
คํานํา

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี  ซึ่งในหมวด  3  มาตรา  9  ไดกําหนดสาระสําคัญไววา  กอนที่สวนราชการจะดําเนินการภารกิจใด           
สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา  ( 4 ป  และรายป)  และการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการตองมีรายละเอียดของขั้นตอน  ระยะเวลา  และงบประมาณที่ตองใช  เปาหมายของภารกิจ  ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จ  และตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป      
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น  และจะตองสอดคลองกับสํานักงาน  ก.พ.ร. กําหนด

สําหรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553  จะคลายคลึงกับแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  พ.ศ. 2552-2555  ซึ่งไดมีการนําตัวชี้วัดจากการ
ประเมินผลของสํานักงาน  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ  ตัวบงชี้การประกันคุณภาพของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  (สมศ.)  ตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยได
นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการ  ไปแลว

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดใหคณะ / หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป  และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี  ภายใตกรอบและทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย  และใหมีการติดตามประเมินผลตาม
หลักเกณฑวิธีการและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ดังนั้น  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553  ของมหาวิทยาลัยและคณะ / หนวยงานมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      
จึงไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขึ้น  เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกคณะ / หนวยงานรวมทั้งผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของไดทราบแนวทางและวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยและคณะ / 
หนวยงานไดเตรียมพรอมในเรื่องตาง ๆ ใหครบถวนและสอดคลองกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2553  รวมทั้งยังเปนประโยชนสําหรับผูประเมินผลที่
จะใชเปนคูมืออางอิงในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและคณะ / หนวยงาน  ณ  สิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 คณะผูจัดทําหวังวาเอกสารนี้จะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล  
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ของมหาวิทยาลัยและคณะ / หนวยงาน

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พฤษภาคม  2553



สารบัญ

บทที่ 
หนา

1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของคณะ / หนวยงาน........................................................................................... ................ 1
หลักการและที่มา ................................................................................................ ................ 1
วัตถุประสงค .............................................................................. ............................................ 3
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ .................................................................................. 3
โครงสรางการประเมินผล ........................................................................................................ 4
ขั้นตอนในการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553.................................................... 8
เกณฑการรับเรื่องการอุทธรณขอปรับปรุงตัวชี้วัดของคณะ / หนวยงาน .................................... 11

2.  การติดตามและการประเมินผล........................................................................................... 12
วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล ............................................................................ 12
วิธีการติดตามและประเมินผล ................................................................................................. 12
การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ........................ 13
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ........................................................................................... 14
การคํานวณผลการประเมิน ........................................................................................ 18

3. แนวทางและวิธีการประเมินผล ................................................................................. 24
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบติราชการ ..................................
    ของคณะ / หนวยงาน....................................................................................................... 24
กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ................... 25
แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป ....................................................... 32

ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ............................................................ 32
เปาประสงคที่  1.1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

1.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1 ป (ก.พ.ร. 4.1.1 ) ..................................... 33

1.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา (ก.พ.ร. 4.1.2 )……………………………………………….…… 38

1.1.3 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ
เผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือ เอก (ก.พ.ร. 4.1.4 ) ..................................... 43

1.1.4  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล (ก.พ.ร. 5 )………..…. 48



สารบัญ (ตอ)

บทที่ 
หนา

1.1.5 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
        (ก.พ.ร. 6.1 ) ………………………………………..………………………… 51

1.1.6 รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิต
นักศึกษา (ก.พ.ร. 6.2 )………………………………..……………………… 53

1.1.7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (ก.พ.ร. 7.1 )……………………….. 55

1.1.8 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ 
สมศ. (ก.พ.ร. 7.2 )………………………………………………..………….. 58

1.1.9 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.16)……………………………………………. 59

1.1.10 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ก.พ.ร.17) 
         (สกอ. 2.2) (สมศ.6.6)…………………………………………………..…….. 63

1.1.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สราง
  คุณคา  (ก.พ.ร.18)……………………………………………………………..69

1.1.12 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.) ………. 73
1.1.13 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (สงป.)…….............................. 74
1.1.14 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา……………………………….................  75
1.1.15 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ.2.4)

         (สมศ.6.2) …………………………………………………………………… 76
1.1.16  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  78
1.1.17 รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ………………………… 80

ยุทธศาสตรที่ 2 : ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น …………………………….. 81
เปาประสงคที่ 2.1   ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

2.1.1 รอยละของนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น ………………………… 82
2.1.2 ระดับความสําเร็จการพัฒนาครู “กลุมสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู 

(ก.พ.ร. 3.1 ) ………………………………………………………………….. 84



สารบัญ (ตอ)
บทที่ 

หนา

ยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น ………………..       88
เปาประสงคที่ 3.3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการ

              แกทองถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.1 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติ

ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
(ก.พ.ร.4.2.1)…………………………………………………………………..      88

3.3.2 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจน ตออาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจํา (ก.พ.ร. 4.2.2)........      93

3.3.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพ
        จากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
        (ก.พ.ร. 4.2.3)...........................................................................................       97

3.3.4 ระดับความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพใหเกิดความ 
        เขมแข็งในระดับทองถิ่นและประเทศ (ก.พ.ร. 3.3) …………………………..       101

3.3.5 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองาน
        สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและ
        นักวิจัยประจํา………………………………………………………………….       108

