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เอกสารคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของฉบับนี้จึงได
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 1

บทที่ 1 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

หนวยงานภายใน 
 

1.1 หลกัการ 
 
จากการลงนามในคํารับรองดังกลาว  มหาวิทยาลัยตองรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวช้ีวัดที่   12.2 

ระดับคุณภาพการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ  ประเด็นที่   3  มหาวิทยาลัยตอง
ดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับสถาบันลงสูทุกหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก โดยใหมีการ
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชงานเปนลายลักษณอักษรและสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรทั่วทั้ง
สถาบัน เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเปนไปตามแนวทางดังกลาวขางตน 
มหาวิทยาลัยจึงตองจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยจะจัดใหมีระบบในการถายทอด
เปาประสงค ตัวช้ีวัด ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนด
ตัวช้ีวัดของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย ซ่ึงมหาวิทยาลัยดาํเนนิการ
ภายใตหลักการดังตอไปนี้ 

1.  ประเมินความกาวหนาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมายตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของผูบริหารหนวยงานภายในระดับคณะ  สถาบัน  สํานัก  และศูนยการศึกษา ทั้งสิ้น 18 
หนวยงาน 

2.  การกําหนดตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินผลหนวยงานระดับคณะ  สถาบัน  สํานัก  และศูนย
การศึกษานั้น ไดพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ โดยจะพิจารณา
จากตัวช้ีวัดประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกรกฎาคม 
2553) ตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เฉพาะตัวช้ีวัดรวมที่ทุก
หนวยงานตองดําเนินงาน  และตัวช้ีวัดแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556  
โดยครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ประกอบดวย 

 มิติที่ 1  ดานประสิทธิผล 
 มิติที่ 2  ดานคุณภาพ 
 มิติที่ 3  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 มิติที่ 4  ดานการพัฒนาสถาบัน 
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 3.  การประเมินผลหนวยงานภายในนี้เปนสวนหนึ่งของการบริหารองคกรแบบมุงเนนผลงาน (Performance Based 
Management) ซ่ึงเปนการผูกโยงการดําเนินงานของผูบริหารหนวยงานภายในกับผลสัมฤทธิ์ขององคกร  ซ่ึง
เปนผลงานตามกรอบหรือเปาหมายที่ไดตกลงกันไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางอธิการบดีและ
หัวหนาหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก และศูนยการศึกษา ฉะนั้นหนวยงานใดที่มีผลการปฏิบัติงานใน
ระดับดีถึงดีมากจึงเปนหนวยงานที่จะไดรับแรงจูงใจตามเกณฑของมหาวิทยาลัยดวย 
 
 

1.2 วัตถุประสงค 
  
 1. เพื่อกํากับและติดตามผลการจัดทําคํารับรองฯ ของคณะ สถาบัน/สํานัก และศูนยการศึกษา 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานภายใน  ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับ
เปาหมายที่ตั้งไว  

3. เพื่อเปนฐานขอมูลใหแตละหนวยงานทบทวนและนําผลการดําเนินงานมาใชในการปรับปรุงและ
วางแผนในปตอไป 
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1.3 ตัวชี้วัดทั้งหมด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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  ตัวชี้วัดของ สกอ. ป พ.ศ. 2553 (23 ตัวชี้วัด) 
  องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

1 ตัวชี้วัด 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน                   

  องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต                   

2 ตัวชี้วัด 2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

                  

3 ตัวชี้วัด 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒ
ปริญญาเอก 

                        

4 ตัวชี้วัด 2.3 อาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

                        

5 ตัวชี้วัด 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

                  

6 ตัวชี้วัด 2.5 หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู 
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7 ตัวชี้วัด 2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

                        

8 ตัวชี้วัด 2.7 ระบบและกลไลการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

                        

9 ตัวชี้วัด 2.8 ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหกับนักศึกษา 

                        

  องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

                        

10 ตัวชี้วัด 3.1 ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร 

                        

11 ตัวชี้วัด 3.2 ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

                        

  องคประกอบที่ 4 การวิจัย                         
12 ตัวชี้วัด 4.1 ระบบและกลไกการ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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13 ตัวชี้วัด 4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

                       

14 ตัวชี้วัด 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

                       

  องคประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

                   

15 ตัวชี้วัด 5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแกสังคม 

                  

16 ตัวชี้วัด 5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

                  

  องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                        

17 ตัวชี้วัด 6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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  องคประกอบที่ 7 การบริหารและ
การจัดการ 

                        

18 ตัวชี้วัด 7.1 ภาวะผูนําของหัวหนา
หนวยงานและผูบริหารทุกระดับ
ของหนวยงาน 

                  

19 ตัวชี้วัด 7.2 การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรียนรู 

                  

20 ตัวชี้วัด 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 

                  

21 ตัวชี้วัด 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง                   

  องคประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ 

                        

22 ตัวชี้วัด 8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

                  

  องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

                        

23 ตัวชี้วัด 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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รวมตัวชี้วัดของ สกอ. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 10 6 8 10 8 
                    
  ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ที่เปนตัวรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (13 ตัวชี้วัด) 

24 ตัวชี้วัดทื 3.1 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาบุคลากรปฐมวัยตาม
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็ก
ปฐมวัย” 

                                   

25 ตัวชี้วัดทื 3.3 ผลสัมฤทธิ์ของการสง
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ของแขนงวิชาธุรกิจการบิน 
หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
บริการ 

                                   

26 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของ
โครงการตามแนวพระราชดําริฯ 
ตามโครงการเครือขายเผยแพร 
ถายทอด และพัฒนาการใชสื่อ 
eDLRU สําหรับการศึกษาปฐมวัย 

                                   



 8
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27 ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 รอยละของบทความ
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่
ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

                                  

28 ตัวชี้วัด 4.2.1 รอยละของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ 
เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและ/
หรือนักวิจัยประจํา 

                       

29 ตัวชี้วัด 4.2.2 รอยละของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอัน
กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา 

                       

30 ตัวชี้วัด 4.2.3 รอยละของจํานวน
ผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิข
สิทธและ/หรือไดรับรองคุณภาพจาก
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หนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

31 ตัวชี้วัด 7.1 ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

                  

32 ตัวชี้วัดที่ 8.2 รอยละของการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายใน
ภาพรวม 

                  

33 ตัวชี้วัด 15.1 ระดับความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 

                  

34 ตัวชี้วัด 15.2 ระดับความสําเร็จของ
การจัดการความรูของหนวยงาน 

                  

35 ตัวชี้วัด 16 ระดับความสําเร็จของ
ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของหนวยงาน 
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ลําดับ ตัวชี้วัด 
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36 ตัวชี้วัด 17 ประสิทธิภาพของการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

                        

รวมตัวชี้วัด ก.พ.ร. 10 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9 9 4 5 4 4 7 4 
  
  ตัวชี้วัดแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย (7 ตัวชี้วัด) 

37 ตัวชี้วัด 1 ระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ 

                     

38 ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของ
การไดรับการยอมรับทางวิชาการ
ของสาขาที่เปนอัตลักษณในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

                     

39 ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จของ
การไดรับการยอมรับทางวิชาการ
ดานสังคมศาสตรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 
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ลําดับ ตัวชี้วัด 
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40 ตัวชี้วัด 3 ระดับความสําเร็จของการ
สรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่
สะทอนความเปนไทย 

                  

41 ตัวชี้วัด 4 ระดับความสําเร็จของการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนดาน
วิทยาศาสตร 

                  

42 ตัวชี้วัด 5 ระดับความสําเร็จของการ
จัดการความรูจากงานวิจัย 
นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

                  

43 ตัวชี้วัด 6 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาองคกรคุณภาพ 

                  

รวมตัวชี้วัดแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 2 1 1 2 2 1 
                                        

รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 38 36 38 37 37 37 37 37 36 36 37 37 12 16 11 14 19 13 
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บทที่ 2 
การติดตามและประเมนิผล 

 
2.1 วิธีการดําเนินงาน 

 
การจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
1.  หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการ และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
2.  มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการประเมินผลและแผนงานประเมินผลตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน และแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคํารับรองและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน 

3.  กองนโยบายและแผนจัดประชุมชี้แจงการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานภายใน 

4.  กองนโยบายและแผนจัดทํา (ราง) คํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน  สงให
หนวยงาน 

5. หนวยงานจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) เฉพาะตัวช้ีวัดใหมที่เปนของหนวยงานเอง 
6.  คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Audit) ใหหนวยงาน 
7.  หนวยงานเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน

ความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน  
 8.  หัวหนาหนวยงานลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในกับอธิการบดี 
 9.  หนวยงานจัดทําคูมือการประเมินผลตามคํารับรองภายในฯ 

10. หนวยงานจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ภายใน รอบ 12 เดือน (ขอมูลระหวาง 1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553) 
 11. คณะกรรมการฯ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน 
 12. กองนโยบายและแผนสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเสนอตอมหาวิทยาลัย 
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กําหนดการ กิจกรรม 

ภายในเดือน ม.ค.53 หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเสนอ
มหาวิทยาลัยพจิารณาอนุมัต ิ

ภายในเดือน ก.พ.53 มหาวิทยาลัยกาํหนดแนวทางการดําเนนิงานในการประเมินผลและแผนงาน
ประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในมหาวทิยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ภายในเดือน ม.ิย.53 มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ภายในเดือน ก.ค.53 - วันท่ี 20 ก.ค. 53 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ชุดใหญเพื่อพิจารณาตวัช้ีวดั คา
น้ําหนกั และเกณฑการใหคะแนน 

- กองนโยบายและแผนจัดทาํ (ราง) แบบฟอรมการเจรจาตวัช้ีวดั คาน้ําหนัก และ
เกณฑการใหคะแนน สงไปหนวยงาน 

- หนวยงานจัดทําเอกสารประกอบการเจรจาตัวช้ีวัด คาน้ําหนกั และเกณฑการ
ใหคะแนน สงกองนโยบายและแผน ภายในวันท่ี 3 ส.ค. 53 

ภายในเดือน ส.ค.53 - หนวยงานจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวดั (KPI Template) เฉพาะตวัช้ีวัดใหมที่เปน
ของหนวยงานเอง ใหกองนโยบายและแผน จํานวน 1 ชุด และแผนบนัทกึ
ขอมูล 1 แผน ภายในวันท่ี 10 ส.ค. 53 

- วันท่ี 20 ส.ค. 53 จัดประชุมชี้แจงการจดัทาํคํารับรองฯ ภายใน ใหกับหนวยงาน 
(ผูเขารวมประชุม คือ คณะกรรมการฯ ท้ัง 2 ชุด และหนวยงานทั้ง 18 
หนวยงาน) 

- วันท่ี 23 ก.ค. 53 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ชุดใหญเพื่อพิจารณา (ราง) 
เอกสารประกอบเจรจาตัวช้ีวัด คาน้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน 

- วันท่ี 23 ส.ค. 53 จัดประชุมเพื่อเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวดั น้ําหนกั คา
เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน และพิจารณารายละเอยีดตวัช้ีวดั (KPI 
Audit) เฉพาะตัวช้ีวดัใหมที่เปนของหนวยงาน 

- กองนโยบายและแผนสงเอกสารผลการเจรจา ใหหนวยงานยืนยัน 
ภายในเดือน ก.ย.53 - กองนโยบายและแผนเสนอเอกสารลงนามในคํารับรองฯ ภายใน ระหวาง

