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แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการ   
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ตามหลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพ่ือเสริมสราง
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)ไดกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย  โดยมุงที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
วิธีการทํางานของหนวยราชการเพ่ือเสริมระบบราชการใหทันสมัย โดยมีการกําหนดให         
สวนราชการไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงใหเกิดความพรอมในการสนับสนุนและผลักดันให
ประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการบังเกิดผลทางปฏิบัติ  ทั้งน้ีเปนการสอดคลองกับ          
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยขอเสนอนี้ได
กําหนดกรอบตามมิติการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 4 ดานคือ 

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 
มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร 

 
          ในการดําเนินการดังกลาว  มหาวิทยาลัยไดจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดตาม KPI 
Template เพ่ือใชในการติดตามงานและประเมินผลตามตัวชี้วัดตางๆ   สถาบันวิจัยและพัฒนามี
หนาที่ตองรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับปฏิบัติราชการที่ไดจัดทําไวกับอธิการบดี
มหาวิทยาลัย  และเพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ จึงกําหนดกระบวนการในการดําเนินการจัดเก็บขอมูล โดยมีหลักฐานเอกสาร
ประกอบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได ดังน้ี 
 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอนการดําเนนิการที่ 1        วางแผนดําเนินการและทําความเขาใจ และมอบหมาย 

ผูรับผิดชอบในระดับผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล 
ขั้นตอนการดําเนินการที่ 2        สถาบันวิจัยจัดทําเอกสารคูมือ KPI Template เพ่ือติดตามงาน 
                                       และประเมินผลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดําเนินการที่ 3        แตละงานที่รับผิดชอบวิเคราะหความถูกตองของขอมูลพรอม 
     หลักฐานประกอบ 
ขั้นตอนการดําเนินงานที่ 4        รายงานผลการสังเคราะหขอมูลตอผูบริหารสถาบันฯ 
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ขั้นตอนการดําเนินงานที่ 5       พัฒนาการนําสงขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
    ใหกองนโยบายและแผนดําเนินงานตอไป 
ขั้นตอนการดําเนินงานที่ 6       จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รอบ 6 เดือน , รอบ 9 เดือน, รอบ 12 เดือน 
 

 เพ่ือใหแตละงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการ
ประเมินตามตัวชี้วัดของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงมอบใหรองผูอํานวยการ
และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปที่รับผิดชอบดานนโยบายและแผนจัดทําคําอธิบาย  วิธีการเก็บ
ขอมูล เกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัดเพื่อใหผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลมีความ
เขาใจในเกณฑและรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อไดรวมแรงรวมใจในการพัฒนาการปฏิบัติราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สอดคลองตามเจตนารมณตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 

 
 

ดร.ถาวร   พงษพานิช 
                                  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

กําหนดการ กิจกรรม 

27 สิงหาคม 2551 สํานักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงรางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

5 กันยายน 2551 สถาบันอุดมศกึษาเสนอตวัชี้วัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
ความสําเร็จของการบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

12 กันยายน 2551 สํานักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลเพื่อเสนอ
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของตัวชีว้ัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการ
ใหคะแนน 

17 – 19 กันยายน  
2551 

เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  

พฤศจิกายน 2551  สํานักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงคูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

จํานวน 4 ภาค ดังนี้ 

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)   

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแกน) 

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ภาคใต (จังหวัดสงขลา) 

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก (จังหวัด

กรุงเทพมหานคร) 

ภายในเดือน  
กุมภาพันธ 2552  

• สถาบันอุดมศกึษาสงคํารับรองการปฏิบัตริาชการที่อธิการบดีเปนผูทาํคํา
รับรองแลว   ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา/ปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา/ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงนามเปนผูรับคํารับรอง 

• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดสงคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ฉบับจริง 1 ชดุ ไปยังสถาบนัอุดมศึกษา และสําเนา 1 ชุด ไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติ
ราชการตามคาํรับรองฯ 



 

 

กําหนดการ กิจกรรม 

• สถาบันอุดมศกึษาสงรายละเอียดตัวชีว้ัด (KPI template) จํานวน 2 ชุด และ
แผนบันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร.  

เดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ 2552  

กองนโยบายและแผนดําเนินการถายทอดรายละเอียดตัวชี้วัด และเปาหมายการ
ดําเนินงาน และชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานไปยังผูบริหารและหัวหนาหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรับทราบ 

• วันที่ 22 มกราคม 2552 ประชุมผูบริหารมอบหมาย/ชี้แจงรายละเอียด
ตัวชีว้ัด 

• วันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2552 ถายทอดตัวชี้วัด ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระดับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

• วันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 ประชุมผูบริหารถายทอดแผนการดําเนินงาน 

ภายในเดือน
มีนาคม 2552 

สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ให
สถาบันอุดมศึกษา 

ภายในวันที่ 10 
มีนาคม 2552 

มหาวิทยาลัยฯดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางอธิการบดีกับ
หัวหนาหนวยงาน 

ภายในวันที่ 17 
มีนาคม 2552 

หนวยงานจัดสงรายละเอียดตัวชีว้ัด (KPI template)เฉพาะที่รับผิดชอบ จํานวน 2 
ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน ใหกองนโยบายและแผน  

ภายในวันที่ 10 
เมษายน 2552 

หนวยงานจัดสงรายงานรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) 
รอบ  6  เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) จํานวน 2 ชุด และแผน
บันทึกขอมูล 1 แผน ใหกองนโยบายและแผน และกรอกขอมูลในระบบ PIS ผาน
เว็บไซตกองนโยบายและแผน 

20 เมษายน 2552  มหาวทิยาลยัฯ สงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ  6  
เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) จํานวน 2 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 
แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร และกรอกขอมูลในระบบ e – SAR Card ผานเว็บไซตของ
สํานักงาน ก.พ.ร.  

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2552  

สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาครัง้ที่ 1 (Site visit I : Pre - Evaluation)  
 
 
 



 

 

กําหนดการ กิจกรรม 

ภายในวันที่ 10 
กรกฎาคม  2552 

หนวยงานจัดสงรายงานรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) 
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 30 มิถุนายน 2552) จํานวน 2 ชุด และแผน
บันทึกขอมูล 1 แผน ใหกองนโยบายและแผน และกรอกขอมูลในระบบ PIS ผาน
เว็บไซตกองนโยบายและแผน 

ภายใน 20 
กรกฎาคม 2552  

มหาวิทยาลัยฯ กรอกขอมูลในระบบ e – SAR  Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 
2551 – 30 มิถุนายน 2552) ผานเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.  

มิถุนายน - 
สิงหาคม 2552 

ผูประเมินอิสระดําเนนิการสาํรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและนสิิตนักศึกษา
ของตัวชีว้ัดที่ 6 

ภายในวันที่ 1   
ตุลาคม  2552 

หนวยงานจัดสงรายงานรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report
รอบ 12  เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)  จํานวน 2 ชุด และแผนบันทึก
ขอมูล 1 แผน ใหกองนโยบายและแผน และกรอกขอมูลในระบบ PIS ผานเว็บไซต
กองนโยบายและแผน 

30 ตุลาคม 2552 • สถาบันอุดมศึกษาสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 
12  เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) จํานวน 2 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 
1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร และกรอกขอมูลในระบบ e – SAR  Card ผานเว็บไซต
ของสํานักงาน ก.พ.ร.  

 • ก.พ.ร. ไดมีมติวาหากสถาบันอุดมศึกษาใดจัดสงรายงานการประเมิน
ตนเอง    รอบ 12 เดือนลาชากวาวันที่  30 ตุลาคม  2552  (นับวันที่
สํานักงาน ก.พ.ร. ลงทะเบียนรับ) จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 
คะแนน (วันทําการ) จากคะแนนการประเมินผลรวมทั้งหมด   

ธันวาคม 2552 – 
มกราคม 2553  

สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ สถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 2  (Site visit II : Post - Evaluation)  

• ใหหนวยงานแนบเอกสาร/ หลักฐานประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด
ในรูปอิเล็คทรอนิคส (Scan/ Pdf. file/ Doc. file) แนบมากับรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report: SAR) สวนเอกสาร/ หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ 
ซ่ึงไมสามารถจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.ได ขอใหจัดเตรียมใหสมบูรณเพื่อแสดงใหที่ปรึกษาฯ ได
ตรวจสอบ ในวันที่มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 
(Site Visit II : Post - Evaluation)  หากพนจากวันดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. จะไมรับพิจารณา
เอกสาร/หลักฐานดังกลาวที่มหาวิทยาลัยฯ สงเพิ่มเติม  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

 มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล                                45 

1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

5 

2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เ ป า หม ายต ามแผนปฏิ บั ติ ร า ชก า รขอ งสํ า นั ก ง าน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา∗  

5 

• ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการ  

3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมทั้ง วัตถุประสงค
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา      
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนฯสถาบันอุดมศึกษา
กลุมที่ 2  มีตัวชี้วัดยอย   4 ตัวชี้วัด ซ่ึงเปนตัวชี้วัดอิสระ ที่
สะทอนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  

10 

 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะความ
เปนเลศิทางวชิาการที่หนวยงานภายนอกระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศใหการยอมรับ 

2.5 

 3.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอัน 
เน่ืองมาจากพระราชดําริ    

2.5 

 3.3 ระดับความสําเร็จและประสทิธิผลของการพัฒนาครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา 

2.5 

 3.4 ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการวชิาการตามพนัธกิจ
ของสถาบันสูทองถิ่น    

2.5 

• ผลสําเร็จตาม  
พันธกิจหลัก 

4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา  

20 

 4.1  มาตรฐานดานบัณฑิต 10 

  4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  
 

3 
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 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

  4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา  

2 

  4.1.3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ 3 ปที่ผานมา ตอ
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

3 

  4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่
ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

2 

 4.2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 10 

  4.2.1 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร  ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  

4 

  4.2.2 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใช  
อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารยประจําและ/
หรือนักวิจัยประจํา  

3 

  4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/
หรือ ได รับรองคุณภาพจากหนวยงานที่ เชื่อถือได ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

3 

 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 5 

มิติที ่2  มิติดานคุณภาพ  15 

•  คุณภาพ               
การใหบริการ 

6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึง
พอใจของนิสิตนักศึกษา  

5 

  6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใช
บัณฑิต 

2.5 

  6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษา
ของนิสิตนักศึกษา 
 
 
 

2.5 
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 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

• การประกันคุณภาพ 7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

10 

  7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

7 

  7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 3 

มิติที ่3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   10 

•  ประสิทธิภาพของ
การใชพลังงาน 

8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  

2 

•  การบริหาร
งบประมาณ 

9 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 2 

•   การรักษามาตรฐาน 
ระยะเวลาการใหบริการ 

10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

3 

• การจัดทําตนทุน        
ตอหนวย 

11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 3 

มิติที ่4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน  กรณีสถาบันอุดมศึกษา ไมไดดําเนินการ PMQA อยาง
ตอเน่ือง 

30 

• การบริหารการศึกษา 12 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของ  
สภามหาวิทยาลัยและการถายทอดเปาหมายจากสภา
มหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา 

10 

  12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 

5 

  12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ 

5 

• การเสริมสราง 
  ธรรมาภิบาล 

13 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวม  ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

2 

• การจัดการสารสนเทศ 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา  
ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา 
และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

3 



 

 11 
 
 

 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

• การบริหารการศึกษา 15  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  

5 

• การปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย    ของสถาบันอุดมศึกษา  

3 

17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  5 • หลักสูตร และ             
การเรียนการสอน 

18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่
สรางคุณคา 

2 

  รวม 100 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

 มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล                                 

• ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

3.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอัน 
เน่ืองมาจากพระราชดําริ    

2.5 

 3.4 ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการวชิาการตามพนัธกิจ
ของสถาบันสูทองถิ่น    

2.5 

• ผลสําเร็จตาม  
พันธกิจหลัก 

4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา  

20 

 4.1  มาตรฐานดานบัณฑิต 10 

  4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  
 

3 

  4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา  

2 

  4.1.3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ 3 ปที่ผานมา ตอ
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

3 

 4.2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 10 

  4.2.1 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร  ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  

4 

  4.2.2 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใช  
อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารยประจําและ/
หรือนักวิจัยประจํา  

3 

  4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/
หรือ ได รับรองคุณภาพจากหนวยงานที่ เชื่อถือได ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
 
 

3 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

มิติที ่2  มิติดานคุณภาพ  15 

•  คุณภาพ               
การใหบริการ 

6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึง
พอใจของนิสิตนักศึกษา  

5 

  6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใช
บัณฑิต 

2.5 

• การประกันคุณภาพ 7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

10 

  7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

7 

  7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 3 

มิติที ่4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน  กรณีสถาบันอุดมศึกษา ไมไดดําเนินการ PMQA อยาง
ตอเน่ือง 

30 

• การเสริมสราง 
  ธรรมาภิบาล 

13 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวม  ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

2 

• การจัดการสารสนเทศ 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา  
ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา 
และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

3 

• การบริหารการศึกษา 15  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  

5 

 18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่
สรางคุณคา 

2 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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แผนปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจําปงบประมาณ 2552 
 