3.3.6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ  …………….       111
3.3.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม    ……………………….        112
3.3.8 รอยละงานบริการวิชาการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด (สงป. ) …….       113
3.3.9 จํานวนโครงการวิจัยใหมเพื่อสรางองคความรูที่แลวเสร็จ (สงป. )……………       115
3.3.10 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู…………………  ………………..      116
3.3.11 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู ที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด

                                       (สงป.) …………………………………………………………......................     117
3.3.12 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู ที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา………    118
3.2.13 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี ที่แลวเสร็จ .............................    119
3.2.14 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี................................................    120
3.2.15 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

                                       (สงป.) ……………………..................................................................           121
3.2.16 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี ที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา

                                       (สงป.) ……………………..................................................................           122
3.2.17 รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก

                                       สถาบันกรรมการวิชาการวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ ตออาจารยประจํา  123      



สารบัญ (ตอ)

บทที่ 
หนา

3.2.18 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ 
           ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือ 
           นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา                                                 126      
3.2.19 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ ผลงานวิชาการ

ทั้งในและตางประเทศ …………………………………                                        129                                               
ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม……………………………… 131

เปาประสงคที่ 4.4 เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม
4.4.1 ระดับความสําเร็จของการสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลาน(ก.พ.ร. 3.2 )…. 131
4.4.2 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.)……………………………………….135
4.4.3 จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.)……………………………..138
4.4.4 รอยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ……….………….. 139
4.4.5 รอยละของโครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด………  ………………140
4.4.6 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม

                เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
                                     ทั้งหมด....................................................................................                142

4.4.7 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
                เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม..............................................................   145                          

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการและการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม......................................................................148

เปาประสงคที่ 5.5 ทองถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
             เหมาะสม

5.5.1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ
       (ก.พ.ร. 3.4 )…………………………………………………………………..148

ยุทธศาสตรที่ 6 สรางเสริมเครือขายการเรียนรู…………………………………………..140
เปาประสงคที่ 6.6 เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่น

6.6.1 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพไดรับการยอมรับในระดับชาติ
        หรือระดับนานาชาติ……………………………………………………………153

6.6.2 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ .................................................. 154
ยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี………………………………………………………….. 155

เปาประสงคที่ 7.7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
7.7.1 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน (ก.พ.ร. 9) ……155



สารบัญ (ตอ)
บทที่ 

หนา
7.7.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ (ก.พ.ร. 9)……………………………………….. 160
7.7.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต (ก.พ.ร. 10)………  171
7.7.4 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ

        บทบาทของสภามหาวิทยาลัย (ก.พ.ร. 12.1)…………………………………175
7.7.5 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ 

(ก.พ.ร. 12.2)…………………………………………………………..…      180
7.7.6 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ 

(ก.พ.ร. 12.2)………………………………………………………………….. 185
7.7.7 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ดานนักศึกษา 

        บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา  และระบบฐานขอมูลภาวการณ
        มีงานทําของบัณฑิต  ……………………………………………………… ….191

7.7.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
                                     ภายในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.ร. 14.2)   …………………………………..   195

7.7.9   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
          องคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 7.9)……………………………………………..198

7.7.10 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
           บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.15)…………………………………200

7.7.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา
            ก.พ.ร.18……………………………………………………………………….207

7.7.12 ระดับความสําเร็จของการ.ใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน
            มรสน……………………………………………………………………….    211

7.7.13 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา ......  213
7.6.14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ......  215



สารบัญ (ตอ)
บทที่ 
ภาคผนวก หนา
ภาคผนวก  1  ตัวอยางคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ……

         สําหรับคณะ/หนวยงาน………………………………………………………………… 1 -1
ภาคผนวก  2  แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
                   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ……สําหรับคณะ/หนวยงาน………………………….….         2-1
ภาคผนวก  3 ตัวอยาง ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
                   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……………………………………………………………… 3-1
ภาคผนวก  4 ตัวอยาง การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
                   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……………………………………………………………… 4-1
ภาคผนวก  5 ตัวอยาง การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
                  ของแตละตัวชี้วัด ………………………………………………………….…………… 5-1
ภาคผนวก  6 ตัวอยาง  แบบฟอรมและตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ
                  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ …… 6-1
ภาคผนวก  7 ตัวอยาง  แบบฟอรมและตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ
                  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ …… 7-1
ภาคผนวก  8 ตัวอยาง  แบบฟอรมและตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
                  การปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนการดําเนินงาน ……….       8-1
ภาคผนวก  9 รายชื่อคณะ/หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ………………………………… 9-1



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

1 

                                                                                               

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หลักการและที่มา

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

ปฏิบัติหน าที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ

2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตรที่ 1  การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงาน โดยจัดให
มีการเจรจาและทําขอตกลงวาดวยผลงานประจําป ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานรายปกับหัว
หนาสวนราชการไวเปนการลวงหนา และถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ

3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา12 
กําหนดไววาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนด
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อ
แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. 
กําหนด

4. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  30  กันยายน พ.ศ.2546  มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียด
ของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่ ก.พ.ร. เสนอ โดย 
ก.พ.ร. กําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาปฏิบัติราชการและทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว

5. สํานักงาน ก.พร. จึงไดจัดทําโครงการการจัดทําคํารับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 ขึ้น ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2547 เพื่อกําหนดกรอบการ
ประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ วิเคราะหและจัดใหมีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และ
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหมีความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการ แผ
นดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการดังกลาว เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา3/1แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.2549  : 1-2)