อธิการบดีและผูบริหารของหนวยงาน 
- วันท่ี 8 ก.ย. 53 กองนโยบายและแผนเสนอการลงนามคํารับรองฯ ภายใน ตอที่

2.2 แผนงาน / ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผล 
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กําหนดการ กิจกรรม 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั เพื่อทราบ 

- วันท่ี 10 ก.ย. 53 จัดประชุมใหความรูและทําความเขาใจในเกณฑการประเมิน
ตาม 

คํารับรองฯ ภายใน แกผูตรวจและผูรับตรวจ 
- หนวยงานจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ภายใน 

และสงใหกองนโยบายและแผน จํานวน 2 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล 1 แผน 
ภายในวันท่ี 17 ก.ย. 53 

ภายในเดือน ต.ค.53 - หนวยงานจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน (ขอมูลตั้งแต 1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 53) 
จํานวน 2 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล 1 แผน ใหกองนโยบายและแผน พรอม
กรอกตารางสรุปผลคะแนน ภายในวันท่ี 4 ต.ค. 53 

- หมายเหตุ หากหนวยงานสงรายงานผลการปฏิบตัิราชการฯ รอบ 12 เดือน
ลาชากวาวันท่ี 4 ต.ค. 53  (เกินเวลา 17.00 น. นับจากวันท่ีกองนโยบายและแผน
ลงทะเบียนรับ) จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนน (วันทําการ) จาก
คะแนนการประเมินผลรวมทั้งหมด 

- ใหหนวยงานจดัเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการพจิารณาผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการรายตัวช้ีวดั หรือจะจัดเกบ็เปนไฟลอิเล็กทรอนิกสก็ได 

ภายในเดือน พ.ย.53 - วันท่ี 9 พ.ย. 53 จัดประชุมเพื่อใหคณะกรรมการฯ ชุดที่ 2 พิจารณาเอกสาร/
หลักฐานเปนรายตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 (หากเกินเวลา 17.00 น. คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณาเอกสาร/
หลักฐานดังกลาวท่ีหนวยงานสงเพิ่มเติม) 

- กองนโยบายและแผนสรุปผลการตรวจเอกสาร/หลักฐาน สงใหคณะกรรมการ
ฯ ชุดที่ 2 รับทราบ 

- วันท่ี 23 พ.ย. 53 จัดประชุมใหคณะกรรมการฯ ชุดที่ 2 เสนอผลการตรวจ
เอกสาร/หลักฐาน ตอคณะกรรมการฯ ชุดใหญ เพื่อใหคณะกรรมการฯ ชุดใหญ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของแตละหนวยงาน 

ภายในเดือน ธ.ค.53 - กองนโยบายและแผนแจงผลการประเมินคาํรับรองฯ ภายใน ใหหนวยงาน 
- หนวยงานสงคาํขออุทธรณตัวช้ีวดั ตามหลกัเกณฑการอทุธรณ ภายใน 8 ธ.ค. 

53 มายังกองนโยบายและแผน 
- วันท่ี 16 ธ.ค. 53 จัดประชุมใหคณะกรรมการฯ ชุดที่ 2 พิจารณาเอกสาร/ 

หลักฐานประกอบการอุทธรณ 
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กําหนดการ กิจกรรม 
- กองนโยบายและแผนสรุปผลการตรวจเอกสาร/หลักฐานของการอุทธรณ สง

ใหคณะกรรมการฯ ชุดที่ 2 รับทราบ 
- วันท่ี 22 ธ.ค. 53 จัดประชุมใหคณะกรรมการฯ ชุดที่ 2 เสนอผลการตรวจ

เอกสาร/หลักฐานการขออุทธรณ ตอคณะกรรมการฯ ชุดใหญ เพื่อให
คณะกรรมการฯ ชุดใหญพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของแตละ
หนวยงาน 

- กองนโยบายและแผนแจงใหหนวยงานยืนยนัผลการปะเมนิการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองฯ ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ภายในเดือน ม.ค.54 - กองนโยบายและแผนสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัตเิงนิรางวัล 

- กองนโยบายและแผนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 
เพื่อทราบ 

 
 

2.3 เกณฑการประเมิน  และระบบแรงจูงใจ 
 
พิจารณาจากผลการประเมินตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่หนวยงานภายในลงนาม

รวมกับอธิการบดีในทั้ง 4 มิติ คือมิติที่ 1 ดานประสิทธิผล มิติที่ 2  ดานคุณภาพ มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการและมิติที่ 4 ดานการพัฒนาสถาบัน  โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรรางวัลจูงใจตาม
ผลการประเมินดังนี้ 

 
ระดับ ชวงคะแนน เงินรางวัล 

Excellence 4.75 - 5.00 40,000 บาท 
Very Good 4.49 - 4.74 30,000 บาท 

Good 4.23 - 4.48 20,000 บาท 
Fair ต่ํากวา 4.23 ไมไดรับเงินรางวัล 

หมายเหต ุถาหนวยงานไดคะแนนเต็ม 5 จะได Bonus เพิม่ 10,000 บาท 
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2.4 หลักเกณฑการพิจารณาการอุทธรณตามคํารับรองการปฏิบติัราชการของหนวยงานภายใน 
 
กองนโยบายและแผนไดอางอิงมาจากเกณฑ ก.พ.ร. โดยคัดเลือกเฉพาะเกณฑที่เกี่ยวของดังนี ้

  1. การอุทธรณตองอุทธรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  2. ไมสามารถอุทธรณตัวช้ีวัดที่ไมถูกปรับลดคาคะแนน 
  3. การอุทธรณไมสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมไดหลังจากวันที่ไดรับการตรวจประเมินรอบ 
12 เดือน ยกเวนในกรณี ดังนี้ 
   3.1 กรณีไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได 
    3.1.1 ยืนยันเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองฯ ภายใน หากในทาง
ปฏิบัติ ไดพิจารณาแลววาหนวยงานสามารถบริหารจัดการปจจัยตามขออุทธรณได 
    3.1.2 เห็นชอบใหปรับเปลี่ยนตามขออุทธรณ หากเปนการปรับเปลี่ยน
เนื่องจากปจจัยภายนอกที่มาจากนโยบาย สาธารณภัย การกอการราย หรือปญหาทางเทคนิคซึ่งอยูนอกเหนือ
การควบคุมของหนวยงาน 
   3.2 กรณีไมไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก 
    กรณีที่การขออุทธรณมิไดมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของหนวยงาน จะยืนยันคาคะแนนตามที่คณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการฯ กําหนด โดยไมเปลี่ยนแปลงตามที่หนวยงานอุทธรณมา 
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บทที่ 3 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 

 
 เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดมีการลงนามรวม
ระหวางหัวหนาหนวยงานและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตัวช้ีวัดในการประเมินผลจะ
ใชเปนฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีดังนี้ 
 1. ตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  1.1 ตัวช้ีวัดทั้งหมด      43 ตัวช้ีวัด 
  1.2 เปนตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (ไมเจรจาใชเกณฑตามมาตรฐาน)  35 ตัวช้ีวัด 
  1.3 เปนตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (ใหเจรจา)     8 ตัวช้ีวัด 
          2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คาเปาหมายวางไวที่ระดับ 3 
     3. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  คาเปาหมายวางไวที่ระดับ 5 
          4. ตัวช้ีวัดทั้งหมด 43 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 
  4.1 ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 23 ตัวช้ีวัด 
  4.2 ตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2553 13 ตัวช้ีวัด 
  4.3 ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 52-56    7 ตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 จํานวน 23 ตัวชี้วัด 
 
องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  จํานวน 1 ตัวชี้วัด 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  : หนวยงานมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก หนวยงาน
จําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหนวยงาน  เพื่อใหหนวยงาน
ดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืน ดังนั้น หนวยงานตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผน
ดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน  
  ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของ
หนวยงานแลว  จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ  ยุทธศาสตรดานตางๆ 
ของชาติ   รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่
ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 
 
เกณฑมาตรฐาน :    

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย โดยเปนแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัย   

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูหนวยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ 

ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 



 19

4. มีตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ 
ตัวช้ีวัด เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอย

ปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3   ขอ 
มีการดําเนนิการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

8  ขอ 
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องคประกอบที่ 2    การผลิตบัณฑิต   จํานวน 8 ตัวชี้วัด 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : หนวยงานมีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจและความพรอมของหนวยงาน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวช้ีวัดของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรงุ
หลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :   

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดํ า เนินงานให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน”) 

 (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555  ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 
ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอย
ตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในขอ 
3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวช้ีวัดที่กําหนดในแตละป ทุก
หลักสูตร   

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 
ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
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ประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวช้ีวัด
และทุกหลักสูตร  

หมายเหตุ : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับ
หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไม
นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว 

2. การนับจํานวนนักศึกษาใหนับตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES)ในป
การศึกษานั้น ๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2   ขอ 
มีการดําเนนิการ  

3   ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4  ขอ 
มีการดําเนนิการ  

5 ขอ  
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ตัวชี้วัดที่  2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการ
บุคลากรที่มีความรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบัน
ในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู 
ดังนั้น หนวยงานจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ
หรือจุดเนนของหนวยงาน  
 
เกณฑการประเมิน : คํานวณจากสัดสวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตออาจารยประจํา
ทั้งหมด 
  
 ดังนั้นรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ของแตละหนวยงานจะ
ใชเกณฑการประเมินแตกตางกันไปตามสัดสวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ดังนี้  
 

คะแนน 
หนวยงาน 

1 2 3 4 5 

จํานวน 
อาจารย
ประจํา 

วุฒ ิ
ปริญญาเอก 

คณะครุศาสตร 16 21 26 31 36 85 22 
คณะวิทยาการจัดการ 3 8 13 18 23 224 28 
คณะวิทยาศาสตรฯ 10 15 20 25 30 164 32 
คณะมนษุยศาสตร 7 12 17 22 27 148 25 
คณะพยาบาลศาสตร 0 5 10 15 20 30 3 
บัณฑิตวิทยาลยั 83 88 93 98 100 43 40 
ศูนยสุพรรณบรีุ 0 0 4 9 14 25 1 
ศูนยหวัหนิ 0 0 5 10 15 20 1 
ศูนยพษิณุโลก 0 0 5 10 15 19 1 
ศูนยลําปาง 0 5 10 15 20 20 2 
ศูนยตรัง 0 0 0 5 10 24 0 
ศูนยนครนายก 0 0 0 5 10 4 0 
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สูตรการคํานวณ   :   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มวีฒุิปริญญาเอก 
      
รอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   =    

 
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                                 
  คะแนนที่ได    =  
     
 

 
 
หมายเหตุ :  
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑ

การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการ
สําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น   ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได
สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                                               x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : หนวยงานถือเปนขุมปญญาของมหาวิทยาลัย และมีความรับผิดชอบที่
จะตองสงเสริมใหอาจารยในหนวยงานทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูใน
ศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและ
พัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตาม
พันธกิจของหนวยงาน 
 
ใหหนวยงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรฯ และบัณฑิตวิทยาลัย 
ใชเกณฑการประเมินนี้  :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 > รอยละ 60 

 
สวนคณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร และศูนยการศึกษาทุกศูนย 
ใชเกณฑการประเมินนี้  :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 > รอยละ 50 