วิสัยทัศน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามุงม่ันสรางองคความรูจากภูมิปญญาไทยและสากล เพ่ือเสรมิสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการและการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

 
พันธกิจ 

1. สรางระบบบรหิารจัดการงานวิจัยที่เขมแข็ง 
2. พัฒนานักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม 
3. เพ่ิมคุณภาพและสงเสริมงานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ
4. เผยแพรผลงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือนําไปใชใหเกิดการพฒันาทองถิ่น 
5. บริการและสงเสริมวิชาการวิชาการแกชมุชน 
6. สงเสริมและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

ปรัชญา 
 วิจัยสรางองคความรู  เชิดชภููมิปญญาไทย กวางไกลวสิัยทัศน  พัฒนาทองถิ่นและสังคม 
 

ยุทธศาสตร 
 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1  พัฒนาใหสถาบันมีคุณภาพจามมาตรฐานอุดมศึกษาทางดาน
การวิจัย โดยมุงสงเสริมการวิจัยที่สมดุลทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต และการสราง 
นักวิจัย 

กลยุทธ 
1. กําหนดทิศทางการวิจัยที่ชดัเจนและเชื่อมโยงงานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่น 
2. วิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมจากภูมิปญญาไทยและสากล และนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือ

พัฒนาสังคมทองถิ่น 
3. วิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาสถาบัน 
4. เพ่ิมศักยภาพของนักวิจัย 
5. สรางเครือขายการวิจัย 
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 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีใหเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่น 

กลยุทธ 
6. ศึกษาคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับคน ชุมชน และทองถิ่น 
7. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 
8. ใหบริการวชิาการแกชุมชนรูปแบบตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม เปดโอกาสในการเขารับ

การบริการของชุมชนอยางทั่วถึง 
9. เปนแหลงขอมูลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
 

เปาประสงค 
1. มีผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ดี สามารถนําไปใชเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง ทุก

กลุมสาขาวชิา ๆ ละไมนอยกวา 5 เรื่อง  
2. มีศูนยการศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพ่ือใชเปนแหลงการศึกษาวิจัยเพ่ือ

พัฒนาทองถิ่น 
3. สรางเครือขายสารสนเทศและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนครบทุกตําบลใน

ทองถิ่น 
4. ฝกอบรมเพื่อใหความรูและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพปละ 20 เรื่อง 
5. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือชุมชนอยางนอยปละ 3 ชิ้นงาน 
6. ประชุมสัมมนา วิเคราะหสถานการณ สภาวะสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอชุมชน

ปละ 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย เปาหมายของผลผลติ ยุทธศาสตร/กลยุทธของหนวยงาน ชื่อโครงการ รหัสโครงการ งบประมาณ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 2552 มหาวิทยาลัย แผนดิน รายได แหลงอื่น รวม

2พัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค มีการพัฒนาระบบกลไกในการ 5 ขอ กําหนดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนและ กองทุนสนับสนุนสงเสริมการวิจัย 2.1(1) 0 500,000 0 500,000

สูทองถิ่นและสากล สูทองถิ่นและสากล สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย เชื่อมโยงงานวิจัยใหสอดคลองกับ

และงานสรางสรรค ความตองการของทองถิ่น

มีระบบบริหารจัดการความรู 4 ขอ

จากงานวิจัยและงานสรางสรรค การวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมจาก พัฒนาระบบสงเสริมสนุนงานวิจัย 2.1(2) 0 45,000 0 45,000

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน 25,000 บาท ภูมิปญญาไทยและสากลและนําผลการ

สรางสรรคจากภายในและภาย วิจัยไปใชเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

นอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา

เพิ่มศักยภาพของนักวิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 2.1(2) 0 20,000 30,000 50,000

กองทุน

รอยละของงานวิจัยและงาน รอยละ 30 สนับสนุนทุนการทําวิจัย 2.2(1) 592,500 0 0 592,500

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน โครงการคลีนิควิจัย 2.3(8) 5,000 0 5,000

ทางปญญาหรืออนุรักษสิทธิบัตร

หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับ โครงการประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย 2.3(12) 0 500,000 0 500,000

ชาติ/นานาชาติตอจํานวนอาจารย

ประจํา โครงการเตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพ 2.3(12) 30,000 0 0 30,000

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ รอยละ 35 งานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 2

ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยตอ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2.3(12) 0 50,000 0 50,000

อาจารยประจํา

สรางเครือขายการวิจัย โครงการจัดตั้งหนวยวิจัย 2.1(4) 0 xxx,xxx งานวิจัย xxx,xxx

สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย เปาหมายของผลผลติ ยุทธศาสตร/กลยุทธของหนวยงาน ชื่อโครงการ รหัสโครงการ งบประมาณ

มหาวิทยาลัย แผนดิน รายได แหลงอื่น รวม

4. การบริการทางวิชาการและ ประชาชนในทองถิ่นไดรับบริการ ระบบและกลไกการบริการทาง ระดับ 6 พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีใหเปน พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการบริการ 4.1(14) 40,000 0 40,000

สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก ทางวิชาการที่มีคุณภาพอยาง วิชาการแกสังคมตามเปาหมาย กลไกขับเคลื่อนการพัฒนา วิชาการ

พระราชดําริ เหมาะสมและมีผลงานสืบสาน ของมหาวิทยาลัย

โครงการอันเนื่องมาจากแนว รอยละของอาจารยประจําที่มีสวน รอยละ 30 งานกาชาดนเรศวร ประจําป 2552 4.1(3) 100,000 0 100,000

พระราชดําริ รวมในการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคม เปนที่ปรึกษา กรรมการ สงเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตํารวจ 4.2(3) 180,000 0 180,000

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอก ตระเวนชายแดน

สถาบัน  เปนกรรมการวิชาการ

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ สํารวจความคิดเห็นและประเมินผลการดําเนิน 4.1(9) 0 15,000 15,000

หรือนานาชาติตออาจารยประจํา งานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

รอยละกิจกรรมหรือโครงการ รอยละ 40

บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบ วิทยาลัยชาวบานและผลิตรายการวิทยุ 6.7(2) 160,000 0 160,000

สนองความตองการพัฒนาและเสริม

สรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 4.1(9) 0 0 100,000 100,000

ประเทศชาติและนานาชาติตอ กองทุน

อาจารยประจํา

รอยละของระดับความพึงพอใจ รอยละ 80

ของผูรับบริการ

จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการ 4 แหลง

และวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ

มีการนําความรูและประสาบการณ ระดับ 4

จากการบริการทางวิชาการมา

บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน

ระดับความสําเร็จในการใหบริการ ระดับ 4

ทางวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจ

มหาวิทยาลัย

คาใชจายและมูลคาของมหาวิทยาลัย 10,000 บาท/คน

ในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อสังคมตออาจารยประจํา

รายรับของมหาวิทยาลัยในการ 15,000 บาท/คน

บริการทางวิชาการและวิชาชีพใน

นามหนวยงานตออาจารยประจํา



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย เปาหมายของผลผลติ ยุทธศาสตร/กลยุทธของหนวยงาน ชื่อโครงการ รหัสโครงการ งบประมาณ

มหาวิทยาลัย แผนดิน รายได แหลงอื่น รวม

การบริหารจัดการที่ดี มุงสูการเปน มีการบริหารจัดการที่ดี มุงสูการ มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ระดับ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนกลยุทธและ 6.1(7) 20,000 0 0 20,000

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเมื่อ เปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สิ้นสุดแผนฯ 15 ป (Comprehensive university) แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัว

ในกํากับของรัฐเมื่อสิ้นแผนฯ บงชี้หลัก เพื่อวัดความสําเร็จของการ

15 ป ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ

สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาล ระดับ 3

ในการบริหารจัดการและสามารถผลัก พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 6.2(4) 0 10,000 0 10,000

ดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันไดในระดับสากล

ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และ ระดับ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและการ 6.3(1) 60,000 0 0 60,000

บทบาทของสภามหาวิทยาลัยและการถายทอดเปา บริการวิชาการ

หมายของสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 6.5(1) 0 15,000 0 15,000

ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาส ระดับ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย ระดับ 4 ดําเนินงานบริหารสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 6.5(2) 0 90,000 0 90,000

มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรการเรียนรู ระดับ 4

มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ ระดับ 5

การพัฒนาและธํารงไวใหมีบุคลากรที่มีคุณภาพ

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ ระดับ 4

บริหาร การเรียนการ การวิจัย

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช ระดับ 5

ในกระบวนการบริหารการศึกษา

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว ระดับ 7

ชี้วัดและเปาหมายขององคกรสูบุคคล

รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได รอยละ 60

รับการพัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพ

มีระบบกลไกการจัดสรร การวิเคราะห ระดับ 6

คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม รอยละ 85

ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอให ระดับ 3

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับ 6

ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัด  

เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5

3.2 โครงการ 2.5 3 1 2 3 4 5 รองผอ.ฝายบริการวิชาการ   อ.

กุลกนิษฐ  ใจดี

นางจิตรา  มีคํา

3.4 ระดับ 2.5 3 1 2 3 4 5 รองผอ.ฝายบริการวิชาการ   อ.

กุลกนิษฐ  ใจดี

นางจิตรา  มีคํา

4 17

4.1 7

   4.1.1 รอยละ 3 72 64 68 72 76 80 รองผอ.ฯฝายบริหารและแผน ดร.

ชนิกานต  คุมนก

นายโชคชัย   นอยกลิ่น

  4.1.2 รอยละ 2 45 35 40 45 55 80 รองผอ.ฯฝายบริหารและแผน ดร.

ชนิกานต  คุมนก

นายโชคชัย   นอยกลิ่น

4.2 10

ผูจัดเก็บขอมูล

มาตรฐานดานงานวิจัยและงาน

สรางสรรค

รอยละของบัณฑิตระดับ ปริญญา

ตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา

ผูกํากับดูแลและหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด เปาหมาย และคาน้ําหนักของตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตามตัวชี้วัด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เปาหมาย

 2552 

มร.พส.

เกณฑการใหคะแนน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 

ถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐาน

คุณภาพ สมศ. ของ

สถาบันอุดมศึกษา

ระดับความสําเร็จของการสงเสริม

และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

 พระราชดําริ

น้ําหนัก 

(รอยละ)
หนวยวัด

เปาประสงค 

(goals)

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จและประสิทธิผล

ของแผนการบริการวิชาการตาม 

พันธกิจของสถาบันสูทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร

มาตรฐานดานบัณฑิต

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา  1 ป

1



1 2 3 4 5

ผูจัดเก็บขอมูล
เปาหมาย

 2552 

มร.พส.

เกณฑการใหคะแนน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

น้ําหนัก 

(รอยละ)
หนวยวัด

เปาประสงค 

(goals)
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร

  4.2.1 รอยละ 4 5 1 3 5 13 30 รองผอ.ฯ ฝายวิจัย                  

 ผศ.ดร.ศุภลักษณ  วิริยะสุมน

นายโชคชัย   นอยกลิ่น

 4.2.2 รอยละ 3 10 6 8 10 12 20 รองผอ.ฯ ฝายวิจัย                  

 ผศ.ดร.ศุภลักษณ  วิริยะสุมน

นายโชคชัย   นอยกลิ่น

4.2.3 รอยละ 3 70 40 55 70 85 100 รองผอ.ฯ ฝายวิจัย                  

 ผศ.ดร.ศุภลักษณ  วิริยะสุมน

นายโชคชัย   นอยกลิ่น

6 5 3 1 2 3 4 5

6.1 รอยละ 2.5 3 1 2 3 4 5 รองผอ.ฯฝายบริหารและแผน ดร.

ชนิกานต  คุมนก

นายโชคชัย   นอยกลิ่น

รอยละของงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร         

 ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย

ประจํา
รอยละของงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด

ประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารย

ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับ

การจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได

ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย

ประจํา

รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของ

นิสิตนักศึกษา

คุณภาพการใหบริการ

รอยละของระดับความพึงพอใจตอ

บัณฑิตของผูใชบัณฑิต

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ

2



1 2 3 4 5

ผูจัดเก็บขอมูล
เปาหมาย

 2552 

มร.พส.

เกณฑการใหคะแนน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

น้ําหนัก 

(รอยละ)
หนวยวัด

เปาประสงค 

(goals)
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร

6.2 รอยละ 2.5 3 1 2 3 4 5 รองผอ.ฯฝายบริหารและแผน ดร.

ชนิกานต  คุมนก

นายโชคชัย   นอยกลิ่น

7 10 3 1 2 3 4 5

7.1 ระดับ 7 3 1 2 3 4 5 รองผอ.ฯฝายบริหารและแผน ดร.

ชนิกานต  คุมนก

นางญาดา  ทองโพธิ์เลน

7.2 ระดับ 3 3 1 2 3 4 5 รองผอ.ฯฝายบริหารและแผน ดร.

ชนิกานต  คุมนก

นางญาดา  ทองโพธิ์เลน

การเสริมสรางธรรมาภิบาล 13 ระดับ 2 3 1 2 3 4 5 รองผอ.ฯฝายบริหารและแผน ดร.