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ กับสํานักงานก.พ.ร. 
ตั้งแตป พ.ศ. 2548 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  สํานักงาน ก.พ.ร. ได กําหนดใหมหาวิทยาลัย มีระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัย (Internal Performance Agreement : IPA) โดยจะตองจัดใหมี
ระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวชี้วัด ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยไปยังหนวยงานที่
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รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงาน จนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายในปงบประมาณ

ดังนั้นมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัยทุกภาคสวน โดยไดมีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อ
กํากับติดตามและประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร รวมทั้งการกําหนดใหคณะ/หนวยงาน
จัดทําแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และคาดหวังใหเปนเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปของผู บริหารที่กํากับดูแลหนวยงานในมหาวิทยาลัย และการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานระดับบุคคลตามความรับผิดชอบของตําแหนงงานในแตละระดับ และการนําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนภาพ  1  แสดงที่มาของการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

หมวด 3  การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอกิจการของรัฐ

การบริหารราชการแบบบูรณาการ องคกรแหงการเรียนรู (ม.11)

บูรณาการ

      รัฐธรรมนูญ
     แผนบริหาร

        ราชการแผนดิน 
(4 ป)

    แผนปฏิบัติ
    ราชการ

(4 ป)

แผนปฏิบัติ
   ราชการ

         ประจําป

คํารับรอง
   การปฏิบัติ

ราชการ

ประมาณการรายได - รายจายระยะปานกลาง

งบประมาณรายจายประจําป
(แผนงบประมาณ)

แสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหคณะ/หนวยงานสามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯอยางมี
คุณภาพและเปนมาตรฐาน

2. เพื่อใหคณะ/หนวยงาน มีการปฏิบัติราชการที่มุงเนนประสิทธิผล ประสิทธิภาพคุณภาพการใหบริการ 
ตลอดจนการพัฒนาองคกร

3. เพื่อใหคณะ/หนวยงาน และมหาวิทยาลัยสามารถนําผลการดําเนินงานไปใชกับการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของ สมศ.  และ สกอ.

4. เพื่อใหคณะ/หนวยงานทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกร และนําผลการ
ประเมินไปกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาองคกรรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดสรรสิ่งจูงใจแกคณะ/หนวยงานไดอยางเหมาะสม
และเปนธรรม

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน เพื่อรับสิ่งจูงใจตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยมหาวิทยาลัยไดมีการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตร 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง และยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้ ง
การบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลจาก ก.พ.ร. , สมศ.  และ สกอ.  ซึ่งอยูภายใตกรอบการประเมินผล 7 
ประเด็นยุทธศาสตร คือ 1) พัฒนาระบบการจัดการศึกษา 2) ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น  3) วิจัยและ
บริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น  4) อนุรักษ  สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 5) สงเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  6) สรางเสริมเครือขายการเรียนรู  7) บริหารจัดการที่ดี เพื่อ
ใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงตามแผนภาพที่  1  ดังนี้

แผนภาพ  2  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน

ดานที่ 1
พัฒนาระบบการ

จัดการศึกษา

ดานที่ 2
ใหโอกาสทางการ
ศึกษาแกคนใน

ทองถิ่น

ดานที่ 3
วิจัยและบริการบน

พื้นฐานความ
ตองการของถิ่น

ดานที่ 4
อนุรักษ สงเสริม 

สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม

ดานที่ 7
บริหารจัดการที่ดี

ดานที่ 6
สรางเสริมเครือขายการ

เรียนรู

ดานที่ 5
สงเสริมและพัฒนากระบวนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
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ทั้งนี้เพื่อใหคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับหลัก
เกณฑและแนวทางการประเมินผลตามเกณฑมาตรฐานการประเมินผลตางๆ และสะทอนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทั้ง  7 ประเด็น จึงไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวย
งาน โดยมหาวิทยาลัยไดมีการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการที่มาจากเกณฑการประเมินผล
และมาตรฐานการประเมินผลจากสวนตางๆ ดังนี้

1. การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร.
2. การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา
3. การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

โครงสรางการประเมินผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน ประจําปงบประมาณ มีรายละเอียด โครงสรางการ

ประเมินผล ดังนี้
1. องคประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล ประกอบดวย คณะกรรมการ 2 กลุม ไดแก

1.1 คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
1) ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ที่มาจากงบประมาณ     

แผนดิน และงบประมาณรายได เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/
หนวยงาน หรือคณะกรรมการอํานวยการคณะ/หนวยงาน

2) จัดเตรียมขอมูลและสนับสนุนในเรื่องตางๆ ของคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ

3) ทําหนาที่กําหนดกรอบหลักเกณฑการเจรจาขอตกลงผลงาน เปาหมายวิธีการ
ประเมินผล และจัดสรรสิ่งจูงใจ ใหกับคณะ/หนวยงาน

2.2 คณะกรรมการตรวจประเมินผล
1) ใหคําปรึกษา แนะนํา พรอมเสนอแนะแนวทางแก ไขปญหาจากผลการปฏิบัติ

ราชการ และพิจารณาระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจในการปฏิบัติราชการของคณะ/
หนวยงาน

2) ตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวย
งาน พรอมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอันเกิดจากผลการปฏิบัติราชการ

3) สรุปรายงานผลการประเมินของคณะ/หนวยงาน เสนอตอที่ประชุมผู บริหาร
มหาวิทยาลัย
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องคประกอบของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