 
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
                    รอยละของอาจารยประจําที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ   =    
             
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                          คะแนนที่ได    =       
 
 
  
 หมายเหตุ : การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ                               x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ      x 100     
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและ
พัฒนาคณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชส่ือ
การสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจาก
ความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลอง
กับพันธกิจและเปาหมายของหนวยงาน 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตาม
แผนที่กาํหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่
ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1  ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2  ขอ 
มีการดําเนนิการ  

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5  หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนนิการ  

7  ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.5   : หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : นอกเหนือจากการเรียนการสอน หนวยงานควรจัดบริการดาน กายภาพ
อยางครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ การบริการดานงานทะเบียน การ
บริการนักศึกษานานาชาติ เปนตน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดาน
กายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน ส่ิงแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษา หองเรียน 
สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร เปนตน  

 
เกณฑมาตรฐาน   :        

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูง
กวา 8 FTES ตอเครื่อง  

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมี
การฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ในระบบไรสาย 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการดานอาหาร และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและ
อุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5  

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1  ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ   

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6  ขอ 
มีการดําเนนิการ  

7 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวม
จากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก  มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
เฉพาะตัวของนักศึกษา ซ่ึงเปนเรื่องที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหา
ความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัย
สวนบุคคล การจัดใหมีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการฝกประสบการณ
ภาคสนามอยางพอเพียง  มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการ
สอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่
เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
     
เกณฑมาตรฐาน  :     

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ
รายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
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เกณฑการประเมิน   :   
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  
1  ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ   
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
6   ขอ 

มีการดําเนนิการ  
7 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซ่ึงผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต  คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม 
จริยธรรม  ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สวน
คุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือ
บริบทของผูใช  และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  เชน การบริหารจัดการ  การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ  
ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดานความ
เปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด  โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ  และการ
นําเสนอผลงาน  
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :       

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตร  

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค   ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขา
รวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือ
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 
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เกณฑการประเมิน   : 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  
1  ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2 ขอ 

มีการดําเนนิการ   
3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
5 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ
นักศึกษา 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปน
ปจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้น 
หนวยงานจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับ
นักศึกษา 
 
เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ไวเปนลายลักษณอักษร 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้ง
หนวยงาน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวช้ีวัดและเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวช้ีวัดและเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 
ของตัวช้ีวัด 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ  
 
เกณฑการประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1  ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ   

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
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องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   จํานวน 2 ตัวชี้วัด 
 
ตัวชี้วัดที่ 3.1  : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : หนวยงานควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยาง
ครบถวน โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ทั้ง
ดานวิชาการและการใชชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษย
เกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาใน
รูปแบบตาง ๆ 

 
เกณฑมาตรฐาน   :        

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา  
5.   มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
6.   มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1  ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 
มีการดําเนนิการ  

7 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 3.2  : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : หนวยงานตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง  ๆ อยาง
เหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดย
หนวยงานและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา 
สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 
ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/องคกรวิชาชีพ
ไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
 
เกณฑมาตรฐาน  :    

1. หนวยงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด

กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้  

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค    
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา  
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เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1  ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ   

3 หรือ 4  ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
มีการดําเนนิการ  

6 ขอ 
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องคประกอบที่ 4  การวจิัย   จํานวน 3 ตัวชี้วัด 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.1  : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค           
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : หนวยงานตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมี
แนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุน
วิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ซ่ึง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน

จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน

อยางนอยในประเด็นตอไปนี้                                                                                                                                                
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ  หรือหนวยวิจัยฯ  หรือศูนย เครื่องมือ หรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                        
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย                                                                              
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก

ประเด็น  
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรค ของสถาบัน 
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เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ   
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
6 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
7 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2  : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยัง
คณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะ
นําผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกหนวยงาน ดังนั้น หนวยงานตอง
จัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญา
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพ
เชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ได
จากขอ 2  สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2   ขอ 
มีการดําเนนิการ   

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 :เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด :  ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
หนวยงาน คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น หนวยงานจึงตองจัดสรรเงินจาก
ภายในหนวยงานและที่ไดรับจากภายนอกหนวยงานเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
อยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของหนวยงาน 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่หนวยงานไดรับจากแหลงทุน
ภายนอกยังเปนตัวช้ีวัดที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของหนวยงาน  
 
เกณฑการประเมิน   :   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
จาํแนกตามดานการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 
  

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดานสังคม 9,500 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท 20,000 บาท > 25,000 บาท 
ดานวิทยสุขภาพ 10,00 บาท 20,000 บาท 30,000 บาท 40,000 บาท > 50,000 บาท 
ดานวิทย 20,000 บาท 30,000 บาท 40,000 บาท 50,000 บาท > 60,000 บาท 

 
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
หนวยงานตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 
                   จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

   คะแนนที่ได  =   
 
 
 
 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก           x  5 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ :  
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา  และนับเฉพาะที่

ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณนั้นๆ 

ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
3. การแบงสัดสวนจํานวนเงินกรณีมีผูวิจัยจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบัน ให

แบงสัดสวนจํานวนเงินตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน 
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องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม   จํานวน 2 ตัวชี้วัด 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.1  : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของหนวยงาน 
หนวยงานพึงกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัด  
โครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมี
ความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม   
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดาํเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวจิัย 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2   ขอ 

มีการดําเนนิการ  
3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
4  ขอ 

มีการดําเนนิการ 
 5 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนอง
ความตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมี
คุณภาพตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของหนวยงาน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) 
ความรูที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน 
   
เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
หนวยงาน 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ

ใหบริการทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสู

บุคลากรภายในหนวยงานและเผยแพรสูสาธารณชน 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2   ขอ 
มีการดําเนนิการ  

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4  ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
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องคประกอบที่ 6  การทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    จํานวน 1 ตัวชี้วัด 
 
ตัวชี้วัดที่ 6.1  : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  : หนวยงานตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตาม
จุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
 
เกณฑมาตรฐาน :   

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด  

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ  
 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2   ขอ 
มีการดําเนนิการ  

3  ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4  ขอ 
มีการดําเนนิการ  

5 หรือ 6 ขอ 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ   จํานวน  4  ตัวชี้วัด 
 
ตัวชี้วัดที่ 7.1  : ภาวะผูนําของหัวหนาหนวยงานและผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของหนวยงาน คือหัวหนา
หนวยงานและผูบริหารทุกระดับของหนวยงานนั้น ๆ หากหัวหนาหนวยงานและผูบริหารมี
วิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มี    ธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี 
เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และ
กํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหหนวยงานเจริญ
รุดหนาอยางรวดเร็ว 
 
เกณฑมาตรฐาน :  

1. หัวหนาหนวยงานปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ให
อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน
และผูมีสวนไดสวนเสีย  

7. หัวหนาหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงานและผูบริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ   

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6  ขอ 
มีการดําเนนิการ  

7 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 7.2  : การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ใหหนวยงานมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  
ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู  โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยู
ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนใน
สถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร
จัดการความรูในหนวยงาน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู การเขาถึงขอมูล  และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสราง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น 
 
เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่
ผานมา ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2   ขอ 
มีการดําเนนิการ   

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4  ขอ 
มีการดําเนนิการ  

5 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 7.3  : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : หนวยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่
สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การ
วางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร 
เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน 
ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช  
 
เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดย

อยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด  

 
เกณฑการประเมิน  :     

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1  ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ   

3  ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ  

5 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : เพื่อใหหนวยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย  
กิจกรรม  และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ
ไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได  โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจาก
การคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด  เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของ
ปญหา  รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใช
งาน  มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของ
หนวยงานตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงของหนวยงานและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน  

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 
ดาน ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้  

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร  (การเงิน  งบประมาณ  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่)   

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร     
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได
จากการวิเคราะหในขอ 2   

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   
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5. มีการติดตาม  และประเมินผลการดํ า เนินงานตามแผน  และรายงานตอ
คณะกรรมการวางระบบบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 
1 คร้ัง 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการวางระบบบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบป
ถัดไป   
 
เกณฑการประเมิน   :    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ   

3 หรือ 4  ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
มีการดําเนนิการ  

6 ขอ 
 
หมายเหตุ :  คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายใน
หนวยงานในรอบปการประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย 
บุคลากร หรือตอช่ือเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจาก
ความบกพรองของหนวยงานในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ   จํานวน  1   ตัวชี้วัด 
 
ตัวชี้วัดที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด : หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได  มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการ
ดําเนินงาน  ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายได อ่ืน  ๆ ที่สถาบันไดรับ มีการจัดสรร
งบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบการ
ตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ   รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายใน
ทุกพันธกิจ  โครงการ  กิจกรรม  เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
หนวยงานได 
 
เกณฑมาตรฐาน  :     

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร และการวาง

แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได 
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการ

พัฒนาหนวยงานและบุคลากร   
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอหัวหนาหนวยงาน

อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให

เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
7. หัวหนาหนวยงานมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล

จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
เกณฑการประเมิน   :     

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3   ขอ 
มีการดําเนนิการ  

4 หรือ 5  ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6  ขอ 
มีการดําเนนิการ  

7 ขอ 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   จํานวน  1   ตัวชี้วัด 
 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด  : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ซ่ึง
หนวยงานตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงาน
ของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดย
สถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
เปดเผยตอสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่
ดี 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบ
รวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนให
มั่นใจไดวาหนวยงานสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและหัวหนาหนวยงาน  

3. มีการกําหนดตัวช้ีวัดเพิ่มเติมตามอัตลักษณของหนวยงาน 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน     
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผล
ใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธทุกตัวช้ีวัด 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ 

7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นกัศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงาน และมีกิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน  
 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1  ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3   ขอ 
มีการดําเนนิการ   

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7  หรือ 8 ขอ 
มีการดําเนนิการ  

9 ขอ 
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ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏบิัตรราชการ (กพร.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
จํานวน 13 ตัวชี้วัด 

 
ตัวชี้วัดที่  3.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรปฐมวัยตาม โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย”   
 