ชนิกานต  คุมนก

นางญาดา  ทองโพธิ์เลน

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ

ระดับความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

ระดับความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง

ระดับคุณภาพของสถาบันจากผล

การประเมินของ สมศ.

รอยละของระดับความพึงพอใจตอ

สถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา

การประกันคุณภาพ

กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ ไมไดดําเนินการ PMQA  อยางตอเนื่อง

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส 

  ใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นและรวม

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

ราชการ

3



1 2 3 4 5

ผูจัดเก็บขอมูล
เปาหมาย

 2552 

มร.พส.

เกณฑการใหคะแนน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

น้ําหนัก 

(รอยละ)
หนวยวัด

เปาประสงค 

(goals)
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร

14 ระดับ 3 3 1 2 3 4 5 รองผอ.ฯฝายบริหารและแผน ดร.

ชนิกานต  คุมนก

นายโชคชัย   นอยกลิ่น

15 ระดับ 5 3 1 2 3 4 5 รองผอ.ฯฝายบริหารและแผน ดร.

ชนิกานต  คุมนก

นางญาดา  ทองโพธิ์เลน

15 ระดับ 2 3 1 2 3 4 5 รองผอ.ฯฝายบริหารและแผน ดร.

ชนิกานต  คุมนก

นางญาดา  ทองโพธิ์เลน

ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา

บุคลากรและการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนาบุคลากรของ

สถาบันอุดมศึกษา

การบริหารการศึกษา

 การจัดการสารสนเทศ ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ดาน

นักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ

การเงินอุดมศึกษา  และระบบ

ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิต

การบริหารการศึกษา ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการที่สราง

คุณคา

ผลประชุมมอบหมายตัวชี้วัดของสถาบันวิจัยและพัฒนา  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552

ผลประชุมมอบหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552

ผลประชุมมอบหมายตัวชี้วัดของกองนโยบายและแผน  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552

4



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด 
การกาํกบัดูแลตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบหลัก และผูประสานงานหลัก 
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา     
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
 

 
ประเด็นการประเมินผล: ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ   
ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายที่สะทอน

เอกลักษณ  จุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา  

นํ้าหนัก : รอยละ 10 
 
วัตถุประสงค:   

เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคลองกับเอกลักษณ จุดเนน รวมทั้ง
วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 3.2     ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก 

                         พระราชดําริ    
หนวยวัด  ระดับ 
นํ้าหนัก  :  รอยละ2.5  
คําอธิบาย  :  

 วัตถุประสงคของตัวชี้วัด : เพ่ือสงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏใหความสําคัญและ
ดําเนินการดานการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามภารกิจ ซึ่ง
สอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8(8) ที่
กําหนดเปนภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่น  

แผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หมายถึง  การ
บรรลุความสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริตามแผนการดําเนินงานที่ปรากฏ
ในแผนการดําเนินงานของแตละโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เกณฑการใหคะแนน  :  

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนน
เปน   5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 
ดังน้ี  

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 

1      

2      

3      

4      

5      
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โดยที่:  
ข้ันตอนที่ เกณฑการใหคะแนน 

1 แผนการการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผานการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และดําเนินการไดตามแผนไมนอยกวารอยละ 50 

2 ดําเนินการไดครบถวนตามแผน รอยละ 100 

3 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน 
4 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน 

5 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 100 ของโครงการตามแผน 
 

การดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ ... ของโครงการตามแผน หมายรวมถึง 
โครงการทั้งหมดตามชุดโครงการนั้นๆ ที่กําหนดไวในแผนเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ
โครงการ โดยพิจารณาความสําเร็จแตละโครงการใน 3 มิติ ไดแก  

กลุมเปาหมาย 
มิติการประเมิน ครู/อาจารย/นักวิชาการ   

/นิสิตนักศึกษา 
ชาวบาน/ชุมชน/

สังคม 
1) ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 ไมนอยกวารอยละ 75 
2) ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 75 
3) การนําความรูไปใชของ

กลุมเปาหมาย 
ไมนอยกวารอยละ 75 ไมนอยกวารอยละ 65 

 
การวัดความสําเร็จแตละโครงการจะพิจารณาตามความสอดคลองกับลักษณะโครงการ

น้ันๆ ดวย ซ่ึงระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
หมายถึง การบรรลุความสําเร็จของโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริตามแผนการ
ดําเนินงานที่ปรากฏในแผนการดําเนินงานของแตละโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มี
จํานวนทั้งหมด 3 โครงการ (ตามแผนงบประมาณ และแผนของมหาวิทยาลัย)  แตละโครงการ 
มีวัตถุประสงค เปาหมาย  และวิธีวัดความสําเร็จของโครงการ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา     
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 30 

 
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อนุรักษพรรณไม
น้ํา) 

1. เพ่ือศึกษาและรวบรวม
พรรณไมน้ําในทองถ่ิน 
2. เพ่ือศึกษาการใช
ประโยชนจากพรรณไมน้ํา
ในดานตาง ๆ  
3. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับ
นักศึกษา อาจารย บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและ
ประชาชนทั่วไปใหเขาใจ
ธรรมชาติ รูจักอนุรักษและ
การนําทรัพยากรมาใช
ประโยชนอยางยั่งยนื 

1. มีการรวบรวมจํานวน
พรรณไมน้ําที่รวบรวมได
อยางนอย 25 ชนิด 
2. นักศึกษาและบุคลากร  
มีความรูเพ่ิมขึ้น และ
สามารถนําไปใชประโยชน
จากพรรณไมน้ําได 
3. มีฐานขอมูลพรรณไมน้ํา 
4. นักศึกษาและบุคลากร  
สามารถนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

1. มีการรวบรวมจํานวนพรรณไม
น้ําที่รวบรวมไดอยางนอย 25 ชนิด 
2. กลุมผูรับบริการมีความรูความ
เขาใจ รอยละ (ตามเกณฑ)  
3. กลุมผูรับบริการ มีความ 
พึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 
(ตามเกณฑ) 
4. กลุมผูรับบริการ มีการนําความรู
ที่ไดจากการฝกอบรมไปใช   
รอยละ  (ตามเกณฑ)  

2.โครงการศูนย
เรียนรูเกษตร
อินทรีย ทะเลแกว 
เพ่ือขับเคล่ือน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพ่ือเปนแหลง
คนควาวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร การพลังงาน เภสัช
กรรมและการจัดการ
ส่ิงแวดลอม โดยใชภูมิ
ปญญาตะวันออก ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพ่ือเปนแหลงเรียนรู 
ฝกอบรม ถายทอด และ
เผยแพรความรูใหกับ
เกษตรกร นักเรียน 
นักศึกษา ขาราชการ และ
ประชาชนทั่วไป 
3. เพ่ือเปนสถานที่
ทองเท่ียวใหกับผูที่สนใจ
ทางดานเกษตรอินทรีย เขา
เย่ียมชมและแสวงหาความรู 
 
 
 
 

1. มีผลงานวิจัย 
2. มีผูเขาศึกษาดูงานและ
เขาชมโครงการ อยางนอย
ปละ 200 คน/ป 
3. จํานวนผูเขารับการ
อบรมในโครงการ อยาง
นอยปละ 300/ป 
4. ประชาชนที่ผานการ
ฝกอบรมมีคามเขาใจและ
สามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ดํารงชีพได 

1. มีกระบวนการจัดและทํา
ผลงานวิจัย 
2. ผูเขาศึกษาดูงานและเขาชม
โครงการ อยางนอยปละ  
200 คน/ป 
3. จํานวนผูเขารับการอบรมใน
โครงการ อยางนอยปละ 300/ป 
4. กลุมผูรับบริการ มีความรูความ
เขาใจในดานเกษตรอินทรีย รอยละ 
(ตามเกณฑ) 
5. กลุมผูรับบริการ  มีความพึง
พอใจในโครงการที่อบรม รอยละ 
(ตามเกณฑ)  
6. กลุมผูรับบริการ มีการนาํความรู
ไปใช รอยละ (ตามเกณฑ)  
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จของโครงการ 

3. โครงการอนุรักษ
และพัฒนาพันธุ
หญาแฝก 

1. เพ่ือสนองงานตามแนว
พระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
2. เพ่ือเปนศูนยรักษา
พันธุกรรมและเปน
แหลงขอมูลหญาแฝกในเขต
ภาคเหนือ 
3. เพ่ือเปนวิจัยเพ่ือ
ถายทอดความรูสูนักเรียน 
นักศึกษา และชุมชน 
4. เพ่ือสรางความตระหนัก
ถึงคุณประโยชนของหญา
แฝกกับการอนุรักษ
ทรัพยากรดินและน้ํา 

1.มีฐานขอมูลหญาแฝก  
2. มีผลการศึกษาการใช
ประโยชนจากหญาแฝก 
3. มีกิจกรรมเผยแพรองค
ความรูเกี่ยวกับหญาแฝก 
4. มีนักศึกษา ประชาชน 
เขารวมโครงการอยางนอย 
500 คน 
 

1. มีกระบวนการจัดทําฐานขอมูลที่
ชัดเจน 
2. มีกระบวนการจัดและทํา
ผลงานวิจัยการใชประโยชนจาก
หญาแฝก  
3. ผูเขาศึกษาดูงานและเขาชม
โครงการ อยางนอยปละ  
500 คน/ป 
4. กลุมผูรับบริการ มีความรูความ
เขาใจความสําคัญและการใช
ประโยชนจากหญาแฝก ไมตํ่ากวา
รอยละ (ตามเกณฑ) 
5. กลุมผูรับบริการ  มีความ 
พึงพอใจในโครงการที่อบรม  
รอยละ (ตามเกณฑ 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวม แผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ รวมกับ
หนวยงานที่ไดรับงบประมาณจัดทําและไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยจาก
งานประชุมและพิธีการ 

2. หนวยงานที่ไดรับงบประมาณใหดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดทํา
หลักฐานการดําเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน 

3. หนวยงานที่ไดรับงบประมาณใหดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดทํา
รายงานการประเมินผลโครงการหรือหลักฐานที่สรุปผลการดําเนินโครงการซึ่งแสดง
ที่มาของรอยละความรูความเขาใจ  ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใชของ
กลุมเปาหมาย ตามผลที่รายงานมาทุกโครงการตามชุดโครงการนั้นๆ   

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา ประสานประสานรวบรวมขอมูลรายงานการประเมินผล    
     โครงการจากทุกโครงการและหนวยงาน และจัดทํารายงานผลและหลักฐานใหกอง    
     นโยบายและแผน 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 อาจารยกุลกนิษฐ      ใจดี  เบอรโทรศัพท  08-7839-1033 
ผูจัดเก็บขอมูล 
 นางจิตรา     มีคํา      เบอรโทรศัพท  08-9959-9437 
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ตัวชี้วัดที่ 3.4    ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการวิชาการตามพันธกิจของสถาบัน
สูทองถิ่น    
หนวยวัด ระดับ 
นํ้าหนัก  : รอยละ 2.5 
คําอธิบาย  :  
 วัตถุประสงคของตัวชี้วัด : เพ่ือสงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการตามภารกิจ    
ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน  ซ่ึงสอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8(4) โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการ
เรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น และถือเปนภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และทองถิ่นเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม หมายถึง การสงเสริมใหหนวยงาน
ตาง ๆ เปนแหลงเรียนรูและใหบริการทางวิชาการ ใหกับประชาชนในทองถิ่นไดรับการบริการทาง
วิชาการที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเหมาะสมกับภาวะการณในปจจุบัน 

มีจํานวนโครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  จํานวนทั้งหมด 5 โครงการ
หลัก (ตามแผนงบประมาณ และแผนของมหาวิทยาลัย)  แตละโครงการ มีวัตถุประสงค 
เปาหมาย  และวิธีวัดความสําเร็จของโครงการ ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน  :  

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนน
เปน    5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละ
ระดับ ดังน้ี  

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 

1      

2      

3      

4      

5      
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โดยที่:  
ข้ันตอนที่ เกณฑการใหคะแนน 

1 แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมผานการอนุ มัติจากสภา
มหาวิทยาลัย และดําเนินการไดตามแผนไมนอยกวารอยละ 50 

2 ดําเนินการไดครบถวนตามแผน รอยละ 100 

3 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน 
4 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน 

5 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 100 ของโครงการตามแผน 
 
การดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ ... ของโครงการตามแผน หมายรวมถึง 
โครงการทั้งหมดตามชุดโครงการนั้นๆ ที่กําหนดไวในแผนเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ
โครงการ โดยจะวัดความสําเร็จแตละโครงการภายใน  3 มิติ ไดแก  
 

กลุมเปาหมาย 
มิติการประเมิน 
แตละโครงการ 

ครู/อาจารย/นักวิชาการ   
/นิสิตนักศึกษา 

ชาวบาน/ชุมชน/
สังคม 

1) ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 ไมนอยกวารอยละ 75 
2) ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 75 
3) การนําความรูไปใชของ