1) ระดับมหาวิทยาลัย
1. อธิการบดี ประธาน
2. รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปน  CCO รองประธาน
3. รองอธิการบดี กรรมการ
4. คณบดี กรรมการ
5. ผูอํานวยการสถาบัน – สํานัก กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
7. ผูอํานวยการกอง กรรมการ
8. หัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแลเกี่ยวกับคํารับรองฯ กรรมการและเลขานุการ

หรือจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย
9. เจาหนาที่ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับคํารับรองฯกรรมการและผูชวยเลขานุการ

หรือจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย
2) ระดับคณะ/หนวยงาน

                 2.1) กรณีคณะ/สถาบัน - สํานัก
1. คณบดี/ผูอํานวยการ – สถาบัน – สํานัก ประธาน
2. รองคณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน – สํานัก รองประธาน

ที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดทําแผนของหนวยงาน
3. รองคณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน – สํานัก กรรมการ
4. หัวหนาโปรแกรมวิชา กรรมการ
5. เลขานุการคณะ/หนวยงาน กรรมการและเลขานุการ
6. เจาหนาที่ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําแผน กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ของหนวยงาน
2.2) กรณีหนวยงานระดับกอง หรือเทียบเทากอง

1. รองอธิการบดีที่กํากับดูแล/ผูอํานวยการ / ประธาน
2. ผูอํานวยการกอง รองประธาน
3. หัวหนางาน กรรมการ
4. เจาหนาที่ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําแผน กรรมการและเลขานุการ

ของหนวยงาน
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องคประกอบของคณะกรรมการตรวจประเมินผล

1) คณะกรรมการอํานวยการ
1. อธิการบดี ประธาน
2. รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปน  CCO รองประธาน
3. รองอธิการบดี กรรมการ
4. คณบดี กรรมการ
5. ผูอํานวยการสถาบัน – สํานัก กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
7. ผูอํานวยการกอง กรรมการ
8. หัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแลเกี่ยวกับคํารับรองฯ กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตของคณะกรรมการประเมินผลชุดนี้ ใหคําปรึกษา แนะนําพรอมเสนอแนะแนวทาง แกไขปญหา
จากผลการปฏิบัติราชการ  ใหคําปรึกษาการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน ตองใชเพื่อการเ ปลี่ยน แปลง และ พิจารณา 
ร ะ บ บ การ จัดสรรสิ่งจูงใจในการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงานตรวจประเมินผลการดําเนินงานตาม         
คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน เสนอตอที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการแกไขปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น

2) คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
1. อธิการบดี/รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย ประธาน

เปน  CCO
2. ผูชวยอธิการบดี รองประธาน  
3. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
4. ผูอํานวยการกอง กรรมการ
5. ตัวแทนคณะ/หนวยงาน กรรมการ
6. หัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแลเกี่ยวกับคํารับรองฯ กรรมการและเลขานุการ
7. เจาหนาที่ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับคํารับรองฯ กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

หมายเหต ุตัวแทนของคณะ/หนวยงานควรเปนผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประเมินผลการ
จัดทําคํารับรองฯ หรืออาจเปนผูมีประสบการณจากการประเมินการประกันคุณภาพ หรือ อาจจะเปนผูที่ดําเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดทําคํารับรองฯ เนื่องจากจะเปนผูที่คุนเคยกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมิน 

2. โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติราชการ คํารับรองการปฏิบัติราชการ ถือเปนคํารับรองของสวน
ราชการฝายเดียว ไมใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป โดยในคํารับรองฯจะประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร แนวทางการ ปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย/ 
เกณฑการใหคะแนนโดยมีระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้
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ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา

ขอตกลงที่ให
คํารับรองการปฏิบัติราชการ

ระดับมหาวิทยาลัย
 อธิการบดี ลงนามกับ  เลขาธิการ

คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/ 
แผนปฏิบัติราชการของสกอ./แผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงศึกษาการ/ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย และ
ตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

ระดับคณะ/หนวยงาน
 หั ว ห น า ส ว น

ราชการภายใต
โ ค รง ส ร า งก า ร
บ ริ ห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย

ลงนามกับ  อธิการบดี  แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย/ 
แผนปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย/ แผนปฏิบัติราชการคณะ/
หนวยงาน และตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัย กําหนดไว

3. โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวยหัวขอสําคัญดังนี้
1) คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

เปนคํารับรองฯ ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการตาม
ระดับของคํารับรองการปฏิบัติราชการ

2) ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กําหนดระยะเวลาของคํารับรองฯ ซึ่งเริ่มและจบลงสอดคลองกับปงบประมาณของ             

สวนราชการ
3) แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ วิธีดําเนินการและผล
การประเมิน

4) รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ผลงานในอดีต เปาหมายเกณฑ

การใหคะแนน
5) รายละเอียดอื่นๆ

รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด นิยาม สูตรการคํานวณ และเงื่อนไขที่จําเปนประกอบตัวชี้วัด
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ขั้นตอนในการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

วันที่ กิจกรรม

ตุลาคม 2552 มหาวิทยาลัยเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยประชุมชี้แจง เพื่อถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกร สูระดับบุคคล แกคณะ/หนวยงาน

เม.ย. – พ.ค. 2553 คณะ/หนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของแตละคณะ/หนวยงาน 

