียบกับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย แตจะ ไมนับซ้ํา แมวา
บุคลากรทานนั้นจะไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 นั้นก็
ตาม
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา ไดแก
1. ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กับสาขาวิชา
2. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ
3. งานที่ไดรับสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ
4. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชน
ตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงาน
ในสาขาวิชานั้น
5. สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม
- การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก
1. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ
2. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน
3. การฝกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สายสนับสนุน

สูตรการคํานวณ :
จํานวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
จํานวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550

X 100

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้






จํานวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ รอยละ 40
จํานวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ รอยละ 50
จํานวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ รอยละ 60
จํานวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ รอยละ 70
จํานวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ รอยละ 80

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

จํานวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
-

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากทุกหนวยงานภายในคณะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน โดยทุกหนวยงาน จะ
รายงานตามรอบระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

1
2
3
4
5
6
7
8

ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 นับรวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอดวย
จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการในประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา ที่เขารวมประชุมวิชาการในตางประเทศ ในปงบประมาณ 2550
จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา ที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ในปงบประมาณ 2550
จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา ที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ ในปงบประมาณ
2550
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 นับรวมบุคลากร
ประจําสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอดวย
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษา ที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพใน
ประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษา ที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ
ในตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนหากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. กิตติภณ กิตยานุรักษ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1413

ตัวชี้วัดที่ 16 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตออาจารยประจํา
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 2
คําอธิบาย :
- ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
กับจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ
- อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ใหนับรวมอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ยังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะนับรวม
อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือสูงสุดในสาขานั้นๆ เชน ทางดานสาขาวิชาศิลปกรรม มี
ปริญญา MFA (Master of Fine Arts) ซึ่งเปนวุฒิการศึกษาสูงสุดของวิชาชีพดานนี้เปนตน โดยจะตองไดรับวุฒิ
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย
สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550

X 100

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้






อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 0
อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 1
อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 6
อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 11
อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 16

เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
5.26
5.06
5.75

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย
2 จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทาตามที่ ก.พ. รับรอง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหนับรวมอาจารยปริญญาเอกที่ลาศึกษาตอดวย
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชนหากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : นายไพจิตต สายจันทร เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1416

ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 2
คําอธิบาย
ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของสถาบันอุดมศึกษาใหมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ลดภาระและความซ้ําซอนในการจัดทําสารสนเทศภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการบริการขอมูลสารสนเทศใหมีความรวดเร็ว ถูกตองและทันสมัย และสามารถสนับสนุนการรายงานผล
ขอมูลสําหรับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการรายงานขอมูลสารสนเทศ
ตอหนวยงานอื่น ๆ ภายใตระบบสารสนเทศที่มีเอกภาพไดครอบคลุม โดยลดภาระและความซ้ําซอนในการ
จัดเก็บขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศภายใน ใหมีขอมูลสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการแกหนวยงานภายนอก และประชาชนไดครอบคลุมตามพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยการวัดคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา จะมีประเด็นการพิจารณาดังนี้
1. ดานระบบฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา คือ สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําฐานขอมูลที่ครอบคลุม
องคประกอบการประกันคุณภาพ และพันธกิจทุกดานภายในสถาบันใหเกิดเปนระบบฐานขอมูลกลางของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีการจัดทําแผนผังการพัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศเพื่อประโยชนใน
การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ การรายงานผล และการบริการของแตละสถาบันใหมีความ
สะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการจัดทําระบบฐานขอมูลอาจจัดทําตามกรอบ
การประกันคุณภาพภายใน คือ
1.1 ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน ไดแก
- ระบบฐานขอมูลแผนงานและยุทธศาสตร
- ระบบฐานขอมูลโครงการ / กิจกรรม
- ระบบฐานขอมูลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการ เปนตน
1.2 ดานการเรียนการสอน ไดแก
- ระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา
- ระบบฐานขอมูลการพัฒนาอาจารย
- ระบบฐานขอมูลการบริหารหลักสูตร
- ระบบฐานขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต เปนตน