กลุมเปาหมาย 
ไมนอยกวารอยละ 75 ไมนอยกวารอยละ 65 

 
การวัดความสําเร็จแตละโครงการจะพิจารณาตามความสอดคลองกับลักษณะโครงการ

น้ันๆ ดวย  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการตามพันธกิจของสถาบัน
สูทองถิ่นหมายถึง การสงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ เปนแหลงเรียนรูและใหบริการทางวิชาการ 
ใหกับประชาชนในทองถิ่นไดรับการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเหมาะสมกับ
ภาวการณในปจจุบัน ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  มีจํานวนทั้งหมด 5 โครงการหลัก (ตาม
แผนงบประมาณ และแผนของมหาวิทยาลัย)  แตละโครงการ มีวัตถุประสงค เปาหมาย  และวิธี
วัดความสําเร็จของโครงการ ดังน้ี 
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1. สงเสริมใหหนวยงาน
ตาง ๆ เปนแหลงเรียนรู
และใหบริการทางวิชาการ 

1. เพ่ือดําเนินการให
หนวยงานตาง ๆ เปน
แหลงสนับสนุนใหเกิด
การเรียนรูและใหบริการ
วิชาการตาง ๆ แกสังคม 
ชุมชน อยางกวางขวาง 

1. มีโครงการการจัด
หลักสูตรฝกอบรม  
2. มีกลุมผูรับบริการไม
นอยกวารอยละ 70 ของ
แผนการดําเนินการที่วาง
ไว 
 

1. มีโครงการการจัดหลักสูตร
ฝกอบรม  
2. มีกลุมผูรับบริการไมนอยกวา
รอยละ 70 ของแผนการ
ดําเนินการที่วางไว 
3. มีผูเขารับบริการความรูความ
เขาใจ ไมตํ่ากวารอยละ 80 
4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
การรวมในโครงการ  รอยละ 75 
5. ผูรับบริการการนําความรูไป
ใชรอยละ 75 

2. ศึกษาแนวโนมความ
เปล่ียนแปลงทาง
การเมือง เพ่ือชี้นําเตือน
ภัยใหแกทองถ่ิน 

1. เพ่ือศึกษาแนวโนม
ความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เพ่ือชี้นําเตือน
ภัยใหแกทองถ่ิน 

1. มีโครงการศึกษา
แนวโนมความ
เปล่ียนแปลงทาง
การเมือง เพ่ือชี้นําเตือน
ภัยใหแกทองถ่ินอยาง
นอย ป ละ 2 เรื่อง / ป 

1. มีโครงการศึกษาแนวโนมความ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง เพ่ือ
ชี้นําเตือนภัยใหแกทองถ่ินอยาง
นอย ป ละ 2 เรื่อง / ป 

3. ศึกษาปญหาวิกฤต
ทางสังคม เพ่ือชี้นํา เตือน
ภัยใหแกทองถ่ิน 

1. เพ่ือศึกษาปญหา
วิกฤตทางสังคม เพ่ือ
ชี้นํา เตือนภัยใหแก
ทองถ่ิน 

1. มีโครงการศึกษา
ปญหาวิกฤตทางสังคม 
เพ่ือชี้นํา เตือนภัยใหแก
ทองถ่ิน ยางนอย ป ละ 2 
เรื่อง/ป 

1. มีโครงการศึกษาปญหาวิกฤต
ทางสังคม เพ่ือชี้นํา เตือนภัย
ใหแกทองถ่ิน ยางนอย ป ละ 2 
เรื่อง/ป 

4. การบริการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ทองถ่ินเพ่ือเปนดัชนีวัด
คุณภาพ 

1. เพ่ือใหบริการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน
เพ่ือเปนดัชนีวัดคุณภาพ 

1. มีผูขอรับบริการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน
เพ่ือเปนดัชนีวัดคุณภาพ 

1.มีรายงานการเปนแหลง
ใหบริการตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 

5. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการดานการ
บริการวิชาการ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการดานการ
บริการวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการดานการ
บริการวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีโครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการดานการบริการ
วิชาการที่ชัดเจน 
2. มีการประเมินระบบบริหาร
จัดการดานการบริการวิชาการ 
3. มีการนําผลที่ไดจากการ
ประเมิน ไปปรบัปรุงใหเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และหนวยงานที่
ไดรับงบประมาณรวมกันจัดทํา และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยจาก 
งานประชุมและพิธีการ  

2. หนวยงานที่รับงบประมาณเรื่องการบริการวิชาการ ดําเนินงานตามแผน  จัดเก็บและ
รวบรวมหลักฐานการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน 

3. หนวยงานที่รับงบประมาณเรื่องการบริการวิชาการ  จัดทํารายงานการประเมินผล
โครงการหรือหลักฐานที่สรุปผลการดําเนินโครงการซึ่งแสดงที่มาของรอยละความรู
ความเขาใจ  ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ตามผลที่
รายงานมาทุกโครงการตามชุดโครงการนั้นๆ พรอมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ และ/หรือ
ตัวอยางหลักฐานที่ใชจริงที่แสดงถึงการเก็บขอมูลดานความรูความเขาใจ ความพึง
พอใจ และการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ตามผลที่รายงานมา เชน 
แบบสอบถาม แบบทดสอบกอน-หลัง เปนตน 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานขอมูลจากทุกหนวยงาน เพ่ือรวบรวมหลักฐาน และ
จัดทํารายงานเสนอตอกองนโยบายและแผน 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  

อาจารยกุลกนิษฐ      ใจดี  เบอรโทรศัพท  08-7839-1033 
ผูจัดเก็บขอมูล 

นางจิตรา     มีคํา      เบอรโทรศัพท  08-9959-9437 
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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที ่4    ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลมุาตรฐาน

คุณภาพ สมศ.  ของสถาบันอุดมศึกษา 
นํ้าหนัก : รอยละ 20 
 
วัตถุประสงค :  

เพ่ือใหมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสถาบันอุดมศึกษา  โดยหนวยงานภายในให
ความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหบรรลุมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ.  
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยไดรับการประเมินในตัวชีว้ัดมาตรฐาน
คุณภาพของ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา  ดังน้ี 
 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

4.1.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป  

4.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  

4.1 มาตรฐาน 
ดานคุณภาพ
บัณฑติ 
 4.1.4  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท หรือเอก 
4.2.1  รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  
4.2.2 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน  

อยางชัดเจน ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  

4.2 มาตรฐาน
ดานการวิจัย
และงาน
สรางสรรค 

4.2.3  รอยละของจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
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ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานดานบัณฑติ    
ตัวชีว้ัดที่ 4.1.1   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

ระยะเวลา 1 ป 
หนวยวัด : รอยละ  

นํ้าหนัก :  รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กับ
จํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา และผูศึกษาตอ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้ง
ภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 
1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว)   

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ และมี
กิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผู
ที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว)   

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่มีความ    
เปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ 
(ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา)  

• หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบ
แบบสอบถามของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และ
เปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 1   

• หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบ
แบบสอบถามของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่ํากวารอยละ 80 และ/หรือไม
เปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 2   

• ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
มาคํานวณดวย  
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• สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการ
สํารวจได ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเอง
รอบ 12 เดือน) ใหใส N/A ไวกอน เม่ือไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2553 

• สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี  ที่สํารวจโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวย
ตนเองได ทั้งน้ีตองใชสูตรการคํานวณใหสอดคลองกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมาในรายงานการประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผล
การสํารวจจากแหลงใด 

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ทําใหไมสามารถสงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ได
ภายในเวลาที่กําหนด สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ เน่ืองจากหากไม
สามารถรายงานผลสํารวจไดภายในวันที่ 13 ก.พ. 2553 สถาบันจะไดรับผลการประเมิน
เปน 1  
 

สูตรการคํานวณ แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังน้ี 
 
สูตรที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตัง้แตรอยละ 80 ข้ึนไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบ

การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
    

 จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรทีี่ไดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป นับจากวันที่สาํเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552                  

ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว 

 จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรทีั้งหมดทีส่ําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   
ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว 

X 100 
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สูตรที่ 2  บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

    

 
ตัวอยางการคํานวณ : 
สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน N คน จากการติดตามผล
การมีงานทําของบัณฑิตรุนน้ี โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการ
ติดตามแบบสอบถาม 2 ครั้ง ปรากฏวามีผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน n คน ผล
การวิเคราะหการตอบแบบสอบถามจากผูสําเร็จการศึกษา n คน พบวา 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ a คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทําอยูกอนแลว b คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา c  
คน 

 
กรณีที่ 1  บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบ

การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
    
ตัวอยาง   มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และ
ภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 1,420 คน โดยมีผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 1,350 คน ซ่ึงเปนผูที่มีงานทําประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน 
เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลวจํานวน 200 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษา
ตอจํานวน 70 คน  
 
 
 
 

1 1 

50 x 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่
มีงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่
สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ      

พ.ศ. 2552 ไมรวมผูศึกษาตอและผูทีม่ี
งานทําอยูแลว 

 
 
+ 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สาํเร็จ
การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ที่ตอบแบบสอบถามไมรวมผูศึกษาตอ

และผูที่มีงานทําอยูแลว 
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วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี  
  1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม  
  
  
 
 
   
 

ในกรณีน้ี ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 1  
2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

เทากับ  
 
 
 
 
 
 
กรณีที่ 2    บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
     
ตัวอยาง     มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และ
ภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 1,420 คน มีผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 1,065 คน ซ่ึงพบวา  เปนผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา
จํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทําอยูกอนแลวจํานวน 20 คน และเปนผูสําเร็จ
การศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 65 คน  
 
วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี  

1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

n 
= N X 100 

1,350 
= 1,420 X 100  

=  95.0704 %  

(c) 
= (n-a-b) X 100 

(980) 
= (1,350-70-200) X 100  

=  90.7407 %  

n 
= N X 100 

1,065 
= 1,420 X 100  

=  75.0000 %  
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ในกรณีน้ี ผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 2  
 
2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

เทากับ 
 
 
 
 
 

 
 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

เปนไปตามผลการเจรจาขอตกลงระหวางคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
กับสถาบันอุดมศึกษาดังปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวัด 

2549 2550 2551 

รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน 
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะ 
เวลา 1 ป 

รอยละ  70.79 70.65 n/a 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

  1.  มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตที่มีผูแทน    
      จากแตละคณะ รวมทั้ง ผูเกี่ยวของในการสรางแบบสํารวจ  การพัฒนาโปรแกรม 

      บันทึกและประมวลผลขอมูล  รวมทั้ง การประชาสัมพันธใหบัณฑิตใหความสําคัญใน 

      การตอบแบบสํารวจขอมูล 
2.   รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ  เรื่องการวางแผนการจัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ได 
      มีคําอธิบายไว  วิธีการบริหารจัดการการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล และการ 
      รายงาน โดยใชแบบสํารวจขอมูลกลาง  โดยมอบความรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล  
      บันทึกขอมูล และประมวลผล รวมทั้งรายงานผลใหแตละคณะดําเนินการ 

1 1 
= 50 C 

 

(N-a-b) 
+ 

(n-a-b) 

 

1 1 = 

50(980)  

(1,420-65-20) 
+ 

(1,065-65-20) 

 

= 86.7041%     



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา     
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 42 

3.   การประชาสัมพันธใหผูสําเร็จการศึกษาใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจขอมูล 
4.   สถาบันวิจัยและพัฒนา ประสานขอขอมูลจํานวนบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษ และ   
      ภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงผานความ    
      เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชาจากกองบริการ  
      การศึกษา 
5.   คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล จํานวนบัณฑิตภาคปกติ  
      ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จการศึกษา จํานวนบณัฑิตที่มีงานทํา 
      หรือประกอบอาชีพอิสระอยูแลวกอนเขารับการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552    
      จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จําแนกตามคณะและ 
      สาขาวิชา 
6.    สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการ ประมวลผล วิเคราะห สังเคราะหผลการ 
     สํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิต  
7.  นําเสนอขอมูลบนเว็บไซต 
 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 ดร.ชนิกานต    คุมนก   เบอรโทรศัพท  08-9174-1648 
ผูจัดเก็บขอมูล : 
 นายโชคชัย     นอยกลิ่น   เบอรโทรศัพท 08-9702-2238 
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ตัวชี้วัดที่  4.1.2 รอยละของบัณฑติระดับปริญญาตรี ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ 
การศึกษา 

หนวยวัด   รอยละ  
นํ้าหนัก :  รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี     
(ทุกหลักสูตร ไดแกภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ)ที่ไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา กับผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําทั้งหมด ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา และผูที่ศึกษาตอ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยนําเสนอในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้ง
ภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี       ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดงานทําภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว)   

• การไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที่ไดงานทําตรง
ตามวิชาชีพ หรือบัณฑิตไดนําความรูที่ไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบ
อาชีพไมนอยกวารอยละ 75 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ และมีกิจการของ
ตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชพี
อิสระอยูกอนแลว)   

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่มีความเปน
ตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ 
(ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา)  

• หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบ
แบบสอบถามของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และ
เปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 1   

• หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบ
แบบสอบถามของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่ํากวารอยละ 80 และ/หรือไม
เปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 2   
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• ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
มาคํานวณดวย  

• สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการ
สํารวจได ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเอง
รอบ 12 เดือน) ใหใส N/A ไวกอน เม่ือไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2553 

• สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่สํารวจโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเอง
ได ทั้งน้ีตองใชสูตร  การคํานวณใหสอดคลองกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมาในรายงานการประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผลการ
สํารวจจากแหลงใด 