เ ม ษ า ย น  – 
พฤษภาคม 2553

คณะ/หนวยงาน กําหนดเกณฑการใหคะแนน และคาน้ําหนักตัวชี้วัด จากแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
2553 ของคณะ/หนวยงาน และจัดสงแผนปฏิบัติราชการ และกรอบเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหกองนโยบายและแผน จํานวน 1 ชุด

พฤษภาคม 2553 กองนโยบายและแผนตรวจสอบ
1) แผนปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับความเชื่อมโยง และความสอดคลองกับภารกิจของคณะ/

หนวยงาน กับมหาวิทยาลัย
2) เกณฑการใหคะแนน และคาน้ําหนักตัวชี้วัด ของคํารับรองฯ ของคณะ/หนวยงาน

พฤษภาคม 2553 คณะ/หนวยงาน ปรับปรุงแกไขกรอบ TOR ของคณะ/หนวยงาน และจัดสงกองนโยบายและแผน 
จํานวน 1 ชุด

พฤษภาคม 2553 นํากรอบคํารับรองคณะ/หนวยงาน เสนออธิการบดีลงนาม
พฤษภาคม 2553 กองนโยบายและแผนจัดทําคูมือรายละเอียดตัวชี้วัด และจัดสงใหกับคณะ/หนวยงาน เพื่อเปนกรอบใน

การจัดทําขอมูลและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
พฤษภาคม 2553 คณะ/หนวยงาน จัดทํารายงานผล (รอบ 6 เดือน)

1) ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2) ผลการปฏิบัติงานตามกรอบคํารับรองคณะ/หนวยงาน

กรกฎาคม 2553 คณะ/หนวยงาน จัดทํารายงานผล (รอบ 9 เดือน)
1) ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2) ผลการปฏิบัติงานตามกรอบคํารับรองคณะ/หนวยงาน 

กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประเมินผลการรายงานการประเมินตนเองของคณะ/หนวยงาน 
(Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน

สิ ง ห า ค ม  – 
กันยายน 2553

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกสิ่งจูงใจตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน

ตุลาคม 2553 คณะ/หนวยงาน จัดทํารายงานผล (รอบ 12 เดือน)
1) ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2) ผลการปฏิบัติงานตามกรอบคํารับรองคณะ/หนวยงาน
      (หากเกินระยะเวลาที่กําหนด จะหักคะแนนวันละ 0.05 คะแนน)

ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยฯแตงตั้งคณะกรรมการตรวจผลการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน

พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประเมินผลการรายงานการประเมินตนเองของคณะ/หนวยงาน 
(Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน
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แผนภาพ  3  กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

แตงตั้งคณะทํางาน

วิเคราะหศักยภาพขององคกร/ทบทวน/
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ

นําเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ/ที่ประชุม

หนวยงาน

จัดสงแผนปฏิบัติราชการและรายงานผล
การประเมินตามแผนรวมทั้ง เอกสารที่

เกี่ยวของใหมหาวิทยาลัย

เจรจาคํารับรองฯ และปรับ
แกไขแผนปฏิบัติราชการ

คํารับรองการปฏิบัติราชการ

ดําเนินการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการและ

ประเมินผลตนเอง

รายงานผล รอบ 6 เดือน,
9 เดือน และ 12 เดือน

ประเมินผล รับสิ่งจูงใจ
ตามระดับของผลงาน

ประกาศให
ประชาชนทราบ
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แผนภาพ  4  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ภายใน 
มี.ค.

1. คณะ/หนวยงาน สง
- แผนปฏิบัติราชการ
- รายละเอียดตัวชี้วัด

2. กองนโยบายและแผนสงผลการ
วิเคราะหรายละเอียดตัวชี้วัด และ
เสนอลงนามคํารับรองฯของคณะ/
หนวยงาน

3. คณะ/หนวยงาน
 - รายงานการประเมินผล
ตนเอง รอบ 6 เดือน

4. คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการมหาวิทยาลัยติดตาม
ความกาวหนาการปฏิบัติ
ราชการ ครั้งที่ 1

5. คณะ/หนวยงาน
 - รายงานการประเมินผล
ตนเอง รอบ 9 เดือน

6. คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการมหาวิทยาลัยติดตาม
ความกาวหนาการปฏิบัติ
ราชการ ครั้งที่ 2

7. หนวยงานที่
รับผิดชอบดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจ
คณะ/หนวยงาน

8. คณะ/หนวยงาน
 - รายงานการประเมินผล
ตนเอง รอบ 12 เดือน

9. คณะกรรมการฯ
วิเคราะหและประเมินผล

10. คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการมหาวิทยาลัยติดตาม
ความกาวหนาการปฏิบัติ
ราชการ ครั้งที่ 3

11. นําเสนอรายงานผล
การประเมินฯ ตอ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมัติ

นําผลการประเมินไป
เชื่อมโยงกับสิ่งจูงใจ
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เกณฑการรับเรื่องการอุทธรณขอปรับปรุงตัวชี้วัดของคณะ/หนวยงาน

ถาคณะ/หนวยงานมีความประสงคจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดตางๆ ที่อยูในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของคณะ/หนวยงาน ประจําปงบประมาณ ที่ลงนามโดยอธิการบดี แลว มีเกณฑในการรับเรื่องการอุทธรณ ดังนี้

1) การปรับแกไขคาน้ําหนัก กรณีไดรับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการตรวจประเมินผลของ
มหาวิทยาลัย