คําอธิบาย  :  
 วัตถุประสงคของตัวชี้วัด : ยุทธศาสตรสงเสริมการอานเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต ไดกําหนดเปนแผนปฏิบัติการสงเสริมการอาน โดยรณรงคสงเสริมการอานใหกับ
ประชาชน และคณะกรรมการสงเสริมการอานเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการ
สงเสริมพัฒนาทักษะดานการอาน มีลักษณะเปนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ ดานการอานขึ้นใน
ชุมชน สถานศึกษาและสถานที่สาธารณะตางๆ ตลอดจนใหชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แหลงเรียนรูซ่ึงเปนภูมิปญญาของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเล็งเห็นความสําคัญของ
ยุทธศาสตรดังกลาว จึงตองการพัฒนาบุคลากรปฐมวัย เพื่อสงเสริมและผลักดันใหการอบรมครู
ปฐมวัย ผูดูแลเด็กและผูที่สนใจ ใหมีความรู   ทักษะและแนวทางในการใชส่ือสูการขยายผลการ
สอนภาษาไทยตามนวัตกรรมแนวใหม โดยมีรูปแบบการอบรมพื้นฐานสําหรับผูเขาอบรมในการใช 
Model ของชุดสื่อ “ฉลาดรูภาษาไทย” ซ่ึงเปนนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต เพื่อใชในการเพิ่มพูนและสนับสนุนทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยผานกระบวนการเลานิทาน 
และสื่อตางๆ   
 นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย  หมายถึง นวัตกรรมที่บูรณาการภาษาตาม
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยอยางครบวงจร และสอดคลองกับการทํางานของสมอง ( Brain Based 
Learning ) ชวยปูพื้นฐานเบื้องตนใหเรียนภาษาไทยอยางสนุกสนานอยางมีสาระที่เอื้อตอการพัฒนา
ภาษาของเด็ก จากภาษาภาพมาสูภาษาเขียนผานนิทานคูขนานไปกับการพัฒนาภาษาของเด็กอยาง
เปนองครวม (ภาษาทาทาง ภาษาพูด ภาษาสัญลักษณ  ภาษาภาพ ภาษาเขียน และภาษาจากการอาน) 
และสิ่งสําคัญคือการมีกระบวนการเรียนรูผานการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางครูและเด็กที่ชวยกัน
เสริมสรางความรู และทบทวนเปรียบเทียบ เชื่อมโยง ประยุกตใชความรู ความเขาใจในหลัก
ไวยากรณทางภาษา โดยเนนการเรียนรูแบบการประมวลความเขาใจในภาษา ( Reading 
Comprehension ) ที่แทรกซึมอยูในวิถีชีวิตประจําวันของเด็ก   
 แผนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การรวมมือทางวิชาการ ระหวาง
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซ่ึงปจจุบันองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินรับผิดชอบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับการถายโอนจากสวนราชการตางๆ และ
ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง 
 บุคลากรนํารอง หมายถึง ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดคัดเลือก ผูดูแลเด็กเล็ก
ดีเดน ป 2552 จํานวน 854 คน และผูนําเครือขาย 75 จังหวัด จํานวน 75 คน รวม 929 คน  ซ่ึงเปนผูที่
มีความพรอม สรางสรรคการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพ  และเปนผูนํา
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซ่ึงจะถือเปนบุคลากรนํารองในการเรียนรู  โดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย” ถือเปนวาระแหงชาติในการสงเสริมสนับสนุนการรัก
การอานภาษาไทย  
 บุคลากรทางการศึกษาทั่วไป หมายถึง บุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย  โดยเฉพาะครูผูสอน  ผูดูแลเด็กเล็ก และผูปกครอง  ทั้งสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หรือสังกัดอื่นๆ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :  
 1. บุคลากรนํารองดําเนินการไดตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็ก
ปฐมวัย”ไมนอยกวารอยละ 80 
 2.  บุคลากรเขารวมครบทุก 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืภาคใต) 
 3. มีการประเมินผลบุคลากรนํารองตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการ
สอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย” 
 4. บุคลากรทางการศึกษาทั่วไปดําเนินการไดตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย” 
 5. มีการประเมินผลบุคลากรทางการศึกษาทั่วไปตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย” 
 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
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มิติการประเมินโครงการ 3 มิติ ไดแก  
 

กลุมเปาหมาย มิติการประเมิน 
บุคลากรทางการศึกษา 

1) ความรูความเขาใจขอกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 
2) ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 
3) การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 75 
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ผลสัมฤทธิ์ของการสงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพของแขนงวิชา
ธุรกิจการบนิหลักสูตรอตุสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ 
 
คําอธิบาย  :   
 วัตถุประสงคของตัวชี้วัด : เพื่อใชวัดผลสัมฤทธ์ิของการสงนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพฯ ของแขนงวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ ในลักษณะความ
พึงพอใจตอคุณภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษาชี้นปที่ 4 ซ่ึงออกฝกประสบการณวิชาชีพฯ กับ
หนวยงานภายนอก   (ฝายบริการลูกคาภาคพื้น(DK)บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน)) ผลักดันให
นักศึกษาไดมีการปรับสมรรถนะของตนเองใหสอดคลองกับอาชีพและสรางความเชี่ยวชาญในการ
ประยุกตองคความรูในสาขาวิชาชีพรวมทั้งเปนโอกาสในการผลักดันนักศึกษาไดพัฒนาและสราง
ความโดดเดนใหกับตนเองและหลักสูตรเพื่อการยอมรับในวงกวางของตลาดแรงงาน 
 การฝกประสบการณวิชาชีพของแขนงวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและบริการ หมายถึง การจัดใหนักศึกษาออกฝกทักษะอาชีพในหนวยงาน สถาน
ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่
ไดศึกษาในชั้นเรียน ไปฝกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือสถานการณจริงและไดรับการ
ประเมินผลจากหนวยงานหลังจากเสร็จสิ้นการประกอบการณวิชาชีพ 
 การวัดระดับคะแนนสามารถจะวัดอยางชัดเจนจากขอมูลความพึงพอใจตอการฝก
ประสบการณวิชาชีพฯของนักศึกษาจากผลการประเมินของหนวยงานที่ใชนักศึกษา โดยแขนงวิชา
ธุรกิจการบิน  หลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ   จัดใหมีโครงการอยูภายใตตัวช้ีวัดนี้
จํานวน  1 โครงการตามขอมูลที่แสดง 
 

โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

1. โครงการ
ความรวมมือ
ระหวาง  ฝาย
บริการลูกคา
ภาคพื้น (DK)      
บริษัท การบิน
ไทย จํากัด 
(มหาชน) กับ 

1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ประยุกตใช ความรูภาคทฤษฎี
ในการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะ 
ความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานได 

3. ใหนกัศึกษาไดรับ
ประสบการณตรงจาก

นักศึกษาภาคปกติ  
แขนงวิชาธุรกจิการบิน   
หลักสูตรอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและการบริการ 
ระดับปริญญาตรี 4 ป 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน
ดุสิต ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาฝกประสบการณ

1. การทํารายงาน 
เปนรายบุคคล
หลังจากเสร็จสิ้น
การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพฯ 

2. การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :  
 1. นักศึกษาเขารับการฝกงานมีความรูความเขาใจรอยละ 50 มีความพึงพอใจ รอยละ 60 
และมีการนําความรูไปใชรอยละ 55 ผูประกอบการมีความพึงพอใจคณุภาพนกัศึกษารอยละ 50 และ
ผูปกครองมีความพึงพอใจ รอยละ 60 
 2. นักศึกษาเขารับการฝกงานมีความรูความเขาใจรอยละ 60 มีความพึงพอใจ รอยละ 65 
และมีการนําความรูไปใชรอยละ 60 ผูประกอบการมีความพึงพอใจคณุภาพนกัศึกษารอยละ 60 และ
ผูปกครองมีความพึงพอใจ รอยละ 65 
 3. นักศึกษาเขารับการฝกงานมีความรูความเขาใจรอยละ 70 มีความพึงพอใจ  รอยละ 
70 และมีการนําความรูไปใชรอยละ 65 ผูประกอบการมคีวามพึงพอใจคุณภาพนักศกึษารอยละ 70 
และผูปกครองมีความพึงพอใจ รอยละ 70 
 4. นักศึกษาเขารับการฝกงานมีความรูความเขาใจรอยละ 80 มีความพึงพอใจ  รอยละ 
75 และมีการนําความรูไปใชรอยละ 70 ผูประกอบการมคีวามพึงพอใจคุณภาพนักศกึษารอยละ 80 
และผูปกครองมีความพึงพอใจ รอยละ 75 
 5. นักศกึษาเขารับการฝกงานมีความรูความเขาใจรอยละ 90 มีความพึงพอใจ  รอยละ 
80 และมีการนําความรูไปใชรอยละ 75 ผูประกอบการมคีวามพึงพอใจคุณภาพนักศกึษารอยละ 90 
และผูปกครองมีความพึงพอใจ รอยละ 80 
 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน
ดุสิต 

ผูประกอบการในธุรกิจการบนิ 
4. ใหนกัศึกษาไดมีการปรับและ

พัฒนาสมรรถนะของตนเอง 

วิชาชีพอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว 

จากสถาน
ประกอบการ 
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ตัวชี้วัดที่ 3.4 :  ระดับความสําเร็จของโครงการตามแนวพระราชดําริฯ ตามโครงการ
เครือขายเผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใชสื่อ eDLRU สําหรับการศึกษาปฐมวัย 
 
คําอธิบาย  :  
 วัตถุประสงคของตัวชี้วัด : เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏใหความสําคัญและ
ดําเนินการดานการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามภารกิจ ซ่ึง
สอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8(8) ที่กําหนด
เปนภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

  วัตถุประสงคของ โครงการเครือขายเผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใชสื่อ eDLRU 
สําหรับการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : เปนโครงการหนึ่งภายใตโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมกับ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ซ่ึงไดจัดทําระบบ e – Learning ของการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมซึ่งถายทอดสดจากโรงเรียนวังไกลกังวล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการ
ศึกษา ในการเขาถึงเทคโนโลยีของโรงเรียนที่ตั้งอยูในชนบทที่หางไกลที่มีโอกาสทางการศึกษานอย
กวาโรงเรียนในเมือง ประสบปญหาขาดแคลนครู และเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน โดย
นําสื่อการเรียนรูไปเผยแพร ภายใตการใหความสนับสนุนดานเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เนื้อหา ดวยระบบ eDL-Square จากฝายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
ฯ และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จะรับผิดชอบเปนพี่เล้ียงในโรงเรียนตามแผนการดําเนินงานของโครงการฯ จํานวน 4 โรงเรียน โดย
ที่ทั้งตัวระบบและเนื้อหาโดยไมมีคาใชจาย แตไมอนุญาตใหนําไปใชในเชิงพาณิชย สวนโรงเรียน
โดยทั่วไปทุกแหงอนุญาตใหใชงานในรูปแบบ Online e – Learning ผานเครือขายอินเตอรเน็ตไดที่ 
http://www.edltv.thai.net  

  Electronic Distance Learning Rajabhat University (eDLRU) หมายถึง ระบบที่นํา
เนื้อหาบทเรียนระดับปฐมวัย-ระดับมัธยมศึกษา  มาจัดเก็บดวยระบบบริหารจัดการเรียนรู            
eDL – Square สวนของเนื้อหาบทเรียนประกอบไปดวย วีดีทัศน สไลดประกอบการสอน โดยมีการ
จัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 35 แหงรวมกันจัดทําขึ้น สําหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดเขารวมโครงการ eDLRU โดยจะจัดทําในระดับการศึกษาปฐมวัย 
ซ่ึงเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและมีโรงเรียนสาธิตลอออุทิศที่มีช่ือเสียงทางดานการศึกษา
ปฐมวัยเปนตนแบบในระยะเริ่มตนของโครงการมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกโรงเรียนในเครือขาย 4 
โรงเรียนดังนี้ โรงเรียนในจังหวัดลําปาง 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตอารีย 
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(ทสรช) โรงเรียนบานสบลี โรงเรียนบานน้ําจํา และโรงเรียนในจังหวัดนครนายก 1 โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนวัดสันตยาราม (ทสรช) 