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ทําใหไมสามารถสงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ได
ภายในเวลาที่กําหนด สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ เน่ืองจากหากไม
สามารถรายงานผลสํารวจไดภายในวันที่ 13 ก.พ. 2553 สถาบันจะไดรับผลการประเมิน
เปน 1  
 
สูตรการคํานวณ : แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังน้ี 
 
สูตรที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตัง้แตรอยละ 80 ข้ึนไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบ

การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552    

 

 จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเรจ็การศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไมรวมผูที่มีงานทําอยูแลวและผูศึกษาตอ 

 จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
นับจากวันที่สาํเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ไมรวมผูที่มีงานทําอยูแลวและผูศึกษาตอ 

 
 

x 

 
 

100 
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สูตรที่ 2  บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552    

 
ตัวอยางการคํานวณ : 
สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน N คน จากการติดตามผล
การมีงานทําของบัณฑิตรุนนี้โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการ
ติดตามแบบสอบถาม 2 ครั้ง ปรากฏวามีผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน n คน ผล
การวิเคราะหการตอบแบบสอบถามจากผูสําเร็จการศึกษา n คน พบวา 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ a คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทําอยูกอนแลว b คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา c 
คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา d คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ยังไมมีงานประจําทํา e คน 
 
กรณีที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามตัง้แตรอยละ 80 ข้ึนไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบ
การศึกษา 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552    
ตัวอยาง   มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 1,420 คน 
โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,350 คน ซ่ึงเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลว
จํานวน 200 คน เปนผูสําเร็จการศึกษา ที่ศึกษาตอจํานวน 70 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มี
งานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 760 คน 
 
 
 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่
มีงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 
(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม) – (จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่ศึกษาตอ) – (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา) 

 

 
50 x 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังสําเร็จ

การศึกษา 

  

 
1 

 

 
+ 

(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2552) – (จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ) – (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา) 
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วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี  
  1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม  
  
  
 
 
   
 

ในกรณีน้ี ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 1  
  2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

กรณีที่ 2    บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ตัวอยาง     มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และ
ภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 1,420 คน มีผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 1,065 คน ซ่ึงพบวาเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จ
การศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลวจํานวน 20 คน เปน
ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 65 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงกับสาขาที่
สําเร็จการศึกษาจํานวน 760 คน 
 
วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี  

1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 

n 
= N X 100 

1,350 
= 1,420 X 100  

=  95.0700 %  

d 
= c 

 

X 100 

760 
= 980 

 

X 100  

=  77.5510 %  

n 
= N X 100 

1,065 
= 1,420 X 100  

=  75.0000 %  
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ในกรณีน้ี ผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 2  
 
2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

เทากับ 
 
 
 
 
 

 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

เปนไปตามผลการเจรจาขอตกลงระหวางคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
กับสถาบันอุดมศึกษาดังปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2549 2550 2551 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไดงานทํา
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

รอยละ n/a 44.73 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d (n-a-b) 
= 50 

c 

 
1 + 

(N-a-b) 

 

760  (1,065-65-20) = 50 
980 

 

1 + 
(1,420-65-20) 

 

= 67.2358 %     
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1.   สถาบันวิจัยและพัฒนา ประสานขอขอมูลจํานวนบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษ และ   
      ภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงผานความ    
      เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชาจากกองบริการ  
      การศึกษา 
2.   สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล จํานวนบัณฑิตภาคปกติ  
      ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552    
      ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 
3.   สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล จํานวนบัณฑิตภาคปกติ  
      ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
      ที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระอยูแลวกอนเขารับการศึกษา 
4.   สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับทุกคณะ วิเคราะห สังเคราะหผลการสํารวจภาวะการมี 
      งานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะที่มีการสํารวจและรวบรวมไว  
      และลักษณะงานที่ทําที่มีการสํารวจและรวบรวมไว ซ่ึงอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงาน 
      คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลดวยตนเองใน 
      ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
5.    จัดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานในตัวชี้วัดนี้ พรอมกับพิจารณา แบบสํารวจ 
      ภาวการณมีงานทําของบัณฑิตที่สามารถเสนอขอมูลสาขาวิชาที่สําเร็จ และลักษณะ 
      งานที่ทําของบัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 
6.   สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะทุกคณะ จัดทํารายงานผลการไดงานทํา หรือประกอบ 
     อาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จําแนกตามสาขาวิชาที่ 
     สําเร็จ 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 ดร.ชนิกานต    คุมนก   เบอรโทรศัพท  08-9174-1648 
ผูจัดเก็บขอมูล : 
 นายโชคชัย     นอยกลิ่น   เบอรโทรศัพท 08-9702-2238 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  

หนวยวัด :  รอยละ 

นํ้าหนัก : รอยละ 4 
 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งน้ีการ
เปนอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ใหนับอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองค
ความรูเดิม  

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี
การศึกษา คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองค
ความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบ  ตนความคิดของ
ผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง สิ่งประดิษฐหรืองาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม    

• การตีพิมพงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  
หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซ่ึงเปน
ผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความ        ทําหนาที่พิจารณา
ตีพิมพประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

•  การเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการเผยแพรที่เทียบเทา
วารสาร เชน สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมทั้งบทความงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
นําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยตองเปนบทความที่ไดรับ
การคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เปนการตีพิมพ
บทความฉบับเต็ม (Full text)  
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• วารสารวิชาการระดับชาติ  ไดแก  วารสารวิชาการอยู ในฐานขอมูล
วารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งน้ีวารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
ระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเม่ือ1) วารสารนั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ 
(Peer Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับน้ันเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
วารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอ่ืนๆ ไมนอยกวารอยละ 25 

•  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล
วารสารวิชาการระดับสากลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไม
อยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเม่ือวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาว
ตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพ อยางนอย 1 เร่ืองหรือ 
1 บทความ ในแตละฉบับ ที่ตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

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

• ฐานขอมูลระดับชาต ิ หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศทีมี่ในประเทศ
ไทย  โดยอาจอยูในรปูแบบของบทความวารสาร หนังสอื สิ่งพิมพของรัฐบาล  ฯลฯ  รายละเอียด
ของสารสนเทศ ครอบคลุมถงึ รายการบรรณานุกรม   สาระสังเขปประกอบ  หรืออาจมีเน้ือหา
เต็มดวย  ทั้งน้ีสามารถสืบคนขอมูลการอางอิงในฐานขอมูลระดับชาติ จากศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย  (Thai Journal Citation Index Centre; TCI)  
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html 

• ฐานขอมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจาก
นานาประเทศ  โดยอาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ 
รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม   
ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาติ/นานาชาติ 

• ฐานขอมูลนานาชาติที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการ
รั บ ร อ ง  โ ด ย ใ ช ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ใ ห ทุ น ป ริ ญ ญ า เ อ ก ก า ญ จ น า ภิ เ ษ ก 
(http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp)  

1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html  
1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/  
1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/  
1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html  
1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html  
1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/  
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 2. สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
  2.1 Social SciSearch = 
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html  
  2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/  
  2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/  
   2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-
c.php  
  2.5 Arts & Humanities Search = 
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html  
  2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = 
http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php  

 3. วารสารที่ตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้น
ตองตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ 

3.1 Journal of Medical Association of Thailand  
  3.2 Thai Journal of Surgery  
  3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  
  3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  
  3.5 ScienceAsia  
  3.6 Thai Journal of Agricultural Science  

  3.7 Manusya  
  3.8 Journal of Population and Social Studies 

  3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and 
Language 
• ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ 

1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
5. Biosisi = http://www.biosis.org/ 
6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select 

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

• การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ      ในปงบประมาณพ.ศ. 2552 จะไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพร
หลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) 
ทั้งน้ีใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลา
ศึกษาตอ    

• นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญา
การจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  ทั้งน้ีใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ    
 
 

สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนงานวจัิยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจําที่ไดรับการตีพิมพ 

เผยแพร ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับซํ้า) 

 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ) 

x 100 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
1 3 5 13 30 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2549 2550 2551 

รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ 
ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ 
นานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือ 
นักวิจัยประจํา 

รอยละ 3.52 5.09 17.78 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเก็บและรวบรวมขอมูลผลงานวิจัยที่ไดดําเนินการตีพิมพ 

เผยแพร ฯ จากหนวยงานระดับคณะ ทุกคณะที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  โดยมหาวิทยาลยัฯ ตองนําเสนอจํานวนของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการตีพิมพเผยแพร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับตางๆ  
ซ่ึงระบุถึง  

 ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
 แหลงที่เผยแพรบทความ และวัน/ เดือน/ ปที่เผยแพร 
 ชื่อบทความ  
 ชื่อผูเขียน 

2.  ประสานขอมูลที่แสดงจํานวนอาจารยและ/ หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จากกองบริหารงานบุคคล            
3.     สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับคณะทุกคณะดําเนินการจัดทํารายงานการติดตามผล  
       จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการตีพิมพเผยแพร ในปงบประมาณ  
     พ.ศ. 2552 ตอจํานวนอาจารยและ/หรือนักวิจัยทั้งหมด 
 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 ผศ.ดร.ศุภลักษณ    วิริยะสมุน  เบอรโทรศัพท  08-9644-9978 
ผูจัดเก็บขอมูล :  
 นายโชคชัย     นอยกลิ่น   เบอรโทรศัพท 08-9702-2238 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.2  รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

หนวยวัด :   รอยละ  
นํ้าหนัก :  รอยละ 3 

คําอธิบาย : 

 เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจนตอจํานวนอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยให
นําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้การเปนอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ใหนับเฉพาะผูที่
ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 

 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองค
ความรูเดิม  
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี
การศึกษา คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการ
เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบ  ตน
ความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง 
สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม    
 การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจน  หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะที่ระบุไวในรายงานการวิจัยอยางถูกตอง และมี
หลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริง ประเภทของการใช
ประโยชนจากงานวิจัย และงานสรางสรรค มีดังน้ี  

a. การใชประโยชนเชิงวิชาการ  เชน การใชประโยชนในการ
ใหบริการวิชาการ (สอน/ บรรยาย/ ฝกอบรม)  การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือ เปน
งานวิจัยเพ่ือตอยอดโครงการวิจัย เปนตน 

b. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่สรางองคความรูแกสาธารณชนในเรื่องตางๆ  เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม 
สาธารณสุข การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ประชาธิปไตย
ภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเปน
ผลมาจากการนําขอความรูจากการวิจัยไปใช เปนสิ่งที่สะทอนถึงการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิด
ประโยชน  
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c. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย  หรือระดับประเทศ เชน 
งานวิจัยเชิงนโยบายไมวาจะเปนการนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ัน ๆ ไปเปนขอมูลสวน
หน่ึงของการประกาศใชกฎหมาย หรือมาตรการตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน 

d. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองาน
สรางสรรคเพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายไดตามมา    
  การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัยมาใชและเกิดผลอยางชัดเจนภายในปงบประมาณพ.ศ. 2552 
(1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) โดยจะไมนับซ้ําแมวางานวิจัยหรืองานสรางสรรค น้ัน
จะมีการนําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนหลายครั้งก็ตาม ทั้งน้ีหากมีการนําไปใช
หลายครั้ง ใหสถาบันอุดมศึกษาคัดสรรผลจากการนําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนที่ชัดเจนที่สุดหรือ
มีคุณคามากที่สุดมานําเสนอ 

 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) 
ทั้งน้ีใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลา
ศึกษาตอ    
 นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญา
การจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  ทั้งน้ีใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ    
 

สูตรการคํานวณ : 
 (จํานวนงานวจัิยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน       

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับซํ้า) 

 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ) 

x 100 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 
6 8 10 12 20 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวัด 

2549 2550 2551 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที ่
นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยาง 
ชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย 
ประจํา 

รอยละ n/a n/a 5.42 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1.   สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเก็บและรวบรวมขอมูลผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของ   
      อาจารย     และ/ หรือนักวิจัยประจําของสถาบันอุดมศึกษา ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน 
      อยางชัดเจน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยสถาบันอุดมศึกษาตองนําเสนอรายชื่อ   
      ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จําแนกตามประเภทผลงานที่มี หลักฐานการนํามาใช เชน    
      การใชประโยชนเชิงวิชาการ การใชประโยชนในเชิงสาธารณะที่กอใหเกิดความรูในวง   
      กวาง การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ  และการใชประโยชน ในเชิง 
      พาณิชย พรอมทั้งแสดงผลที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนจากการนํางานวิจัยมาใช  
2.    ประสานขอมูลที่แสดงจํานวนอาจารยและ/ หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จากกองบริหารงานบุคคล            
3.    สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับคณะทุกคณะดําเนินการจัดทํารายงานการติดตามผล การ 
      นํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและ/ หรือนักวิจัยประจําของสถาบนัอุดมศึกษา 
      มาใช ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 ผศ.ดร.ศุภลักษณ    วิริยะสมุน  เบอรโทรศัพท  08-9644-9978 
ผูจัดเก็บขอมูล :  
 นายโชคชัย     นอยกลิ่น   เบอรโทรศัพท 08-9702-2238 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.3  รอยละของผลงานวชิาการที่ไดรับการจดลิขสทิธ์ิและไดรับรองคุณภาพ
จากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา 