2) การปรับเปลี่ยนขอมูลพื้นฐาน สืบเนื่องจากคํานิยามเพื่อใหสอดคลองกับคําอธิบายตัวชี้วัดเปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน ปงบประมาณ

3) การปรับเปลี่ยนเปาหมาย/เกณฑการใหคะแนนสืบเนื่องมาจากขอ 2
4) การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเลือก
5) การปรับเปลี่ยนการกระจายคาน้ําหนัก หากคณะ/หนวยงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

หรือที่ประชุมกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน พิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนคาน้ําหนักใหมีคาที่
แตกตางกันในแตละแผนงานหลัก คณะ/หนวยงานสามารถอุทธรณได แตทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย

6) กรณีที่คณะ/หนวยงานขอปรับเกณฑการประเมินเพื่อใหไดรับผลคะแนนในทางที่สูงขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจาก
เงื่อนไขที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอันเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยทางเทคนิคตางๆ มีแนวทางในการ
พิจารณาดังนี้ เมื่อพิจารณาจากเหตุผลประกอบแลว หากเห็นควรใหปรับเปลี่ยน เกณฑการใหคะแนนตามที่คณะ/
หนวยงานเสนอแลว คาคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนั้นๆ ไมควรเกิน 4.0000 เพื่อไมใหเกิดความเสียเปรียบสําหรับ
หนวยงานที่ไมไดยื่นขออุทธรณมาเพื่อขอปรับเกณฑ

ทั้งนี้ หากคณะ/หนวยงานมีความประสงคจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดตางๆ ตามเกณฑ ดังกลาวจะตองทํา
การอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน
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การติดตามและการประเมินผล

วัตถุประสงคของการติดตามและการประเมินผล

1. เพื่อทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคใหงานบรรลุเปาหมาย
3. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

วิธีการติดตามและการประเมินผล

มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหคณะ/หนวยงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ  (Self  Assessment  Report  :  SAR)  เปน  12  รอบ โดยจะตองมีการรายงานผล การดําเนินงานทุก 3 
เดือน และทุกหนวยงานจะตองมีการรายงานผลภายใน  7 วัน หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนนั้นๆ  โดยนับ
ตั้งแตสิ้นเดือนพฤษภาคม 2553

ทั้งนี้คณะ/หนวยงานจะตองนําสงรายงานผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และหากหนวยงาน
ใดจัดสงรายงานผลฯ ลาชากวาที่มหาวิทยาลัยกําหนดมหาวิทยาลัยจะตัดคะแนนจากผลการประเมินที่หนวยงานได  
โดยจะตัดคะแนนการสงชา วันละ 0.05  (ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวนี้เปนหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนํามาใช
กับสวนราชการที่ทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร.)

แผนภาพ  5  กลไกและรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการกํากับติดตามฯ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

CCO  มหาวิทยาลัย

สํานักงาน ก.พ.ร.

มหาวิทยาลัย

เจาภาพหลักตัวชี้วัด

ผูรวบรวมขอมูล

ผูรวบรวมขอมูล

คณะ/หนวยงาน

ผูรวบรวมขอมูล

ผูรวบรวมขอมูล

ทุก 6 เดือน

ทุก 3 เดือน

ทุก 3 เดือน

ทุก 6, 9, 12 เดือน

ทุก 3 เดือน ทุก 3 เดือนทุก 3 เดือน

ทุก 3 เดือน

บทที่  2
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การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

สําหรับการรายงานผลฯ มหาวิทยาลัยไดกําหนดแบบฟอรมการรายงานผลออกเปน 3 รูปแบบ ดังนี้
1) แบบฟอรมสําหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  (ดังตัวอยางในภาคผนวก)
2) แบบฟอรมสําหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  (ดังตัวอยางในภาคผนวก)
3) แบบฟอรมสําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนการดําเนินงาน  (ดังตัวอยางในภาคผนวก)

ขอมูลโดยรวมของแบบฟอรมที่ใชสําหรับรายงานผลจะมีสวนประกอบ ดังนี้
1) ชื่อตัวชี้วัด
2) ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
3) ผูจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด
4) ขอมูลผลการดําเนินงาน
5) เกณฑการใหคะแนนและการคํานวณผลคะแนน
6) คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ
7) ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน
8) อุปสรรคตอการดําเนินงาน
9) แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค
10) หลักฐานอางอิง

การติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ

เมื่อคณะ/หนวยงานจัดส งรายงานการติดตามงานและรายงานผลการประเมินตนเองทุก 1 เดือน         
เพื่อรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการแลวมหาวิทยาลัย
จะวิเคราะหผลการดําเนินงาน และติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของคณะ/หนวยงานตอไป

การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ  2  ครั้ง คือ

1) ครั้งที่  1   ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกป  (Pre-evaluation)
2) ครั้งที่  2   ประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมของทุกป  (Post-evaluation)

1) การติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ ของคณะ/หนวยงาน ครั้งที่ 1 (Pre-evaluation)
     1.1) วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน

1.1.1) เพื่อติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณของคณะ/หนวยงาน

1.1.2) เพื่อสรางความเขาใจในตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรวมกับคณะ/หนวยงาน 
โดยเฉพาะประเด็นที่แจงรายละเอียดตัวชี้วัดไมตรงตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือไมตรงกับคํานิยามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