แผนการดําเนินงานโครงการเครือขายเผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใชสื่อ eDLRU 
สําหรับการศึกษาปฐมวัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึง กิจกรรมที่ระบุไวในแผนตั้งแต
ขั้นตอนการเตรียมเนื้อหา การวางแผน การดําเนินการพัฒนาสื่อ การนําสื่อไปใชในโรงเรียนทั้ง 4 
โรงเรียน การวัดและประเมินผล การสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และ
การทบทวนผลการดําเนินงานในปที่ผานมาเพื่อพัฒนาแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 
 การดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ ... ตามแผน หมายถึง แผนการดําเนินงานตาม
โครงการเครือขายเผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใชส่ือ eDLRU สําหรับการศึกษาปฐมวัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ที่กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไวในแผนเกิดผลสําเร็จตาม
เปาหมายของโครงการ โดยพิจารณาความสําเร็จโครงการใน 3 มิติ ไดแก  
 

กลุมเปาหมาย มิติการประเมิน ครู/อาจารย/ผูเก่ียวของ ผูปกครอง/ชุมชน/สงัคม/ 
1) ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 ไมนอยกวารอยละ 75 
2) ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 75 
3) การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 75 ไมนอยกวารอยละ 65 
 
การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการเครือขายเผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใชสื่อ 
eDLRU สําหรับการศึกษาปฐมวัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จของ
โครงการ 

1.โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหจิต
อารีย (ทสรช)  
 

เพื่อใหโรงเรียนไดนํา
ส่ือการศึกษาปฐมวัยไป
ใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนของ
อาจารย 

สามารถดําเนินงาน
ตามแผนฯและบรรลุ
ความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว 

กลุมผูรับบริการมี 
ความรูความเขาใจ ความพึง
พอใจ และการนําความรูไป
ใชบรรลุผลตาม
กลุมเปาหมายที่กําหนด  

2. โรงเรียนบาน
สบลี 

เพื่อใหโรงเรียนไดนํา
ส่ือการศึกษาปฐมวัยไป

สามารถดําเนินงาน
ตามแผนฯและบรรลุ

กลุมผูรับบริการมี 
ความรูความเขาใจ ความพึง
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กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จของ
โครงการ 

ใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนของ
อาจารย 

ความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว 

พอใจ และการนําความรูไป
ใชบรรลุผลตาม
กลุมเปาหมายที่กําหนด 

3. โรงเรียนบาน
น้ําจํา 
 
 

เพื่อใหโรงเรียนไดนํา
ส่ือการศึกษาปฐมวัยไป
ใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนของ
อาจารย 

สามารถดําเนินงาน
ตามแผนฯและบรรลุ
ความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว 

กลุมผูรับบริการมี 
ความรูความเขาใจ ความพึง
พอใจ และการนําความรูไป
ใชบรรลุผลตาม
กลุมเปาหมายที่กําหนด 

4.โรงเรียนวัด
สันตยาราม 
(ทสรช) 

เพื่อใหโรงเรียนไดนํา
ส่ือการศึกษาปฐมวัยไป
ใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนของ
อาจารย 

สามารถดําเนินงาน
ตามแผนฯและบรรลุ
ความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว 

กลุมผูรับบริการมี 
ความรูความเขาใจ ความพึง
พอใจ และการนําความรูไป
ใชบรรลุผลตาม
กลุมเปาหมายที่กําหนด 

 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :  
 1. แผนการดําเนินงานตามโครงการเครือขายเผยแพร ถายทอด และพัฒนาการใชส่ือ 
eDLRU สําหรับการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 2. พัฒนาสื่อการเรียนรู และนําสื่อไปใชในโรงเรียนตามแผนฯ รอยละ 100 
 3. ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามแผน รอยละ 50 – 74 
 4. ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามแผน รอยละ 75 – 99 
 5. ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามแผน รอยละ 100 
  
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
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ตัวชี้วัดที่ 4.1.4  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีตีพิมพเผยแพร
ท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท หรือ เอก ที่ตีพิมพ
เผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ท้ังนี้ 
ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ  

• บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  ท่ีตีพิมพ เผยแพร ท้ังใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  หมายถึง   บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จาก
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก (โดยจะตองเปนบทความ ไมใชบทคัดยอ) รวมทั้ง บทความจาก
วิทยานพินธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

• การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอกในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ  หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโทหรือเอกของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer 
Review) ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความ ทําหนาที่
พิจารณาประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

•  การ เผยแพรบทความจากวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโทหรือ เอก 
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จาก
วิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอกของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรับการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึง
การเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับ
การตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใหใชเกณฑของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รวมทั้งบทความ
จากวิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดย
ตองเปนบทความที่ได รับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) ที่เปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (Full text)  

• วารสารวิชาการระดับชาติ  ไดแก  วารสารวิชาการอยู ในฐานขอมูล
วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติ
จะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ1) วารสารนั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer 
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Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเปนผูที่มีช่ือเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และ 3) 
กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25 

•  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล
วารสารวิชาการระดับสากลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยู
ในฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาว
ตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย อยางนอย 1 เร่ืองหรือ 
1 บทความ ในแตละฉบับ ที่ตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวม
วารสารที่อยูในฐานขอมูล ซ่ึงทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรองดวยได 

• ฐานขอมูลระดับชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีใน
ประเทศไทย  โดยอาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ ส่ิงพิมพของรัฐบาล  ฯลฯ  
รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม   สาระสังเขปประกอบ  หรืออาจมี
เนื้อหาเต็มดวย  ทั้งนี้สามารถสืบคนขอมูลการอางอิงในฐานขอมูลระดับชาติ จากศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation Index Centre; TCI) http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ tcidatabase.html 

• ฐานขอมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจาก
นานาประเทศ  โดยอาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ ส่ิงพิมพของรัฐบาล ฯลฯ 
รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม   

• การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปงบประมาณพ.ศ. 2553 โดยไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการ
ตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/ หลายฉบับ หรือผูสําเร็จการศกึษานั้นมีผลงานตีพิมพหลายชิ้น 

• การนับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) : จะนับไดเฉพาะบทความ
ที่ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมที่เปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (full text) หรือ
บทความวิจัย  (Research article) ไมนับบทคัดยอ (Abstract) และรายงานสืบเนื่องจากการประชุมดังกลาว
ตองมีกระบวนการพิจารณาประเมินบทความ (Peer review) ไมใชรายงานสืบเนื่องจากการประชุมแบบ
รวมเรื่อง 

• ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดรับการ
อนุมัติวิทยานิพนธใหสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนบทความจากวิทยานพินธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดตีพิมพเผยแพรโดยไมนบัซ้ํา)  
 (จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

x 100 

 
เกณฑการประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 70 รอยละ  75 รอยละ  80 รอยละ  85 รอยละ  90 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  
 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้
การเปนอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ใหนับอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานดานวิจัยไมนับรวม
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองค
ความรูเดิม  

•  งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี
การศึกษา คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  
หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการ
ที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดง
ความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดาน
ศิลปกรรมและจิตรกรรม    

•   การตีพิมพงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  
หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
หรือนานาชาติ ที่มีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไมได
สอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความทําหนาที่พิจารณาตีพิมพประเมินบทความกอน
ไดรับการตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

•   การเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร 
เชน สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมทั้งบทความงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการนําเสนอใน
การประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยตองเปนบทความที่ไดรับการคัดเลือก
ตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม 
(Full text)  



 63

•   วารสารวิชาการระดับชาติ  ไดแก  วารสารวิชาการอยู ในฐานขอมูล
วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติ
จะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ1) วารสารนั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer 
Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเปนผูที่มีช่ือเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และ 3) 
กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25 

•  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล
วารสารวิชาการระดับสากลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยู
ในฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาว
ตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพ อยางนอย 1 เร่ืองหรือ 1 
บทความ ในแตละฉบับ ที่ตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

•  การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวม
วารสารที่อยูในฐานขอมูล ซ่ึงทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรองไดดวย   ทั้งนี้ ไมนับรวมการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารประชาคมวิจัยของ สกว. เนื่องจากวารสารดังกลาวเปนจดหมายขาวที่ไมมีกระบวนการ Peer 
review 

•  ฐานขอมูลระดับชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีใน
ประเทศไทย  โดยอาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ ส่ิงพิมพของรัฐบาล  ฯลฯ  
รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม   สาระสังเขปประกอบ  หรืออาจมี
เนื้อหาเต็มดวย  ทั้งนี้สามารถสืบคนขอมูลการอางอิงในฐานขอมูลระดับชาติ จากศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre; TCI) http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ tcidatabase.html 

•  ฐานขอมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจาก
นานาประเทศ  โดยอาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ ส่ิงพิมพของรัฐบาล ฯลฯ 
รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม   

• การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติในปงบประมาณพ.ศ. 2553 จะไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลาย
คร้ัง/หลายฉบับก็ตาม 

•  การนับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) : จะนับไดเฉพาะบทความ
ที่ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมที่เปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (full text) หรือ
บทความวิจัย  (Research article) ไมนับบทคัดยอ (Abstract) และรายงานสืบเนื่องจากการประชุมดังกลาว
ตองมีกระบวนการพิจารณาประเมินบทความ (Peer review) ไมใชรายงานสืบเนื่องจากการประชุมแบบ
รวมเรื่อง 
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•  อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้
ใหนับเฉพาะอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 

•  นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานดานวิจัยที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสัญญาการจางทั้งป
การศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ไมนับนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ  
 
สูตรการคํานวณ : 
(จํานวนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/ หรือนักวจิัยประจําที่ไดรับ
การตีพิมพ เผยแพร ในระดบัชาติและ/หรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

(จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 
x 100 

 
ใหหนวยงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรฯ 
บัณฑิตวิทยาลัย ศูนยสุพรรณบุรี และศูนยลําปาง ใชเกณฑการประเมินนี้ :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 4 รอยละ  6 รอยละ  8 รอยละ  20 รอยละ  30 

 
สวนคณะครุศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ศูนยหัวหิน ศูนยตรงั ศูนยพิษณุโลก ศูนยนครนายก และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ใชเกณฑการประเมินนี้ :   

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 3 รอยละ  4 รอยละ  5 รอยละ  20 รอยละ  30 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.2  รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใช อันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนตอจํานวนอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยให
นําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้การเปนอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ใหนับเฉพาะผูที่
ปฏิบัติงานจริง รวมถึงบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีปฏิบัติงานดานวิจัยไมนับรวมอาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษา 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองค
ความรูเดิม  

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี
การศึกษา คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการ
เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบตน
ความคิดของผลงาน  หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น   รวมทั้ง 
ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม    

•  การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน  
หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะที่ระบุไวในรายงานการวิจัยอยางถูกตอง และมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริง ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย และ
งานสรางสรรค มีดังนี้  

1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการ
วิชาการ (สอน/ บรรยาย/ ฝกอบรม)  การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
การเขียนตํารา แบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือ เปนงานวิจัยเพื่อตอยอด
โครงการวิจัย เปนตน 

2. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
สรางองคความรูแกสาธารณชนในเรื่องตางๆ  เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข 
การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน 
วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนํา
ขอความรูจากการวิจัยไปใช เปนสิ่งที่สะทอนถึงการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน  
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3. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เชน งานวิจัยเชิง
นโยบายไมวาจะเปนการนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ไปเปนขอมูลสวนหนึ่งของการ
ประกาศใชกฎหมาย หรือมาตรการตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

4. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรค
เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายไดตามมา    