1.3 ดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ไดแก
- ระบบฐานขอมูลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
- ระบบฐานขอมูลความรวมมือระดับสากล
- ระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางหนวยงาน เปนตน
1.4 ดานการวิจัย ไดแก
- ระบบฐานขอมูลงานวิจัย
- ระบบฐานขอมูลงบประมาณวิจัย
- ระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- ระบบฐานขอมูลความรวมมือการพัฒนางานวิจัย เปนตน
1.5 ดานการบริการวิชาการแกสังคม ไดแก
- ระบบฐานขอมูลงานบริการวิชาการ
- ระบบฐานขอมูลความรวมมืองานบริการวิชาการ
- ระบบฐานขอมูลองคความรูขององคกร เปนตน
1.6 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก
- ระบบฐานขอมูลกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ระบบฐานขอมูลศิลปะและวัฒนธรรมที่มีของสถาบัน เปนตน
1.7 ดานการบริหารและการจัดการ ไดแก
- ระบบฐานขอมูลตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา
- ระบบฐานขอมูลแผนยุทธศาสตรของสถาบัน
- ระบบฐานขอมูลการบริหารบุคลากร
- ระบบฐานขอมูลโครงสรางองคกร เปนตน
1.8 ดานการเงินและงบประมาณ ไดแก
- ระบบฐานขอมูลงบประมาณของสถาบัน
- ระบบฐานขอมูลการใชจายเงินงบประมาณ เปนตน
1.9 ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ไดแก
- ระบบฐานขอมูลตัวชี้วัดดานการประกันคุณภาพ
- ระบบฐานขอมูลกิจกรรมทางดานการประกันคุณภาพ เปนตน

2. ดานการใหบริการสารสนเทศ คือ สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการขอมูลสารสนเทศแกหนวยงานภายนอก
และประชาชนผูสนใจ เพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการขอมูลสารสนเทศของสถาบันที่เปนเอกภาพ ถูกตอง
สะดวก และรวดเร็ว จํานวน 2 หัวขอ คือ

2.1 ระบบการใหบริการขอมูลภาวการณหางานทําของบัณฑิต
2.2 ระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาดานตาง ๆ ๙ ดาน ไดแก
อาจารย นักศึกษา หลักสูตร การวิจัย งบประมาณ เปนตน
3. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ คือ สถาบันอุดมศึกษามีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูล
สารสนเทศ โดยมีการสํารวจและเก็บขอมูลจัดทําผลการสํารวจความพึงพอใจใหชัดเจนวามีการสํารวจความพึง
พอใจอยางไร และแยกระดับความพึงพอใจออกเปน ๔ ระดับ คือ ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก
เกณฑการใหคะแนน :
การประเมินผล
1) ดานระบบฐานขอมูลของ
สถาบันอุดมศึกษา
- มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศขององคกรและ
พัฒนาระบบฐานขอมูลอยางนอย 4
ระบบ
2) ดานระบบการใหบริการขอมูล
สารสนเทศ
- มีการพัฒนาการใหบริการขอมูล
สารสนเทศใหสอดคลองตามพันธกิจ
3) ดานความพึงพอใจของ
ผูรับบริการขอมูลสารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา
- รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการระดับดีมาก

น้ําหนัก
(รอยละ)

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
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อยางนอย
4 ระบบ
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มีแผนจัดทํา 2 ระบบ
ระบบ
ฐานขอมูล
และระบบ
สารสนเทศ

5

อยางนอย
4 ระบบ

หมายเหตุ
1. ดานระบบฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑขอ 1 ขอใหจัดสงขอมูลในรูปแบบของ
ฐานขอมูลโดยเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ 18
2. ดานระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศ ขอใหแจง URL ในการใหบริการขอมูลสารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3. ) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูล สถาบันอุดมศึกษาสํารวจความพึงพอใจและรายงานผล
การสํารวจให สกอ.
แนวทางการประเมินผล :
ประเด็นพิจารณา
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ
มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูล  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
และระบบสารสนเทศขององคกร
 จํานวนและรายการที่สถาบันอุดมศึกษาวางแผนการจัดทําระบบ
และพัฒนาระบบฐานขอมูล
ฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศขององคกรและพัฒนาระบบฐานขอมูล
มีการพัฒนาการใหบริการขอมูล
สารสนเทศใหสอดคลองตามพันธ
กิจ

 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

มีหลักฐานแสดงวา สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาการใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศใหสอดคลองตามพันธกิจ

จํานวนและรายการที่สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาการ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศใหสอดคลองตามพันธกิจ
รอยละความพึงพอใจของ
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
ผูรับบริการระดับดีมาก

มีหลักฐานแสดงวา สถาบันอุดมศึกษาสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศขององคกร

แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศขององคกร

มีหลักฐานแสดงวา สถาบันอุดมศึกษารายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของ
องคกร และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตาง ๆ
 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
 ผูจัดเก็บขอมูล
 ผูเกี่ยวของการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้

รายละเอียดขอมูลพืน้ ฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา

หนวยวัด
ระดับ
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
3

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. กิตติภณ กิตยานุรักษ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1413