1.1.3) เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลแตละตัวชี้วัดใหเปนไปตามคํานิยามท่ีกําหนด
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1.1.4) เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวางระบบ/กลไกการติดตาม และการประเมินผลตัวชี้วัด
ภายในของคณะ/หนวยงาน

1.1.5) เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรค และใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานกอน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะ/หนวยงาน

     1.2) ประเด็นในการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน
      1.2.1) ความนาเชื่อถือของระบบการจัดเก็บขอมูล ขอมูลที่คณะ/หนวยงานจัดเก็บตรงตาม       

คํานิยามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.2.2) การดําเนินการตามตัวชี้วัด นโยบายโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญๆ
1.2.3) กระบวนการกลไกการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการภายในคณะ/หนวยงาน
1.2.4) ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน

    1.3) ขั้นตอนในการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน
1.3.1) ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
1.3.2) การรับฟงปญหา  อุปสรรค ของคณะ/หนวยงาน
1.3.3) การสอบถามและสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ เช น ผู กํากับดูแลตัวชี้วัดผูจัดเก็บขอมูล     

เปนตน
1.3.4) การสรุปผลการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของคณะ/หนวยงาน  และใหขอเสนอแนะแกคณะ/หนวยงาน

2) การติดตามความกาวหนาการปฎิบัติราชการ ของคณะ/หนวยงาน ครั้งที่ 2  (Post-evaluation)
    2.1) วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน

2.1.1) รับทราบผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของ
คณะ/หนวยงาน

2.1.2) ตรวจเอกสารหลักฐานอางอิงที่ใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของคณะ/หนวยงาน

    2.1.3) เยี่ยมชมการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน
     2.2) ขั้นตอนในการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน

2.2.1) การสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะผูบริหารเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบผลการปฏิบัติราชการและผูแทนคณะ/หนวยงาน

2.2.2) การตรวจเอกสารหลักฐานอางอิงที่ใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม     
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของคณะ/หนวยงาน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การติดตามและประเมินผล ดําเนินการใน  4 ลักษณะ คือ
1) การศึกษาขอมูล เอกสารหลักฐานตางๆ เชน

  -  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Peport : SAR) 
รอบ  12  เดือน



         คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

15

    -  รายงานการประชุม
    -  รายงานผลการดําเนินงาน
    -  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
    -  แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
    -  ภาพถาย
2) การสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ เชน
   -  ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
   - ผูจัดเก็บขอมูล
   - ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน
3) การสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตางๆของคณะ/หนวยงาน เชน
    - สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการ
    - การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล
    - การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของคณะ/หนวยงาน
    - ระบบฐานขอมูล

-  ความถูกตอง เชน  แบบฟอรมและเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลัง
การจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูลทุก  
1  เดือน

- ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถตรวจสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจา
ของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ

- ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล

- ความสามารถในการตรวจสอบได เชน คณะ/หนวยงานมีความพรอมในการใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลไดตลอดเวลา ผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลและเขามาตรวจสอบ
ขอมูลได

4) การขอความเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ  (Expert Panel)  เชน
   - คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   - คณะผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ

ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะกรรมการตรวจประเมินผลฯที่
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง อาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใชหลายวิธีประกอบกันก็ไดตามความเหมาะสมเพื่อใหไดทราบ 
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน

การรายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่คณะ/หนวยงาน
รายงานถือเปน  เอกสารทางราชการ  ที่ไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณ
จากผูบังคับบัญชาคณะ/หนวยงานเพื่อใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินผล
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สรุปขั้นตอนกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล

ลําดับ
ที่

ชองเวลา     
ของกิจกรรม

มหาวิทยาลัย
ประเมินผล

คณะ/หนวยงาน เอกสารประกอบ

1 พ.ค.-มิ.ย. • วิเคราะหผลการดําเนินงาน
จากรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (Self

    Assessment Report :
SAR)  รอบ 6 เดือน โดย
เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานจริงกับเกณฑ
การใหคะแนนที่กําหนด

• จัดสงรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self
Assessment Report : 
SAR) รอบ  6 เดือน 
ใหกับมหาวิทยาลัย
พรอมแนบตัวอยาง 
เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบของตัวชี้วัด
มาดวยสวนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของอื่น
ที่ไมไดจัดสงให
มหาวิทยาลัย ขอให
คณะ/หนวยงาน
จัดเตรียมไวณ คณะ/
หนวยงานเพื่อพรอม 
ใหผูประเมินตรวจสอบ
หรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
เชน

   • รายงานการประชุม
   • แผนงาน/โครงการ
   • ปฏิทินการ  
      ดําเนินงาน
      (Gantt Chart)  
   • คําสั่งแตงตั้ง
      คณะทํางาน

• รายงานผลการปฏิบัติ
   ราชการตามคํารับรอง
   การปฏิบัติราชการ (Self
   Assessment Report :
   SAR) รอบ 6 เดือน
• เอกสาร/หลักฐานอางอิง
   ของคณะ/หนวยงานที่
   สนับสนุนผลงาน เชน
   • รายงานการประชุม
   • แผนงาน/โครงการ
   • ปฏิทินการดําเนินงาน
      (Gantt Chart) 
   • คําสั่งแตงตั้ง
      คณะทํางาน ฯลฯ
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ลําดับ
ที่