•  การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัยมาใชและเกิดผลอยางชัดเจนภายในปงบประมาณพ.ศ. 2553 (1 
ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) โดยจะไมนับซ้ําแมวางานวิจัยหรืองานสรางสรรค นั้นจะมีการ
นําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนหลายครั้งก็ตาม ทั้งนี้หากมีการนําไปใชหลายครั้ง ให
สถาบันอุดมศึกษาคัดสรรผลจากการนําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนที่ชัดเจนที่สุดหรือมีคุณคามาก
ที่สุดมานําเสนอ 

•  นับเฉพาะการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชนในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 โดยไมจํากัดวาเปนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่จัดทําแลวเสร็จในปใดหรือกลมผูใช
ประโยชนฯ เปนกลุมใด แตตองเปนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษาที่อาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจําสังกัดเทานั้น 

•  กรณีนําไปใช เปนบรรณานุกรมหรือการอางอิงอันเปนสวนหนึ่งของ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของนั้นไมสามารถนับได  แตหากเปนการทําวิจัยตอยอดหรือสืบเนื่องจาก
งานวิจัยช้ินกอนใหสามารถนบัรวมได 

•  อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้
ใหนับเฉพาะอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ    

•  นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานดานวิจัยที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสัญญาการจางทั้งป
การศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  ทั้งนี้ไมนับนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ  
ตัวอยางหลักฐานการนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 

•  หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอัน
เปนผลจากงานวิจัย หรืองานสรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เชน บันทึกซึ่งแสดง
ระยะเวลาที่สามารถลดไดในการปอกเปลือกกุง เมื่อนําเครื่องปอกเปลือกกุงซึ่งเปนสิ่งประดิษฐจาก
การวิจัยไปใชงาน เปนตน  

•  หลักฐานที่แสดงผลดีที่ เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํางานวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน มาใชในการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่ระบุไว



 67

ในงานวิจัย เชน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการ
ทดสอบวัดความรู/ทักษะของนักศึกษาที่แสดงไดวา นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมี
พฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน 

•  หลักฐานที่แสดงผลดีที่ เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย /
กฏหมาย/มาตรการ ที่เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบาย มาใชในองคกร/คณะ/สถาบัน เชน มีจํานวน
คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่ทํางานวิจัยดานสหวิทยาการมากขึ้น หลังจากสถาบันฯไดกําหนด
นโยบายที่จะเปนผูนําทางดานการวิจัยสหวิทยการภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนโยบาย
ดังกลาว เปนผลจากการวิจัยนโยบายเพื่อกําหนดทิศทางดานการทําวิจัยของสถาบัน เปนตน 

•  หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําหลักสูตรการ
สอน/ ทฤษฎีการสอน/ โสตทัศนูปกรณประกอบการเรียนการสอน/ ตําราประกอบการสอน ฯลฯ ที่
เปนผลจากการวิจัยหรืองานสรางสรรค มาใชตามวัตถุประสงคของการวิจัย เชน ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ ทักษะของ
นักศึกษาที่แสดงไดวา นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดี
ขึ้น เปนตน 
 
สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 
 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

x 100 

 
เกณฑการประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 13 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 30 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.3  รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา 
 
คําอธิบาย : 

• ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู
สรางสรรคไดริเร่ิมโดยการใชสติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองใน
การสรางสรรค โดยไมลอกเลียนงานของผูอ่ืน โดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่
กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดยผูสรางสรรคจะไดรับความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตอง
จดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หมวด 1 มาตรา 6 ไดใหความคุมครองแกงาน
สรางสรรค 9 ประเภท ไดแก 

1. งานวรรณกรรม  (หนังสือ  จุลสาร  ส่ิงพิมพ  คําปราศรัย  โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ) 
  2. งานนาฏกรรม  (ทารํา  ทาเตน ฯลฯ)  
  3. งานศิลปกรรม  (จิตรกรรม  ประติมากรรม ภาพพิมพ  ภาพถาย  ศิลปประยุกต ฯลฯ) 
  4. งานดนตรกีรรม (ทํานอง  ทํานองและเนื้อรอง ฯลฯ) 
  5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป  ซีดี)  
  6. งานโสตทัศนวัสด ุ (วีซีด ี ดีวีด ี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง) 
  7. งานภาพยนตร  
  8. งานแพรเสียงแพรภาพ  
  9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคด ีวิทยาศาสตร หรือศิลปะ 

• การดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ เพื่อขอหนังสือรับรองความเปนเจาของ 
งานลิขสิทธิ์  โดยกรมทรัพยสินทางปญญา ใหอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําผูสรางสรรคผลงาน 
ยื่นขอหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ ไดที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใหดาวนโหลด
แบบฟอรมคํ าขอแจ งข อมู ลลิขสิทธิ์ ไดที่http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option 
=com_docman&task=cat_view&gid=777&Itemid=428 และสามารถดําเนินการยื่นคําขอแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ไดโดยตรงที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 2 สัปดาห  
ทั้งนี้การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ของกรมทรัพยสินทางปญญาไมเสียคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใดๆ 
ทั้งสิ้น และขอใหหนวยงานจัดสงผลงานลิขสิทธ์ิท่ีใชยื่นประกอบคําขอฯ ในรูปแบบของไฟลขอมูล
ผลงาน .doc หรือ .pdf หรือไฟลขอมูลผลงานรูปแบบอื่น 

• การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธ์ิ จะนับไดตอเมื่อมี
หลักฐานเปนหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธ์ิ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่
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ออกใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางยื่นคําขอแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์  ทั้งนี้ การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ สามารถแบงได 3 กรณีดังนี้ 

- กรณีบุคลากรของสถาบันฯ รับจางหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนหรือหนวยงาน
รูปแบบอื่นผลิตงานชิ้นหนึ่ง และหนวยงานเปนผูแจงขอมูลลิขสิทธิ์ผลงานดังกลาว
นั้น สามารถนับเปนผลงานของบุลากรของสถาบันฯ ได 
- กรณีบุคลากรของสถาบันฯ ทํางานวิจัยและนําผลงานไปแจงขอมูลลิขสิทธิ์ดวย
ตนเอง สามารถนับเปนผลงานของสถาบันฯ ได 
- กรณีสถาบันอุดมศึกษาใหทุนสนับสนุนงานวิจัยแกบุคลากร และสถาบันฯ นํา
ผลงานไปแจงขอมูลลิขสิทธิ์นั้น นับเปนผลงานของสถาบันฯ ได 
• ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เปนตําราหรือหนังสือตามที่

กําหนดในประกาศ ก.พ.อ.1 และหมายรวมถึงผลงานสรางสรรคหรือผลงานอื่น ในรูปของเอกสาร 
หรือหนังสือ หรือส่ิงพิมพ หรือรูปแบบอื่นๆ ตามประเภทของงานสรางสรรค 9 ประเภท  

• การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ จะนับไดตอเมื่อผลงาน
วิชาการนั้นไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบหนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ตาม
มาตรฐานของหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดย
สํานักพิมพที่มีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ ทั้งนี้ ให
นับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 เลม ไมนับซ้ํากรณีไดรับการตีพิมพหลายครั้ง และไม
นับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางกระบวนการตีพิมพ 

• หนวยงานที่เชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง 
หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีอํานาจถูกตองตามกฎหมาย และมี
กระบวนการอยางเปนระบบและประกันคุณภาพในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเปน
หนวยงานที่จัดพิมพผลงานทางวิชาการที่มีกระบวนการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซ่ึงเปนที่ยอมรับวามีความรูความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกอนการตีพิมพ ทั้งนี้ การไดรับพิจารณาใหตีพิมพผลงานทางวิชาการผาน
สํานักพิมพ หรือหนวยงานจัดพิมพที่เชื่อถือได จะเปนเครื่องรับรองรองคุณภาพใหแกงานวิชาการนั้น  

• ตัวอยางผลงานวิชาการที่สามารถขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรับรอง
คุณภาพ เชน หนังสือ ตํารา โปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการประดิษฐคิดคนทางนาฏกรรม (ทารํา) 
ศิลปกรรม และดนตรีกรรมซึ่งเปนผลจากการศึกษา/ขอคนพบทางวิชาการ เปนตน 

• กรณีผลงานของอาจารยประจํ า /นักวิ จั ยประจํ าที่ ไปช วยราชการที่
สถาบันอุดมศึกษาอื่นตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป ใหนับวาผลงานนั้นเปนของสถาบันที่ไปชวยราชการ  
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ยกเวน กรณีเปนผลงานที่ไดจัดทําไวกอนเปนอาจารยประจํา/นักวิจัยประจําของสถาบัน  หรือเปน
งานตอเนื่องที่ใชเวลาและงบประมาณสวนใหญในชวงที่อยูที่สังกัดเดิม  ใหนับเปนผลงานของ
สถาบันตนสังกัดเดิม  หากมีความไมชัดเจนใหนักวิจัยเจาของผลงานเปนผูตัดสินใจวาจะมอบให
นับเปนผลงานของที่ใด 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้
ใหนับเฉพาะอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ    

• นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานดานวิจัยที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสัญญาการจางทั้งป
การศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  ทั้งนี้ไมนับนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ  
 
สูตรการคํานวณ :  
 (จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์และ/หรือ 

ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 
 (จํานวนอาจารยประจํา/นักวจิัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)                

x 100 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 100 
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ตัวชี้วัดที่ 7.1  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่
กําหนดใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนด
ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษาตามปรัชญาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดหรือตามที่หนวยงานตนสังกัดไดกําหนด
ไว และนําผลที่ไดจากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนของสถาบันอุดมศึกษา 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 
 1. หนวยงานวิเคราะหและทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและหลักเกณฑ ตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และสอดคลองกับเอกลักษณของสถาบันเพิ่มเติม รวมถึงการจัดทําแผนการประกัน
คุณภาพประจําป 
  2. หนวยงานชี้แจงและสรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมินตามแผนการ
ประกันคุณภาพที่ประกาศ  และหนวยงานดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในใหเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา รวมทั้งจัดเก็บและรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพ 
  3. หนวยงานติดตามความกาวหนาและรายงานผลการติดตามเสนอผูบริหารเปนระยะ ๆ 
อยางตอเนื่อง และหนวยงานประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในที่
กําหนด 
  4. หนวยงานเสนอรายงานผลการประเมินตลอดจนแผนการปรับปรุงตอคณะกรรมการ
ประกันเพื่อพิจารณาใหความเห็น และหนวยงานนําขอเสนอแนะหรือขอสังเกตุจากคณะกรรมการ
ประกันและผลการประเมินมาใชในการวางแผนประจําปเพื่อเสนอของบประมาณประจําปถัดไป 
 5. หนวยงานจัดสงรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ใหกลุมงาน
ประกัน ภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปการศึกษา และเผยแพรรายงานใหสาธารณชนทราบ 
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เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

1 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 
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ตัวชี้วัดที่ 8.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 
 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมของหนวยงาน เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงิน
ของหนวยงาน ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใช
ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินของหนวยงาน  

• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจาย
ลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปน
ฐานในการคํานวณ 

• การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม  จะไมรวมเงินงบประมาณที่
หนวยงานประหยัดได  และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ  ทั้งนี้
ขอใหหนวยงานรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใช
ประกอบการประเมินผล 
 