ตัวชี้วัดที่ 19 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
หนวยวัด : บาทตอคน
น้ําหนัก : รอยละ 2
คําอธิบาย :
- เปรียบเทียบคาใชจายจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด รวมทั้ง การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ
ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของ
นักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) แสดงในรูปสัดสวน
- บงบอกถึงสภาพความพอเพียงของเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรูดวย
ตนเองวาเหมาะสมพอเพียงหรือไม อยางไร ซึ่งยอมสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของ
ผลผลิตโดยตรง
- คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบดําเนินการและงบลงทุนจากทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได ที่
เกี่ยวกับ
1) การจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร และฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและ
การศึกษา
3) วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบหองสมุด และศูนย
สารสนเทศ (กรณีของครุภัณฑใหใชคา เสื่อมราคา)
4) คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ
5) คาจางบุคลากร
- งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงิน
อุดหนุนและคาเสื่อมราคา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
- งบลงทุน หมายถึง งบครุภัณฑ ทีด่ ิน สิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สูตรการคํานวณ :
(คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)
(จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)

X 100

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้






คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
= 1 – 3,499 บาทตอคน
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
= 3,500 – 4,999 บาทตอคน
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
= 5,000 – 5,999 บาทตอคน
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
= 6,000 – 6,999 บาทตอคน
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
= 7,000 บาทตอคนขึ้นไป

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ

บาทตอคน

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
1,410

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหองสมุดคณะ เกี่ยวกับขอมูลคาใชจาย
ทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด และหองคอมพิวเตอร เกี่ยวกับขอมูลงบดําเนินการและงบลงทุน รวมทั้งจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาโดยหนวยงานดังกลาวจะจัดสงขอมูลตามรอบระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 งบประมาณแผนดินที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑ
คอมพิวเตอรอื่น ๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและ
การคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา
2 งบประมาณรายไดที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑ
คอมพิวเตอรอื่น ๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและ
การคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา

3
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งบดําเนินการและงบลงทุนทั้งหมด ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชน หากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. กิตติภณ กิตยานุรักษ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1413

ตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
น้ําหนัก : รอยละ 2
คําอธิบาย :
1. สถาบันการศึกษามีแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
2. การจัดการความรูในองคกร หมายถึ ง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจั ด
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และ
พั ฒ นาตนเองให เ ป น ผู รู รวมทั้ ง ปฏิ บัติง านได อ ย า งมี ประสิ ทธิ ภาพ อั น จะส ง ผลให ส ถาบั น การศึ ก ษา มี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด
3. กระบวนการในการบริ หารจั ดการความรูในองค กร ประกอบด วย การระบุ ความรู การ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยน
ความรูทั้งภายในและภายนอกองค กร การสร างบรรยากาศและวัฒ นธรรมการเรีย นรูภายในองคกร การ
กําหนดแนววิธีปฏิบัติง านตลอดจนการใชเ ทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจั ดการ
ความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น
เกณฑการใหคะแนน :
กํา หนดเป น ระดั บขั้ น ของความสํ า เร็ จ (Milestone) แบ ง เกณฑ การให คะแนนเป น 5 ระดั บ
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอย
กวารอยละ 50
มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอย
กวารอยละ 100
มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน
มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูให
เปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรู
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร

หนวยวัด
ระดับ
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
2

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากสํานักงานคณบดี จะรายงานตามรอบระยะเวลาการรายงาน คือ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1400
ผูจัดเก็บขอมูล : อ. กิตติภณ กิตยานุรักษ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1413

ตัวชี้วัดที่ 22 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ 2
คําอธิบาย :
ร อ ยละของหลั ก สู ตรที่ ส ถาบั น อุ ดมศึ ก ษาเป ดสอนที่ ไ ด มาตรฐานหลั ก สู ตรตามเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. 2548) เมื่อเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปด
สอนในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยการนับหลักสูตรที่ไดรับมาตรฐานหลักสูตรใหนับสะสม และการแจงนับ
ใหนับตามสาขาวิชาที่เปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ)
(จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปงบประมาณ 2550)

X 100

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้






หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด รอยละ 60
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด รอยละ 70
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด รอยละ 80
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด รอยละ 90
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด รอยละ 100

เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน

หนวยวัด
รอยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
100
100

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากกองบริการการศึกษา และสํานักงานคณบดี เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปดสอนและไดมาตรฐาน
โดยหนวยงานดังกลาว จะรายงานตามรอบระยะเวลาการรายงาน คือ 9 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก
1 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด
2 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เชน หากประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.อรพินธุ พูนนารถ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1402

ตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
หนวยวัด : ระดับประสิทธิภาพ
น้ําหนัก : รอยละ 2
คําอธิบาย :
- มีการจัดกระบวนการเรียนรูคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และการจัดใหนิสิต
นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจัยสวนบุคคล การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ การ
เปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรูตาง ๆ จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
- ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนตัวบงชี้เชิงคุณภาพที่ตองอาศัยความละเอียด
ในการพิจารณาและมีลักษณะแตกตางจากตัวบงชี้อื่น ๆ ที่กลาวมาแลว อยางไรก็ตาม ตัวบงชี้นี้มีความสําคัญ
เนื่อ งจากเปน ตัวบงชี้ ที่จะบอกใหทราบวา สถาบั นการศึ กษาได จัดการศึก ษาตามพระราชบั ญญั ติการศึ กษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 55 หรือไม ซึ่งมาตรา 22 กําหนดไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด”
- ผูประเมินอาจจะพิจารณาหารองรอยหลักฐานดวยวิธีการอื่น ๆ เชน การสังเกตการเรียนการสอน
วิธีการตั้งปญหา และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมายดวย
ประเด็นยอยในการพิจารณา 7 ขอ
1. คณาจารยมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
2. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
3. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
5. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียน
6. คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
7. คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้



มี 1 – 2 ประเด็นยอย
มี 3 – 4 ประเด็นยอย

เทากับ 1 คะแนน
เทากับ 2 คะแนน





มี 5 ประเด็นยอย
มี 6 ประเด็นยอย
มี 7 ประเด็นยอย

เทากับ 3 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

ระดับ
ประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
-

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลจากสํานักงานคณบดี โปรแกรมวิชาและหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการ การ
จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา โดยหนวยงานดังกลาว จะรายงานตามรอบ
ระยะเวลาการรายงาน คือ 9 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
ขอมูลที่ตองตองการ ไดแก ขอมูลที่แสดงใหเห็นหลักฐานของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแบบเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เชน จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติที่แสดงถึงการใหนักศึกษาคนควา
หาความรูตามความสนใจ การสอนแบบ Problem Based Learning , Project-Based Learning เปนตน การทํา
Senior project การสอนแบบสัมมนา และการที่มอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง รวมทั้ง
จํานวนชั่วโมงในภาคสนาม จํานวนโปรแกรม/รายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน
และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ผลการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให
ผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ผลการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่
จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน และมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
นอกจากนั้นยังรวมถึงผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผล
ไปใชพัฒนาผูเรียน จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) จํานวนชั่วโมงที่
เปดใหบริการใหนิสิตนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน เปนตน รวมถึง แผนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนเปนศูนยรวมและมีบทบาทในการเรียนรู
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ คําทิพย
เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1401
ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.อรพินธุ พูนนารถ เบอรติดตอ : 0-5541-6601-31 ตอ 1402

รายละเอียดตัวชี้วัด
“รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ”

รายละเอียดตัวชี้วัด “รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ” ปงบประมาณ 2550
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
1) ชื่อบริการ
ชื่องานบริการ

น้ําหนักของแตละ
งานบริการ (%)

2) กลุมผูรับบริการในการสํารวจ
จํานวนผูรับบริการ
ในแตละงานบริการ (คน/แหง)
กลุมผูรับบริการ
น้ําหนักของ
ที่จะตอบแบบสํารวจ
แตละกลุม
ปงบประมาณ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549

3) สถานที่สํารวจ
(ระบุชื่อสถานที่
ที่จะใหสํารวจ)

4) ประเด็นคําถาม

1. การใหบริการ
หองสมุดคณะ

50%

-

นักศึกษา
อาจารย
พนักงาน

30%
35%
35%
รวม = 100%

200 คน*
50 คน*
20 คน*

200 คน*
50 คน*
20 คน

หนวยงาน / สถานที่
ภายในมหาวิทยาลัย

1.ดานกระบวน/ขั้นตอน
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

2. งานฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ

50%

-

นักศึกษา
อาจารย
ผูประกอบการ

20%
50%
30%
รวม = 100%

300 คน*
100 คน*
70 คน*

300 คน*
100 คน*
70 คน*

คณะ/สํานักงาน
สถานประกอบการ

1.ดานกระบวน/ขั้นตอน
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

รวม = 100%
หมายเหตุ *เปนตัวเลขโดยประมาณ
ชื่อผูประสานงาน

1.ผศ.จรูญ คําทิพย
2. นายไพจิตต สายจันทร
2. นางสาวนุชนาฏ นิรันตรกูล

โทรศัพท 0-5541-6601-31 ตอ 1401
โทรศัพท 0-5541-6601-31 ตอ 1426
โทรศัพท 0-5541-6601-31 ตอ 1422