หนวยวัด :  รอยละ 

นํ้าหนัก :  รอยละ 3 
คําอธิบาย : 
  ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู
สรางสรรคไดริเริ่มโดยการใชสติปญญาความรู 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  สิ่งพิมพ  คําปราศรยั  โปรแกรม
คอมพิวเตอร ฯลฯ) 
    2. งานนาฏกรรม  (ทารํา  ทาเตน ฯลฯ)  
    3. งานศิลปกรรม  (จิตรกรรม  ประตมิากรรม ภาพพิมพ  ภาพถาย               

ศิลปประยุกต ฯลฯ) 
    4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง  ทํานองและเนื้อรอง ฯลฯ) 
    5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป  ซีดี)  
    6. งานโสตทัศนวัสด ุ (วีซีดี  ดีวีดี  ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง) 
    7. งานภาพยนตร  
    8. งานแพรเสียงแพรภาพ  
    9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศลิปะ 

  การดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ เพ่ือขอหนังสือรับรองความเปนเจาของ
งานลิขสิทธิ ์ โดยกรมทรัพยสินทางปญญา ใหอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําผูสรางสรรค
ผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลขิสทิธิ ์ไดที่กรมทรพัยสินทางปญญา โดยให
ดาวนโหลดแบบฟอรมคาํขอแจงขอมูลลขิสทิธิ์ไดที่ 
http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=777
&Itemid=428    และสามารถดําเนินการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดโดยตรงที่กรมทรัพยสิน
ทางปญญา โดยใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 2 สัปดาห  
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 การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธ ิ์ จะนับไดตอเม่ืองานมี
หลักฐานเปนหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธ์ิ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 ที่ออกใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จากหนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อถือ
ไดแลวเทานั้น โดยไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางยื่นจดลิขสิทธิ์  
 ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เปนตําราหรือหนังสือตามที่
กําหนด             ในประกาศ ก.พ.อ.1 ดังน้ี 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจ
เขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของ
วิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่
เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาใน
ระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพรความรู 
ไปสูวงวิชาการและ/หรือผูอานทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนใน
วิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งน้ี จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ 
มีรากฐานทางวิชาการที่ม่ันคง และใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริม
ปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชา
น้ันๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 

 การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ จะนับไดตอเม่ือผลงาน
วิชาการนั้นไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบหนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ตาม
มาตรฐานของหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดย
สํานักพิมพที่มีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และ
ใหนับผลงานยอนหลัง 3 ป ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) โดยนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียว
ตองานวิชาการ 1 เลม ไมนับซํ้ากรณีไดรับการตีพิมพหลายครั้ง และไมนับรวมงานวิชาการที่อยู
ในระหวางกระบวนการตีพิมพ  
 หนวยงานที่เชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง 
หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีอํานาจถูกตองตามกฎหมาย และ
มีกระบวนการอยางเปนระบบและประกันคุณภาพในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดย
เปนหนวยงานที่จัดพิมพผลงานทางวิชาการที่มีกระบวนการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer Review)  ซ่ึงเปนที่ยอมรับวามีความรูความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกอนการตีพิมพ ทั้งน้ี การไดรับพิจารณาใหตีพิมพผลงานทางวิชาการผาน
                                                           
1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 
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สํานักพิมพ หรือหนวยงานจัดพิมพที่เชื่อถือได จะเปนเครื่องรับรองรองคุณภาพใหแกงานวิชาการ
น้ัน  
 ตัวอยางผลงานวิชาการที่สามารถขอจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรับรอง
คุณภาพ เชน หนังสือ ตํารา โปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการประดิษฐคิดคนทางนาฏกรรม (ทา
รํา) ศิลปกรรม และดนตรีกรรมซึ่งเปนผลจากการศึกษา/ขอคนพบทางวิชาการ เปนตน 
 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) 
ทั้งน้ีใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลา
ศึกษาตอ    
 นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญา
การจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งน้ีใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 (จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสทิธิ์ และไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือ

ได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) 

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552             
โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ) 

x 100 

 

เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-15 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดคาเปาหมายไวที่ รอยละ 

70 ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
40 55 70 85 100 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวัด 

2549 2550 2551 

รอยละของผลงานวิชาการทีไ่ดรับการจด 
ลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก 
หนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา 
และนักวิจัยประจํา 

รอยละ n/a n/a n/a 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  

กองบริหารงานบุคคล ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลที่แสดงจํานวนอาจารยและ/ หรือ
นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2552             
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานในกาประสานและรวบรวมขอมูลจากคณะทุกคณะ พรอม
ทั้งบันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกบัตวัชี้วัด ดังน้ี 

• จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ จากหนวยงานที่เชื่อถือได ใน
ป งบประมาณพ.ศ. 2552  

• จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ในป 
งบประมาณพ.ศ. 2552  

• เอกสารหลักฐานที่แสดงการไดรับการจดลิขสิทธิ์ ไดรับรองคุณภาพ ซ่ึงออกโดย
หนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อถือได ในปงบประมาณพ.ศ. 2552 เชน 
หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ หนังสือรับรองคุณภาพ เปนตน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทํารายงานผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรอง 
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ประจําป 2552 

 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 ผศ.ดร.ศุภลักษณ    วิริยะสมุน  เบอรโทรศัพท  08-9644-9978 
ผูจัดเก็บขอมูล :  
 นายโชคชัย     นอยกลิ่น   เบอรโทรศัพท 08-9702-2238 
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 
 

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดที่ 6   รอยละของระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติและความพงึพอใจของ
นิสิตนักศึกษา 

หนวยวัด  รอยละ  
นํ้าหนัก :  รอยละ 5 
 

วัตถุประสงค :  
เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามุงพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการ

ใหบริการใหสอดคลองกับความตองการของนิสิตนักศึกษา และมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต  
 
ตัวชี้วัดที่ 6.1  รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑติของผูใชบัณฑติ  
นํ้าหนัก : รอยละ 2.5 
 
คําอธิบาย : 

• บัณฑิต หมายถึง บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติและ
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

• ผูใชบัณฑติ หมายถึง นายจาง ผูประกอบการ และผูทีบ่ัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย  

• ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คาเฉลีย่ของความพงึพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) 
ของนายจาง ผูประกอบการ และผูที่บณัฑิตทํางานเกี่ยวของ จากการประเมินบัณฑิตทีท่ํางาน
ดวย ประมาณ 1 ป 

•  ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงประกอบดวย 3 ประเด็น ดังน้ี 

 1) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ  
 2) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน   
 3) ความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
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เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2549 2550 2551 

รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑติ
ของผูใชบัณฑติ  

รอยละ n/a n/a n/a 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. 
 
2. 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจาก
สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนขอมูลอางอิงเพ่ือใชในการประเมินผลเทานั้น 
เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 ดร.ชนิกานต    คุมนก   เบอรโทรศัพท  08-9174-1648 
ผูจัดเก็บขอมูล : 
 นางญาดา    ทองโพธิ์เลน  เบอรโทรศัพท  08-9436-0707 
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ตัวชี้วัดที่  7   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  อยางตอเน่ือง 

นํ้าหนัก :  รอยละ 10 
วัตถุประสงค :  
 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่สอดคลองกับ
หนวยงานตนสังกัด เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาและกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48 ที่กําหนดวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก” 
 
ตัวชี้วัดที่ 7.1   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
หนวยวัด ระดับ 
นํ้าหนัก :  รอยละ 7  
คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่
กําหนดใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตอง
กําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดหรือตามที่หนวยงานตน
สังกัดไดกําหนดไว และนําผลที่ไดจากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในมาใชใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เ พ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนของ
สถาบันอุดมศึกษา 
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เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 
 

ระดับข้ันของความสําเรจ็ (Milestone) 
ระดับ
คะแนน 

ข้ันตอนที่ 
1 

ข้ันตอนที่ 
2 

ข้ันตอนที่ 
3 

ข้ันตอนที่ 
4 

ข้ันตอนที่ 
5 

1      

2      

3      

4      

5      
 

โดยที่ : 
ขั้นตอนที ่ กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนาทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง และ
เหมาะสมกับเอกลักษณของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน 

2 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองที่ไดมาตรฐาน  โดย
ไดรับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และสงตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
รายงานใหสาธารณชนทราบ  

3 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนําผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ 
โดยมีแผนหรือมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพอันสืบเนื่องจากรายงานการประเมินตนเองหรือจาก
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

4 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารงานที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

5 สถาบันวิจัยและพัฒนาเขารวมรับการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และ
นําผลที่ไดจากการประเมินผลลัพธมาสังเคราะหขอมูลเพื่อใชประโยชนในการทบทวนนโยบายและ
แนวทางการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวัด 

2549 2550 2551 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง 

ระดับ 5 4 3.75 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา   ทําหนาที่  
 แตงตั้งบุคลากร/ คณะทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
 ดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑการประเมินทั้ง 5 ระดับ   
 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในภาพของหนวยงานตามแบบฟอรมที่กําหนด 
 จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ตาม ”แนวทางการประเมินผล” ในคูมือการประเมินผล

การปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ของ กพร. 

 บันทึกขอมูลผลการดําเนนิงานพรอมหลักฐานทั้งหมดในระบบ PIS ของ
มหาวิทยาลัย 

 สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเปนผูประสานงานหลักในการ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และรวบรวมขอมูลจากคณะ สํานัก/ สถาบัน ศนูย และกอง 
เพ่ือประมวลผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ เปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยตาม
เกณฑการประเมินของ กพร. โดย 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 ดร.ชนิกานต    คุมนก   เบอรโทรศัพท  08-9174-1648 
ผูจัดเก็บขอมูล : 
 นางญาดา    ทองโพธิ์เลน  เบอรโทรศัพท  08-9436-0707 
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ตัวชี้วัดที่ 7.2  ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 
นํ้าหนัก : รอยละ 3  
 
คําอธิบาย : 
 คุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษา
ผานการประเมินของ สมศ. และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
สถาบันและกลุมสาขาวิชา 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  รอบที่ 2 ของ สมศ. และใชผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดังกลาวเปนเกณฑ
การใหคะแนนตามตัวชี้วัด เชน สถาบันอุดมศึกษาไดผลประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
เทากับ 3.5000 จะไดรับคะแนนตามตัวชี้วัดนี้ เทากับ 3.5000 เปนตน  
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวัด 

2549 2550 2551 

ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการ
ประเมินของ สมศ. 

ระดับ n/a n/a 4.19 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. สํานักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดเก็บรวบรวมเอกสารที่ 

สมศ. จัดสงผลการประเมินจาก สมศ. 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 ดร.ชนิกานต    คุมนก   เบอรโทรศัพท  08-9174-1648 
ผูจัดเก็บขอมูล : 
 นางญาดา    ทองโพธิ์เลน  เบอรโทรศัพท  08-9436-0707 
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มิติที่  4  มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
 

กรณีสถาบันอุดมศึกษา ไมไดดําเนินการ PMQA อยางตอเน่ือง 
 
ประเด็นการประเมินผล: การเสริมสรางธรรมาภิบาล    
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

         ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  
นํ้าหนัก : รอยละ 2 
 
วัตถุประสงค : 

เพ่ือกระตุนการปรับระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาสูการบริหารราชการที่เปดเผย 
โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

 
คําอธิบาย : 

• ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดไวในกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  มาตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยใหสถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่ง
เปนการกําหนดชองทางหรือกลไกการใหขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม หรือการบริหารราชการใน
ระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และไดพัฒนาเพิ่มระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ้น 

• การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย 
โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

• การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่
เกี่ยวของมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ  
และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวน  การพัฒนา โดยระดับการมีสวนรวมของประชาชน มี 
5 ระดับ คือ 
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  ระดับการใหขอมูล  เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียว 
แตเปนระดับที่สําคัญ เพราะเปนการเร่ิมตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมซึ่งจะนําไปสูกระบวนการอื่นๆ ตอไป  
  ระดับการปรึกษาหารือ   เปนการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ 
  ระดับการเขามาเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือ
เกี่ยวของในกระบวนการกําหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมีสวนรวมในระดับน้ี 
อาจดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม  

ระดับการรวมมือ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาท
หรือฐานะหุนสวนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ 

ระดับการเสริมอํานาจประชาชน   เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมของ
ประชาชนซึ่งเปนระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด 

 กิจกรรมสรางความสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นโดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจที่ตรงกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา กับผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยมีเปาหมายสําคัญในการเปดโอกาสที่จะนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจจาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหไดมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมติดตามผล
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 

โดยกําหนดประเด็นการพิจารณา ดังน้ี 
ประเด็นที่ 1  สถาบันอุดมศึกษากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยการทบทวนผลการดําเนินงานและ
ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานในปที่ผานมา และ/หรือ วิเคราะหและทบทวน
แนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 
พ .ศ .  2552 ใหสอดคล องกับภารกิ จหลักหรื อยุทธศาสตรที่ สํ าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา 

  สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีหรือทบทวนองคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชน
ใหเหมาะสมกับประเด็นขางตน โดยวิเคราะหประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญอยางครอบคลุมและ
ชัดเจน  

ประเด็นที่ 2  สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมตามประเด็นที่กําหนดขางตน โดยพิจารณาจากระดับ การมีสวนรวมทั้ง 
5 ระดับ และนําผลการทบทวนและ/หรือผลการวิเคราะหขางตนมาใชประกอบดวย  

สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีชองทางหรือกระบวนการรับฟงความคิดเห็น จากประชาชน
กลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนด และรายงาน
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สรุปผลความคิดเห็น รวมทั้งดําเนินการสงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประเด็นที่กําหนด 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบ
มีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามประเด็นที่กําหนด โดยวิเคราะห
รายงานสรุปผลความคิดเห็นฯ มาใชประกอบ และคํานึงถึงความสอดคลองกับ
แนวทางที่จัดทําไวในประเด็นที่ 2  โดยแผนงาน/โครงการฯ ควรระบุวัตถุประสงค 
กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
และเปาหมายที่สามารถวัดและประเมินผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม และ
นําเสนอผูบริหารหรือผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2552 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมไดแลวเสร็จครบถวน มีการติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตอ
ผูบริหารและคณะทํางานภาคประชาชน รวมทั้งสื่อสารใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวน
เสียไดรับทราบ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนตองดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดรอยละ 80 
ขึ้นไป จึงจะพิจารณาประเด็นที่ 5 และ 6 ตอไป 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมี
สวนรวมเสนอตอผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา และคณะทํางาน ภาคประชาชน รวมทั้ง
เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกลาว แกประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดรับทราบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษานําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน /โครงการแบบมี  
สวนรวมจากประเด็นที่ 5 ไปวิเคราะหและจัดทําเปนแนวทางหรือแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เสนอตอผูบริหารหรือผูมี
อํานาจพิจารณาและไดรับความเห็นชอบ 
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เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี    
    

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ 
ประเด็นที่ 2 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1, 2, 

และ 3 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1, 2,  

3, และ 4 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1, 2,  

3, 4 และ 5 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1, 2,  

3, 4, 5 และ 6 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวัด 

2549 2550 2551 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ  

ระดับ 3 2 1 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

ประเด็น วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

2  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการจัดทําแนวทางที่เหมาะสมในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตามประเด็นที่กําหนดขางตน  

 แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดใหมีเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตาม
ประเด็นที่กําหนดไดอยางเหมาะสม  

 รายงานหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่อธิบายไดถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชน  
3 
 

  ชองทางหรือกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นหรือรับขอ
รองเรียนที่เกี่ยวของกับประเด็นที่เลือกจากประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder) ที่เกี่ยวของ เชน 
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ประเด็น วิธีการจัดเก็บขอมูล 
- ตัวอยางสถานที่จัดตั้งตูรับขอคิดเห็น            
- ศูนยขอมูล/หองสมุด 
- ตัวอยางหมายเลขโทรศัพทสายดวน (Call Center) 
-   ตัวอยางเลขที่ตู ปณ.เพ่ือรับเรื่องจากประชาชน 
-   ตัวอยาง/ภาพถายกิจกรรมการจัดสัมมนา    
-   การจัดเวทีเพ่ือรับฟงความคดิเห็นของประชาชน   
-   ตัวอยางชื่อเว็บไซต/เวบ็บอรด ซ่ึงมีชองทางสื่อสารกับประชาชน  

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการสงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธกับประชาชน
กลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางความเขาใจที่ตรงกันระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนากับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
โดยมีเปาหมายสําคัญในการเปดโอกาสที่จะนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจจากผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสียใหไดมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมติดตามผลการดําเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเชน การจัดรับฟง ความคิดเห็น การจัดสนทนากลุม (Focus 
Group)  การจัดประชุมสัมมนา ฯลฯ เปนตน  และนําผลที่ไดจากการรับฟงความ   คิดเห็นหรือ
ขอรองเรียนมาจัดทําเปนรายงานสรุปขอคิดเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นที่เลือกนั้น 

3 กําหนดแผนดําเนินงาน 
 บันทึกขอความ/รายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา มีการนําเสนอและวิเคราะหผล

จาก การรับฟงความคิดเห็นฯ มาใชประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
 แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมตามประเด็นฯที่กําหนด ซ่ึงควรระบุรายละเอียด

กิจกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 
- วัตถุประสงค 
- รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอนในการดําเนินงาน  
- ระยะเวลาดําเนินการตามกิจกรรม/ขั้นตอน เชน ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt 

Chart)  
- กลุมเปาหมาย 
- เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
- วิธีการวัดผล  
- ระบบหรือวธิกีารจัดเก็บขอมูล  
- วิธีการติดตามประเมินผล  
- งบประมาณ 
- ผูรับผิดชอบ 

  หลักฐานยืนยันวันที่แผนการดําเนินงานหรือแผน การปรับปรุงน้ันไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจ 
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ประเด็น วิธีการจัดเก็บขอมูล 

4  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกัน
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดแลวเสร็จ
ครบถวน ดังน้ี 

 รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552  เชน 
-  รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงานตามแผนที่รายงานตอผูบริหาร
ของสถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ (อยางนอยทุกไตรมาส) 

-  ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความกาวหนาของงานเทียบกับ
ระยะเวลาที่กําหนดตามแผน 

-  วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนงาน 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการของกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
ดังกลาว เชน ภาพถาย  รายงานการประชุม  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/บันทึกผลการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน/เอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
กิจกรรม 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการสื่อสารใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียได
รับทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการดังกลาว เชน ตัวอยางเว็บไซต 
ตัวอยางเอกสารเผยแพร/แผนพับ ภาพถาย/ตัวอยางกิจกรรม/เวทีการชี้แจงตางๆ ฯลฯ 

5  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม โดยแสดงผลเทียบ
กับตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผน เปาหมายและวัตถุประสงควาสามารถดําเนินการไดบรรลุผล
สําเร็จเพียงใด มีปญหาอุปสรรคอยางไร ปจจัยสนับสนุนคืออะไร และมีขอเสนอแนะอยางไร 
เพ่ือใหผูบริหารสถาบันและคณะทํางานภาคประชาชนมีขอมูลเพียงพอและใชเปนแนวทางใน
การกําหนดนโยบายหรือสงเสริมใหพัฒนาการดําเนินงานไดในอนาคต  

 หลักฐานการเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานตอผูบริหารและคณะทํางานภาค
ประชาชน ไดรับทราบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม  

6  เอกสาร/หลักฐานที่มีสาระสําคัญในการกําหนดแนวทาง/แผนงาน/โครงการแบบมีสวน
รวม สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดจากการนําสรุปผลการดําเนินงานตามประเด็นที่ 5 
ไปวิเคราะหและจัดทําขึ้น และผูบริหารหรือผูมีอํานาจพิจารณาและไดรับความเห็นชอบ 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 ดร.ชนิกานต    คุมนก   เบอรโทรศัพท  08-9174-1648 
ผูจัดเก็บขอมูล : 
 นางญาดา    ทองโพธิ์เลน  เบอรโทรศัพท  08-9436-0707 
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 14  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดาน

นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  

หนวยวัด ระดับ 
นํ้าหนัก :  รอยละ 3 
 
วัตถุประสงค : 
 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลที่สําคัญ ซ่ึงมีความถูกตอง ครอบคลุม 
ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานตางๆ ใหเปนเอกภาพ รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการ และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกัน
ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา 1/2552 ขอมูลดานงบประมาณ และขอมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเปนการดําเนินงานที่ตอเน่ืองมา ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 การพัฒนาระบบฐานขอมูลจะรวมถึง
การพัฒนาระบบขอมูลอ่ืนที่สําคัญตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่สถาบันอุดมศึกษา
กําหนด  

• ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบํารุงรักษาขอสนเทศ (Maintain information) ใหมีความถูกตอง ทันสมัย 
และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว ในเวลาที่ตองการ และลดความซ้ําซอนของขอมูล 
โดยระบบฐานขอมูลที่ดี ตองประกอบดวยการกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลและสิทธิ
การเขาถึงขอมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อปองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูล  

• กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการ
ปฏิบัติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย มักเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซ่ึงมีไดหลายกระบวนการ หลาย
ลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบันฯ เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน 
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โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังน้ี 
 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 
การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐานกลาง
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดทั้ง 5 ฐานขอมูล 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รวมทั้ง รายช่ือเว็บไซตที่
เผยแพรรายงานขอมูลที่เกี่ยวของ พรอมรายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล 
ชองทางการติดตอสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให สกอ. ภายในเวลาที่กําหนด 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือ
แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ที่ครบถวน ถูกตอง และทันสมัย 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือทบทวนฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่สรางคุณคา อยางนอย 1 กระบวนการ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลดานนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร ระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และขอมูลอ่ืนๆ ไดแก 
แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการ และคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 เพ่ือใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  
ในประเด็นที่ 1  

และ 2 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1 และ 2 
และประเด็นอื่น 
อีก 1 ประเด็น  

(รวม 3 ประเดน็) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1 และ 2 
และประเด็นอื่น 
อีก 2 ประเด็น  

(รวม 4 ประเดน็) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1 และ 2 
และประเด็นอื่น 
อีก 3 ประเด็น  

(รวม 5 ประเดน็) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

ในประเด็นที่ 1 และ 2 
และประเด็นอื่น 
อีก 4 ประเด็น 

 (รวม 6 ประเด็น)  
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวัด 

2549 2550 2551 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนกัศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา 
และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 

ระดับ 5 2.6 1 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ประเด็น วิธีการจัดเก็บขอมูล  

กองนโยบายและแผนประสานและกํากับติดตามใหกองบริการการศึกษา ,งานคลัง,
กองบริหารงานบุคคล ดําเนินการจัดเก็บขอมูลและพัฒนาระบบ ใหเชื่อมกับ สกอ.  
และดําเนินการจัดทํา และเก็บรวบรวม เอกสาร หลักฐาน  ดังน้ี 

1 

  ขอมูลในระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบ
ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ที่สถาบันอุดมศึกษาไดรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงเปนขอมูลที่สมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ตรงตาม
รูปแบบมาตรฐานกลางที่กําหนด และสามารถนําไปใชได 

2  วันที่ / เวลา ที่สถาบันอุดมศึกษา ไดปอนขอมูลเขาระบบฐานขอมูลของ สกอ. 
 การตรวจสอบขอมูลตาม URL ของเว็บไซตที่สถาบันอุดมศึกษาแจงมายัง สกอ. วาเปน

ชองทางการเผยแพรรายงานขอมูลที่เกี่ยวของ รายช่ือคณะทํางาน และชองทางการ
ติดตอสื่อสาร 

3  กองนโยบายและแผนพัฒนาระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือ
แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ซ่ึงเปนขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง และทันสมัย 

 กองนโยบายและแผน จัดทําระบบชองทางการตรวจสอบโดยกําหนด URL หรือการกําหนด
สิทธิโดยระบุ Username และ password เพ่ือใหสามารถเขาไปตรวจสอบไดจากสวนกลาง ใน
ดานความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล และมีชองทางในการใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนา
ได 

 Flowchart หรือ คูมือการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลในระบบฐานขอมูลที่สถาบัน
กําหนด โดยใหแสดงขอมูลในระบบอิเล็คทรอนิคส ที่ใหสามารถตรวจสอบไดจากสวนกลาง 
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ประเด็น วิธีการจัดเก็บขอมูล  

4  กองบริการการศึกษา, กองบริหารงานบุคคล,กองกลาง (งานคลัง),สถบันวิจัยและพัฒนา 
รวมจัดทําฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สรางคุณคา อยางนอย 1 
กระบวนการ ที่ไดทบทวนหรือจัดทําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 สถาบันอุดมศึกษา โดยกองนโยบายและแผน กําหนดใหมีชองทางการตรวจสอบโดยกาํหนด 
URL หรือการกําหนดสิทธิโดยระบุ Username และ password เพ่ือใหสามารถเขาไปตรวจสอบ
ไดจากสวนกลาง ในดานความถูกตอง  ความสมบูรณของขอมูล และมีชองทางในการให
คําแนะนําเพื่อการพัฒนาได 

  Flowchart หรือ คูมือการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลในระบบฐานขอมูลที่สถาบัน
กําหนด โดยใหแสดงขอมูลในระบบอิเล็คทรอนิคส ที่ใหสามารถตรวจสอบไดจากสวนกลาง 

5 ประเมินผลจากระบบฐานขอมูล หรือระบบเครือขายอิเล็คทรอนิคสตางๆ 

 จัดทําชองทางการเผยแพรขอมูลผานระบบเครือขายอิเล็คทรอนิคส ที่สถาบันอุดมศึกษาจัด
ใหมีการเผยแพร ขอมูลไดสอดคลองตามความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชน 

 สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดใหมีชองทางการตรวจสอบโดยกําหนด URL หรือการกําหนด
สิทธิโดยระบุ Username และ password เพ่ือใหสามารถเขาไปตรวจสอบไดจากสวนกลาง ใน
ดานความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล และมีชองทางในการใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนา
ได 

6 ประเมินผลจากเอกสาร /หลักฐาน  และระบบฐานขอมูล  หรือระบบเครือขาย
อิเล็คทรอนิคสตางๆ 

 กองนโยบายและแผนพัฒนาระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย ที่สถาบันจัดทําขึ้น
และใชในการกํากับติดตามความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ ที่สามารถ
รายงานตอผูรับผิดชอบ ผูกํากับตัวชี้วัด หรือผูมีอํานาจ ทั้งน้ี อาจรายงานในรูปแบบของ
เอกสาร หรือเอกสารอิเล็คทรอนิคสได 

  บันทึก คําสั่ง ความเห็น หรือการตอบกลับ ทางเอกสารหรือเอกสารอิเล็คทรอนิคสที่
แสดงวาไดนําขอมูลจากการการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัยไปใชประโยชนเพ่ือการ
ดําเนินการของผูเกี่ยวของได 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 ดร.ชนิกานต    คุมนก   เบอรโทรศัพท  08-9174-1648 
ผูจัดเก็บขอมูล : 
 นางญาดา    ทองโพธิ์เลน  เบอรโทรศัพท  08-9436-0707 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 15  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู 

เพื่อพัฒนาบคุลากรของสถาบันอุดมศึกษา   
หนวยวัด ระดับ 
นํ้าหนัก :  รอยละ 5 
 
วัตถุประสงค : 
 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ที่
เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการจัดการความรูในสถาบัน
ฯ ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและมีความกาวหนาตามลักษณะงาน 
ตามสาขาวิชาชีพ และตามสมรรถนะ (Competencies) อยางเหมาะสม 
 
คําอธิบาย : 

• แผนพัฒนาบุ คลากร  หมายถึ ง   แนวทา ง  กลยุ ท ธ  ห รื อวิ ธี ก า รที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนดไวเพ่ือใชในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท 
ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันใหเปนไปตามคุณลักษณะ
บุคลากรที่ตองการ ไดแก มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่
กําหนด ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล มีความพึง
พอใจในการทํางาน กอใหเกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมี
ความกาวหนาในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติหนาที่ (Career path) 

• บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรประจํา
สายสนับสนุน 

• อาจารยประจํา หมายถึง  อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)        

• บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการสาย ข และ ค  พนักงาน
มหาวิทยาลัยดานสนับสนุนวิชาการ และการบริหารจัดการ และธุรการ ซ่ึงมีสัญญาจางทั้งป
การศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) 

• การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษา
ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเอง
ใหเปนผู รู รวมทั้งปฏิบัติงานได อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  
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• กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพ่ือสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยน
ความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู
ภายในสถาบันอุดมศึกษา  การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาใหดียิ่งขึ้น 

โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังน้ี 
ประเด็นที่ 1 สถาบันวิจัยมีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ และสมรรถนะ (Competencies) ที่ตองการของ

บุคลากรของสถาบันฯ แตละตําแหนงที่สอดคลองกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจําเปนของ
สถาบันฯ รวมถึงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานเพื่อการสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใชกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือ ในการประเมิน
ความตองการจําเปน (Needs assessment) เพ่ือการพัฒนาของบุคลากร  

ประเด็นที ่2 สถาบันวิจัยและพัฒนานําขอมูลตามประเด็นที่ 1 คือความตองการจําเปนของบุคลากรฯ  
มาวิเคราะหชองวางระหวางสมรรถนะปจจุบัน เปรียบเทียบกับสมรรถนะเปาหมายที่
สถาบันฯตองการ และนํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พรอมทั้ง ทบทวนกระบวนการ
จัดการความรูที่ไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาปรับปรุงใหมีความเหมาะสม
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเชื่อมโยงการจัดการความรูกับการพัฒนาบุคลากรฯ 
ใหสอดคลองกับสมรรถนะหลัก คานิยม และวัฒนธรรมการทํางานของสถาบันอุดมศึกษา 
ซ่ึงแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเด็นที่ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือใชชอง
ทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหบุคลากรของสถาบันฯ ไดมีการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ การทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
โดยตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารตาง ๆ 

ประเด็นที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป และแผนรายป รวมทั้ง
ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรไดอยางครบถวน โดยใชกระบวนการจัดการความรู 

ประเด็นที่ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรอยางสมํ่าเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งนําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยใหมีการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเด็นที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนามีแนวทางหรือกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
ของบุคลากรที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงาน ที่กําหนด รวมทั้ง 
ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาและระบบการใหสิ่งจูงใจอ่ืนของสถาบันอุดมศึกษา 
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ประเด็นที่ 7 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนดังกลาว โดยพิจารณาถึง
ผลที่เกิดขึ้นตอตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบเปนสําคัญ และจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานและรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไข
และขอเสนอแนะ เสนอตอคณะกรรมการประจําสถาบันเพ่ือพิจารณา และนําไปเปนขอมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรูสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

6 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

7 ประเด็น 
 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวัด 

2549 2550 2551 

ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
และการจัดการความรู 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา   

ระดับ n/a n/a n/a 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ประเด็น วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1 สถาบันวิจัยจัดทําเอกสาร/หลักฐานที่ระบุหนาที่รับผิดชอบ และสมรรถนะ (Competencies) 
ที่ตองการ เสนทางความกาวหนาในสายงานเพื่อการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแตละตําแหนงในสถาบัน ซ่ึงแสดงความสอดคลองกับภารกิจ ลักษณะงาน และ
ความจําเปนของสถาบันอุดมศึกษา 

2 
 
 
 
 

ฐานขอมูลบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมขอมูลดานความรูความสามารถ
หรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร สมรรถนะหลักของบุคลากรแตละตําแหนงในปจจุบัน   ผล
การวิเคราะหชองวางระหวางความรูความสามารถ สมรรถนะหลักในปจจุบันเปรียบเทียบกับ
สมรรถนะเปาหมายที่สถาบันฯตองการ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และนํามาทบทวน
กระบวนการจัดการความรูที่กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหสอดคลองกับ
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ประเด็น วิธีการจัดเก็บขอมูล 

 สมรรถนะหลัก คานิยม และวัฒนธรรมการทํางานของสถาบันอุดมศึกษา และเหมาะสมที่จะ
นํามาใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  3 ♣ เอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือ ชองทางการสื่อสารอื่นที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาจัดทําหรือ  จัดใหมีขึ้นที่ทําใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณการทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ระหวางกันได 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน เร่ืองประสิทธิภาพของชองทางการ
สื่อสารดังกลาว ไดแก ความสมบูรณในการสื่อสารหรือการถายทอดขอมูล การเขาถึง
กลุมเปาหมาย ความสะดวก และความรวดเร็ว 

4 รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 ♣รายงานการประชุม ที่เสนอตอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  ในเรื่องการ
รายงานผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  การนําผล
การติดตามความกาวหนาฯ มาใชปรับปรุงการดําเนินงานตามแผน และทําใหบุคลากรไดรับ
การพัฒนาอยางตอเน่ือง 

♣ ประกาศหรือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน มีการดําเนินการติดตาม
ความกาวหนาฯ และการประเมินสัมฤทธิผลของแผน 

♣ หลักฐานยืนยันวาไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากรที่ทําใหบุคลากรไดรับความสะดวก มีความสุขกับการปฏิบัติงาน และ
ทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6 ♣ คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากรของสถาบันในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  

7 ♣ รายงานผลระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร ที่แสดงผลตอการ
พัฒนางานที่รับผิดชอบ   รายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและ
ขอเสนอแนะ จากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพ่ือที่จะนําขอมูลไปใชในการ
กําหนดนโยบายและการดําเนินงานในปตอไป ตอคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ดร.ชนิกานต    คุมนก   เบอรโทรศัพท  08-9174-1648 
ผูจัดเก็บขอมูล 
 นางญาดา    ทองโพธิ์เลน  เบอรโทรศัพท  08-9436-0707 
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ตัวชี้วัดที่ 18  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทีส่รางคุณคา   
หนวยวัด ระดับ 
นํ้าหนัก :  รอยละ 2 
 
วัตถุประสงค :  
 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญที่จะสามารถสราง
ประโยชนใหแกผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้ง จะนําไปสูการบรรลุพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 
คําอธิบาย : 

• กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการ
ปฏิบัติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย มักเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซ่ึงมีไดหลายกระบวนการ หลาย
ลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบันฯ เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน 

• ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง สิ่งที่เปนปจจัย
สําคัญตอความสําเร็จ ของกระบวนการที่สรางคุณคาตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น โดยตอง
สอดคลองกับความคาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งน้ี 
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา อาจมีมากกวา 1 ขอก็ได เชน นิสิตนักศึกษา
คาดหวังวาจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ขอกําหนด ที่สําคัญในเรื่องน้ีคือ การจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารยผูสอน แหลงคนควา เปนตน ซ่ึง
หลังจากไดขอกําหนดแลว สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปน
มาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป 
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เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับขั้นความสาํเร็จ (milestones) 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาและความสําเรจ็ของขัน้ตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับข้ันของความสําเรจ็ (Milestone) 
 ระดับ
คะแนน 

ข้ันตอนที่ 
1 

ข้ันตอนที่ 
2 

ข้ันตอนที่ 
3 

ข้ันตอนที่ 
4 

ข้ันตอนที่ 
5 

1      

2      

3      

4      

5      

โดยที่ : 
 

ระดับ
ความสําเร็จ  

เกณฑการใหคะแนน 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาซ่ึงเปนกระบวนการที่
สงผลโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและพันธกิจหลักของสถาบันฯ 
สอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย ที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ ดีขึ้น ชวยลดคาใชจายในการ
ดําเนินงานของสถาบัน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการที่
สรางคุณคาเพื่อทําใหการดําเนินงานของสถาบัน มีความสอดคลองกัน 

2 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา
จากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1 

3 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญตาม
ขั้นตอนที่ 2 และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกําหนดผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน โดยรวมกันทําหนาที่ศึกษาความเปนไปได พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง 
และกรอบระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ 

4 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทํา
ใหงานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมตนทุน ลดระยะเวลาการดําเนินงาน) และมีการ
ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ เชน มีแผนหรือมาตรการลด
คาใชจายของหนวยงาน เปนตน 
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ระดับ
ความสําเร็จ  

เกณฑการใหคะแนน 

5 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอน
ที่ 4 และจัดทํารายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือให
พิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่สราง
คุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอไป 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวัด 

2549 2550 2551 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการทีส่รางคุณคา   

ระดับ n/a n/a n/a 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ระดับ
ความสําเร็จ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1 ♣ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และเอกสารแสดงแผนภาพและรายชื่อของกระบวนการที่
สรางคุณคาที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

♣ รายงานการวิเคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นความ
เชื่อมโยงของกระบวนการที่สรางคุณคากับผลกระทบโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
และพันธกิจหลักของสถาบันฯ แสดงความสอดคลองกับความคาดหวังและความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้นและ
ชวยลดคาใชจาย ในการดําเนินงานของสถาบันไดอยางไร 

2 ♣ประกาศขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจากความคาดหวังและความ
ตองการของผูรับบริการ ซ่ึงสถาบันจัดทําขึ้นอยางสอดคลองกับผลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 

3 ♣ คูมือการการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันฯ เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการที่
สรางคุณคาและขอกําหนดที่สําคัญได 

♣ ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดผูรับผิดชอบ
ที่ชัดเจนและมอบหมายใหทําหนาที่ศึกษาความเปนไปได พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง 
และกรอบระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ ครบถวนตามกระบวนการที่สรางคุณคาที่
สถาบันกําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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ระดับ
ความสําเร็จ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 

4 ♣ ระบบและกลไกในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน ซ่ึงกําหนดระยะเวลาการ
ติดตามไวชัดเจน ที่ทําใหมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ คืออยางนอยทุกไตรมาสหรือทุก 6 
เดือน  

♣ ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสาร/หลักฐานการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามความกาวหนา 
หรือการมอบหมายใหมีบุคคลหรือคณะบุคคลทําหนาที่ดังกลาว 

♣ รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาตามระยะเวลาที่กําหนด และหลักฐานที่ยืนยัน
ไดวา สถาบันอุดมศึกษาไดนําผลดังกลาวมาปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือทําใหงานมีประสิทธิภาพ  

5 ♣ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวันที่หรือชวงระยะเวลาที่ผูรับผิดชอบไดจัดทํารายงานผล  
การปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจ  

♣ บันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุมหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงขอมูลผลการ
พิจารณาของผูมีอํานาจ รวมทั้งขอเสนอแนะที่สถาบัน อุดมศึกษาจะสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดตอไป 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ดร.ชนิกานต    คุมนก   เบอรโทรศัพท  08-9174-1648 
ผูจัดเก็บขอมูล 
 นางญาดา    ทองโพธิ์เลน  เบอรโทรศัพท  08-9436-0707 
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