 
สูตรการคํานวณ : 

เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย      x 100 
วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 92 รอยละ 93 รอยละ 94 รอยละ 95 รอยละ 96 
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ตัวชี้วัดที่ 15.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 
 
คําอธิบาย : 
 การพัฒนาบุคลากรใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเปนพื้นฐานสําคัญใน
การสรางความเปนเลิศขององคกร  องคกรจึงจําเปนตองมีแนวปฏิบัติ  ระบบงานที่เอื้อและสราง
แรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความรวมมือรวมใจกันทํางานเปนทีมเพื่อขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมายที่
กําหนดไว 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป 
 1. หนวยงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีความ
สอดคลองกับแผนแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป พรอมทั้งนําสรุปผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทําแผน และเสนอตอหัวหนาหนวยงานหรืออธิการบดี
เพื่อพิจารณา 
 2. หนวยงานมีระบบการตดิตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ  และหนวยงานนําผลการติดตามไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพ
และเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของหนวยงาน 
 3. หนวยงานมีแนวทางหรือกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของ
บุคลากรของหนวยงาน ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่กําหนด 
รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการถายทอดตัวช้ีวัดและ
เปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคลและระบบการใหส่ิงจูงใจอื่นของหนวยงาน 
 4. หนวยงานมีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยพิจารณา
ถึงผลที่เกิดขึ้นตอตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบเปนสําคัญรวมทั้งมีการแจงผล
การประเมินใหบุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 
 5. หนวยงานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และ
รายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอผูมีอํานาจ
หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

1 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

5 ประเด็น 
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ตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน 
 
คําอธิบาย : 
 การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหทุกคนใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานได อยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป 
 1. หนวยงานจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ซ่ึงควร
ประกอบดวยการขยายผลองคความรูเดิมที่ดําเนินการในปที่ผานมา และการจัดการองคความรูใหมที่
นํามาดําเนินการในปปจจุบัน โดยนําสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มา
ประกอบการจัดทําแผน และเสนอตอหัวหนาหนวยงานหรืออธิการบดีเพื่อพิจารณา 
 2. หนวยงานมีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ประจําปอยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอหัวหนาหนวยงานและอธิการบดี และหนวยงาน
นําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร 

3. หนวยงานจัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือใชชองทางการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ การ
ทํางาน  และขอมูลที่ เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน  โดยตองแสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารตาง ๆ 

4. หนวยงานมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนแกสถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ 

5. หนวยงานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรูประจําป และ
รายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอหัวหนา
หนวยงานหรืออธิการบดีเพื่อพิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรูสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

1 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

5 ประเด็น 
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ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
หนวยงาน   
 
วัตถุประสงค : 
  เพื่อใหหนวยงานสรางความตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คําอธิบาย : 

• ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 
24 มิถุนายน 2551 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแนวทาง วิธีการ ใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย โดยใหกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และใหมีกระบวนการสงเสรมิ
ผูเกี่ยวของปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการ
ดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจน
พรอมใหวินิจฉัยได 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป 
 1. หนวยงานสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของหนวยงาน ในปที่ผานๆ มา และนําผลสรุปมาทบทวน
องคประกอบและบทบาทหนาที่ของ คณะกรรมการฯ ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบัน 
 2. หนวยงานกําหนดแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีเปาหมายที่
เปนรูปธรรมในการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่หนวยงาน
ประกาศใช 
  3. หนวยงานดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด และหนวยงานมีการจัดทํา/ทบทวนความ
เหมาะสมของคูมือและมีการประกาศใชอยางเปนทางการเพื่อใหคณาจารยและผูเกี่ยวของรับทราบ
อยางกวางขวางและปฏิบัติได 
  4. หนวยงานสรางชองทางการติดตอส่ือสารที่หลากหลาย เพื่อรับขอมูลปอนกลับและความ
คิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอื่นที่มีตอคณาจารยของสถาบันในเรื่อง
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชน และหนวยงานนําขอมูล
นี้ไปใชอยางเปนระบบในการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย 
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  5. หนวยงานพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหดียิ่งขึ้น มีการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ มีการ
กําหนดหรือปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อยาง
จริงจัง รวมทั้ง มีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได 
  6. หนวยงานมีการติดตามความกาวหนาและมีการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และจัดทําเปนรายงาน เสนอตอผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหาร
หนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

1 - 2 ประเดน็ 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

6 ประเด็น 
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ตัวชี้วัดที่ 17  ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
วัตถุประสงค : 
  เพื่อติดตามความกาวหนาและความสําเร็จของหนวยงานในการจัดการศึกษาตาม
มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไววา "การจัดการศึกษาตองยึด
หลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด" 
 
คําอธิบาย : 

• ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การที่หนวยงาน
กําหนดใหอาจารยประจําของหนวยงานมีการจัดกระบวนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตวั
ของนิสิตนักศึกษา และจัดใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เชน การเปด
โอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเรียนมี
โอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ โดยหนวยงานเปดรายวิชาเลือกเสรีที่
ครอบคลุมองคความรูตางๆ การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการกําหนดจํานวน
หนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการฝกประสบการณภาคสนาม
อยางพอเพียง มีการจัดสัมมนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการใชเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของอาจารยและผูเรียน  มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) มี
หองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอท่ีนิสิตนักศึกษาจะศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
ไดดวยตนเอง  

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ ให
นับเฉพาะอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• หนวยงานอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยใชการเก็บขอมูลจริงจากอาจารยประจําของหนวยงาน โดยพิจารณาจากการเขียน
แผนการจัดประสบการณหรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิต
หรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน การสํารวจขอมูลจากนิสิตนักศึกษา
และอาจารยประจําของหนวยงาน หรือการวิจัยหรือการประเมินผลหรือการจัดเก็บรองรอยหลักฐาน
จากการศึกษาขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ ที่นาเชื่อถือเชน การสังเกตการเรียนการสอน การสังเกตวิธีการ
ตั้งปญหาหรือตั้งโจทยของผูสอน และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมาย เปนตน แลวจัดทํา
สรุปผลดังกลาวในระดับหนวยงาน ซ่ึงอาจจัดทําเปนรายงานวิจัยประเมินผลก็ได 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป 
 1. หนวยงานมีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
อุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด 
 2. หนวยงานมีมาตรการทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผล
การวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาให
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 3. หนวยงานจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของหนวยงาน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
สอนของคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 75  ของคณาจารยประจํา) ใหเปนการจัด
ประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได  โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และ
เพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น 
 4. หนวยงานมีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 
75  ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
และผูเรียน 
 5. หนวยงานมีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 
75  ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจําของหนวยงานที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
และสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได 
 6. หนวยงานมีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75  ของ
คณาจารยประจํา) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนา
ผูเรียน ในกรณีที่ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และในกรณีไดจัดหาสื่อ
สําเร็จรูปที่เปนมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เชน ส่ือวิทยาศาสตร 
ส่ือสําเร็จรูป ส่ือเทคโนโลยี เปนตน หนวยงานตองมีเกณฑในการคัดเลือกและพิจารณา มีการ
ประเมินและรายงานผลการใชส่ือในการพัฒนาผูเรียนดวย 
 7. หนวยงานมีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา)  มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
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เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

 1-3 ประเดน็ 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ทั้ง 7 ประเด็น 
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ตัวชี้วัดแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 7 ตัวชี้วัด 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ตามศักยภาพ 
 
คําอธิบาย 

แผนการสงเสริมการมีสวนรวม หมายถึง แผนที่ประกอบดวยแนวทาง วิธีการ และกิจกรรม        
การสงเสริมการมีสวนรวมในการบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ โดยมีการจัดทําแผนแบบมีสวน
รวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และแผนการสงเสริมการมีสวนรวมจะตองไดรับการเห็นชอบจากผูมี
อํานาจ 

ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ  มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มี
ฐานขอมูลสนับสนุนการบริการวิชาการ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริการวิชาการ ตลอดจนมี
การติดตาม วิเคราะหประเมินผลและปรับปรุงระบบการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 

เครือขาย หมายถึง เครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการที่มีการลงนามความรวมมือ 
และ      มีการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการรวมกันในรูปแบบที่หลากหลาย 

ศูนยบริการวิชาการ หมายถึง ศูนยที่จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการและไดรับความเห็นชอบจาก                     
ผูมีอํานาจ และมีการเปดดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกประชาชนทั่วไป 

ศูนยความเปนเลิศ หมายถึง ศูนยที่จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการและไดรับความเห็นชอบจากผู
มีอํานาจ และมีการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือนานาชาติอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ 
จะตองเปนแหลงศึกษาดูงานและเผยแพรผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย 

คณะกรรมการระดับชาติ หมายถึง คณะกรรมการที่มีการแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีปลัดกระทรวง  
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  
  1.  มีแผนการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริการวิชาการ 
  2. มีระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการระดับชาติที่เปนอัต
ลักษณ 
  3. มีเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการที่เปนอัตลักษณ 
  4. มีศูนยบริการวิชาการแกประชาชนที่เปนอัตลักษณ 
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  5. มีศูนยความเปนเลิศที่เปนอัตลักษณ และมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมเปน
คณะกรรมการระดับชาติในดานที่เปนอัตลักษณ 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการไดรับการยอมรับทางวิชาการของสาขาที่เปนอัต
ลักษณในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 
คําอธิบาย 

แผนพัฒนาวิชาการ หมายถึง แผนที่ประกอบดวย แนวทางการพัฒนาวิชาการในรูปแบบ
ตางๆ เชน  การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ  

ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มีฐานขอมูล
สนับสนุน มีการนําเทคโนโลยี มาใช และมีการติดตามและวิเคราะห 

เครือขาย หมายถึง เครือขายความรวมมือดานวิชาการ ที่มีการลงนามความรวมมือ มี
เครือขาย       ในรูปแบบที่มีการทํากิจกรรมทางวิชาการรวมกัน 

รางวัล หมายถึง รางวัลที่ไดรับจากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับ  ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น  

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา หมายถึง ผลงานที่ไปนําเสนอในลักษณะที่เปนการ
แสดงผลงาน หรือนิทรรศการ จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น  

ผลงานทางวิชาการของอาจารย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร           
จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือ
ภูมิภาคอื่น  

อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก ขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) สามารถนับอาจารยประจํา
ที่ลาศึกษาตอไดดวย 

การจัดลําดับทางวิชาการในอาเซียน หมายถึง การไดรับการจัดลําดับจากหนวยงานหรือ
องคกร ทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น  

ภูมิภาคอาเซียน ประกอบดวย ประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กัมพูชา สหภาพพมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป  
 1. มีแผนพัฒนาวิชาการที่เปนนานาชาติตามความพรอมของสาขาที่เปนอัตลักษณ  
 2. มีระบบและกลไกสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการของสาขาที่เปนอัตลักษณ 

 3. มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมภิาคอื่นของ
สาขา              ที่เปนอัตลักษณ 
 4. ระ ดับ 4 มีเกณฑยอย 3 ขอ ดังนี ้

4.1 จํานวนของรางวัลหรือผลงานทางวิชาการในสาขาที่เปนอัตลักษณของ
นักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น 

4.2 รอยละของรางวัลที่ไดรับหรือผลงานทางวิชาการในสาขาที่เปนอัตลักษณ
ที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่นของอาจารยตอจํานวนอาจารยประจํา  

4.3 รอยละของบัณฑิตในสาขาที่เปนอัตลักษณที่ไดงานทําตรงตามสาขาและมี
อัตราเงินเดือนตามเกณฑมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น 
  5. การไดรับการจัดลําดับทางวิชาการของสาขาที่เปนอัตลักษณในระดบัภูมิภาค
อาเซียน 
 
เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ระดับ 4 
4.1 จํานวน 4 รางวัล/
ผลงาน 
4.2 รอยละ 10 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

4.3 รอยละ 0.2 

ระดับ 5 
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการไดรับการยอมรับทางวชิาการดานสังคมศาสตร
ในระดับภูมภิาคอาเซียน 
 
คําอธิบาย 

แผนพัฒนาวิชาการ หมายถึง แผนที่ประกอบดวย แนวทางการพัฒนาวิชาการในรูปแบบ
ตางๆ เชน  การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ  

ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มีฐานขอมูล
สนับสนุน มีการนําเทคโนโลยี มาใช และมีการติดตามและวิเคราะห 

เครือขาย หมายถึง เครือขายความรวมมือดานวิชาการ ที่มีการลงนามความรวมมือ มี
เครือขาย       ในรูปแบบที่มีการทํากิจกรรมทางวิชาการรวมกัน 

รางวัล หมายถึง รางวัลที่ไดรับจากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับ  ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น  

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา หมายถึง ผลงานที่ไปนําเสนอในลักษณะที่เปนการ
แสดงผลงาน หรือนิทรรศการ จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น  

ผลงานทางวิชาการของอาจารย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร           
จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือ
ภูมิภาคอื่น  

อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก ขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) สามารถนับอาจารยประจํา
ที่ลาศึกษาตอไดดวย 

การจัดลําดับทางวิชาการในอาเซียน หมายถึง การไดรับการจัดลําดับจากหนวยงานหรือ
องคกร ทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น  

ภูมิภาคอาเซียน ประกอบดวย ประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กัมพูชา สหภาพพมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป :   
 1. มีแผนพัฒนาวิชาการที่เปนนานาชาติดานสังคมศาสตร 
 2. มีระบบและกลไกสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการดานสังคมศาสตร 

 3. มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น ดาน
สังคมศาสตร 
 4. ระ ดับ 4 มีเกณฑยอย 3 ขอ ดังนี ้

4.1  จํานวนของรางวัลหรือผลงานทางวิชาการดานสังคมศาสตรของนักศึกษา
หรือศิษยเกาที่ไดรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น  

4.2  รอยละของรางวัลที่ไดรับหรือผลงานทางวิชาการดานสังคมศาสตรที่
ตีพิมพ เผยแพร                     ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่นของอาจารยตอจํานวนอาจารย
ประจํา  

4.3  รอยละของบัณฑิตดานสังคมศาสตรที่ไดงานทําตรงตามสาขาและมีอัตรา
เงินเดือนตามเกณฑมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น 
  5. การไดรับการจัดลําดับทางวิชาการดานสังคมศาสตรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 
เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ระดับ 4 
4.1 จํานวน 2 รางวัล/
ผลงาน 
4.2 รอยละ 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

4.3 รอยละ 0.1 

ระดับ 5 
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ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสําเร็จของการสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่สะทอนความ
เปนไทย 
 
คําอธิบาย 

การสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่สะทอนความเปนไทย หมายถึง การสรางเอกลักษณให
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่สะทอนความเปนไทย 
 วัฒนธรรมที่สะทอนความเปนไทย หมายถึง ส่ิงที่คนไทยกําหนดหรือสรางขึ้น มีการเรียนรู
และปฏิบัติตอๆ กันมา มีลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความ
กลมเกลียวและการมีศีลธรรมอันดีของประชาชน ไดแก การมีกิริยามารยาทเรียบรอย การรูจักเคารพ
ครูอาจารยและผูอาวุโส มีมารยาทในการพูดจาสุภาพ รวมทั้งการแตงกายที่สุภาพเรียบรอยถูกตอง
ตามกาลเทศะ เหมาะสมกับฐานะและวัย 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

 1. มีแผนหรือโครงการเพื่อสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมของนักศึกษาที่สะทอนความ
เปนไทย 

 2. มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการเพื่อสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมของ
นักศึกษา   ที่สะทอนความเปนไทย 

 3. มีการสรางเครือขายความรวมมือ การบรูณาการ และการสรางสรรคนวัตกรรม/องค
ความรูทางวัฒนธรรมที่สะทอนความเปนไทย 

 4. มีการเผยแพรนวัตกรรม/องคความรูทางวัฒนธรรมไทยสูระดับอาเซียน 
 5. มีการติดตามและประเมนิผลการดําเนินการตามแผนหรือโครงการ 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสําเร็จของการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร 
 
คําอธิบาย 

แผนผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร หมายถึง แผนที่ประกอบดวย แนวทางการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร ที่กําหนดโดยผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ และการฝก
ประสบการณ 

ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน                  มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มี
ฐานขอมูลสนับสนุน มีการนําเทคโนโลยีมาใช และมีการติดตามและวิเคราะห 

เครือขาย หมายถึง เครือขายความรวมมือดานวิชาการ ที่มีการลงนามความรวมมือ มี
เครือขาย       ในรูปแบบที่มีการทํากิจกรรมทางวิชาการรวมกัน 

รางวัล หมายถึง รางวัลที่ไดรับจากหนวยงานหรืองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับ    ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น 

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา หมายถึง ผลงานที่ไปนําเสนอในลักษณะที่เปนการ
แสดงผลงาน หรือนิทรรศการ จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร           
จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือ
ภูมิภาคอื่น  

อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก ขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) สามารถนับอาจารยประจํา
ที่ลาศึกษาตอไดดวย 

การจัดลําดับทางวิชาการ หมายถึง การไดรับการจัดลําดับจากหนวยงานหรือองคกรทาง
วิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น  

ภูมิภาคอาเซียน ประกอบดวย ประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กัมพูชา สหภาพพมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป  
 1. มีแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร 
 2. มีระบบและกลไกสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนดาน
วิทยาศาสตร 

 3. มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานวิทยาศาสตรในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือ
ภูมิภาคอื่น 
 4. ระ ดับ 4 มีเกณฑยอย 3 ขอ ดังนี ้

4.1 จํานวนของรางวัลหรือผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรของนักศึกษา
หรือ     ศิษยเกาที่ไดรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น 

4.2 รอยละของรางวัลที่ไดรับหรือผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรที่
ตีพิมพ เผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่นของอาจารยตอจํานวนอาจารยประจํา  

4.3 รอยละของบัณฑิตดานวิทยาศาสตรที่ไดงานทําตรงตามสาขาและมีอัตรา
เงินเดือนตามเกณฑมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น 

5. การไดรับการจัดลําดับทางวิชาการดานวิทยาศาสตรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 
เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ระดับ 4 
4.1 จํานวน 2 รางวัล/
ผลงาน 
4.2 รอยละ 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

4.3 รอยละ 0.1 

ระดับ 5 
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ตัวชี้วัดที่ 5  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สรางสรรค 
 
คําอธิบาย 
 ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มีฐานขอมูล
สนับสนุน มีการนําเทคโนโลยีมาใช และมีการติดตามและวิเคราะห 
 การจัดการความรู หมายถึง มีระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหองค
ความรู            จากงานวิจัยและงานสรางสรรค  
 การตีพิมพเผยแพร หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพ                 
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มี Impact Factor และอยูในฐานขอมูลสากล (อางอิง
ตามเกณฑของสํานักงาน ก.พ.ร.)  
 การนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่ถูกนําไปใชอยาง
เดนชัดเปนรูปธรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เชน การนําไปใชในการแกปญหาของ
ประเทศ งานวิจัยที่กอใหเกิดรายได งานวิจัยที่เปนองคความรูและถูกนําไปตอยอด 
 ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง สิทธิทางกฎหมายที่มีอยูเหนือส่ิงที่เกิดจากความคิด
สรางสรรคทางปญญาของมนุษย โดยอาจแบงทรัพยสินทางปญญาไดหลายประเภท เชน ทรัพยสิน
ทางอุตสาหกรรม ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร ความลับทางการคา เครื่องหมายการคา  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :   

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู การเผยแพร และการใชประโยชน
จากงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค 

2. มีการสรางเครือขาย การเผยแพร และการใชประโยชนจากผลงานวิจัย นวัตกรรม
และงานสรางสรรค 
 3. ระ ดับ 3 มีเกณฑยอย 3 ขอ ดังนี ้

 3.1  รอยละของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

3.2  รอยละของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ในรูปแบบตางๆ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

3.3  จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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  4. รอยละของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่มีความรวมมือกับองคกร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่นตออาจารยประจํา 
  5. มีมูลคาจากทรัพยสินทางปญญา 
 
เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ระดับ 3 
3.1 รอยละ 18 
3.2 รอยละ 16 

ระดับ 1 ระดับ 2 

3.3 จํานวน 10 ช้ิน 

ระดับ 4 ระดับ 5 
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ตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรคุณภาพ 
 
คําอธิบาย 

การบริหารองคกรคุณภาพ หมายถึง ระบบการบริหารงานที่เนนคุณภาพในทุกดาน และทุก
กิจกรรมขององคการ โดยผูบริหารระดับสูงมองเห็นความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมเหลานั้น 
การปรับปรุงคุณภาพเปนหนาที่ของทุกคนในองคการที่จะใหความรวมมือและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนการปรับปรุงการทํางาน    ใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพื่อสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการ 
 ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มีฐานขอมูล
สนับสนุน มีการนําเทคโนโลยีมาใช และมีการติดตามและวิเคราะห 

แผนปฏิบัติการการพัฒนาองคกรคุณภาพ หมายถึง การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยการมีสวน
รวม                ทุกภาคสวน และมีการเผยแพรใหประชาคมรับทราบโดยทั่วกัน 

การพัฒนาองคกรคุณภาพ หมายถึง การดําเนินงานที่ทุกคนในองคกรตองเขามามีสวนรวม           
ในทุกดาน และทุกกิจกรรมขององคการ มีการใหความสําคัญกับผูรับบริการ มีการวิเคราะห 
ทบทวนการดําเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงานอยางเปนระบบ การปรับปรุงคุณภาพ
อยางตอเนื่อง ตลอดจนการรายงานผลการดําเนินการตอผูบริหารอยางสม่ําเสมอ  

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการการพัฒนาองคกรคุณภาพ หมายถึง การดําเนินการ
จัดทําการประเมินผลการดําเนินงานและจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงาน รวมทั้งรายงานการ
วิเคราะหความสําเร็จของการพัฒนาองคกรคุณภาพ 

รางวัลคุณภาพองคกร หมายถึง รางวัลที่ไดรับการยอมรับ เชน รางวัลคุณภาพ TQA 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  : 
  1. มีระบบและกลไกสนับสนนุการพัฒนาองคกรคุณภาพ 
  2. มีแผนปฏิบัติการการพัฒนาองคกรคุณภาพ 
  3. มีการดําเนนิการการพัฒนาองคกรคุณภาพ 
  4. มีการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการการพัฒนาองคกรคุณภาพ 
  5. รางวัลคุณภาพขององคกร  
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เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 