ชองเวลา     
ของกิจกรรม

มหาวิทยาลัย
ประเมินผล

คณะ/หนวยงาน เอกสารประกอบ

2 ก.ค • วิเคราะหผลการดําเนินงาน
  จากรายงานผลการปฏิบัติ
  ราชการตามคํารับรองการ
  ปฏิบัติราชการ (Self
   Assessment Report :
  SAR) รอบ 9 เดือนโดย 
  เปรียบเทียบผลการ 
  ดําเนินงานจริงกับเกณฑการ
  ใหคะแนนที่กําหนด

• จัดสงรายงานผลการ
  ปฏิบัติราชการตามคํา
  รับรองการปฏิบัติ 
  ราชการ (Self
  Assessment Report : 
  SAR) รอบ  9 เดือน ให
  กับมหาวิทยาลัย

• รายงานผลการปฏิบัติ
   ราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ (Self
Assessment Report :

   SAR) รอบ 9 เดือน

3 ต.ค • วิเคราะหผลการดําเนินงาน
  จากรายงานผลการปฏิบัติ
  ราชการตามคํารับรองการ 
  ปฏิบัติราชการ (Self  
  Assessment Report :SAR)

รอบ 12 เดือนโดยเปรียบเทียบ
  ผลการดําเนินงานจริงกับ
  เกณฑการใหคะแนนที่กําหนด

•  จัดสงรายงานผลการ
   ปฏิบัติราชการตามคํา
   รับรองการปฏิบัติราชการ
   (Self Assessment 
   Report : SAR) รอบ  12
   เดือน พรอมแนบตัวอยาง
   เอกสาร/หลักฐาน 
   ประกอบของตัวชี้วัดมา  
   ดวยสวนเอกสาร/
   หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่
   ไมไดจัดสงใหมหาวิทยา
   ลัยขอใหคณะ/หนวยงาน
   จัดเตรียมไว ณ คณะ/
   หนวยงานเพื่อพรอมใหผู
   ประเมินตรวจสอบหรือ
   ขอขอมูลเพิ่มเติม เชน
   • รายงานการประชุม
   • คําสั่งแตงตั้ง  

คณะทํางาน
   • แบบฟอรมแสดง

ความคิดเห็น
   • แผนการดําเนินงาน
     ที่ไดรับความเห็น
     ชอบจากผูมีอํานาจ
   • ภาพถาย/ VDO  

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

ของคณะ/หนวยงาน
ที่สนับสนุนผลงาน เชน
• รายงานการประชุม
• คําสั่งแตงตั้ง
   คณะทํางาน
• แบบฟอรมแสดง
• ความคิดเห็น
• ภาพถาย/VDO  ฯลฯ
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ลําดับ
ที่

ชองเวลา     
ของกิจกรรม

มหาวิทยาลัย
ประเมินผล

คณะ/หนวยงาน เอกสารประกอบ

4 ต.ค – พ.ย • ชี้แจงหลักเกณฑ และแนวทาง
การประเมินใหคณะ/หนวย
งานและกรรมการ
ประเมินผล

  TOR  หนวยงาน
• ประสานกับคณะ/หนวยงาน

เพื่อติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ณ คณะ/
หนวยงาน (Site visit : 
Post-Evaluation

• ติดตามผลการดําเนินงาน
  เปรียบเทียบกับ Pre-Evaluation

• ใหความรวมมือกับ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลฯในการ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ณ คณะ/
หนวยงาน (Site visit : 
Post-Evaluation)  

• จัดเจาหนาที่หรือ
ผูรับผิดชอบในการ
ตอบขอซักถาม/ชี้แจง
ผลงานและเปาหมาย
แจงปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะตางๆ

• แบบฟอรมการติดตาม
  ประเมินผลการปฏิบัติ 
  ราชการ คณะ/หนวยงาน 
  ซึ่งเปน แบบฟอรมที่
  มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น
  เพื่อใชในการประเมินผล 
  (Site visit : Post-
  Evaluation) 
• เอกสาร/หลักฐานอางอิง
  ของคณะ/หนวยงานที่
  สนับสนุนผลงาน เชน
  •  ภาพถาย/VDO  
  •  ปฏิทินการจัดทํา
     แผนงาน/โครงการ   
     ฯลฯ

การคํานวณผลการประเมิน

1)  ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ เปนดังนี้

ระดับคะแนน ผลการประเมิน
5 มีผลการปฏิบัติราชการ อยูในระดับดีมาก
4 มีการปฏิบัติราชการ   อยูในระดับดี
3 มีการปฏิบัติราชการ อยูในระดับปานกลาง
2 มีการปฏิบัติราชการ อยูในระดับพอใช
1 มีการปฏิบัติราชการ อยูในระดับตองปรับปรุง

ดังนั้น หากมีผลระดับคะแนนที่ไดรับเทากับ 5 แสดงวามีผลงานดีมาก คะแนนรวมที่ไดรับยิ่งสูงยิ่งดี

2)  วิธีการคํานวณผลการประเมินตอนสิ้นปงบประมาณ สามารถแบงไดเปน 5 แบบ ดังนี้
1) การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
2)  การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา  1 ตัว
3)  การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน  (Milestone)
4)  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
5)  การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ-ผาน /ไมสําเร็จ-ไมผาน  (Pass/Fail)  
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ตัวอยางวิธีการคํานวณผลการประเมิน

แบบที่   1  :  การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวอยาง  :  รอยละของโครงการวิจัย/งานสรางสรรคที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
               ตอโครงการทั้งหมด
      การเทียบบัญญัติไตรยางศกรณีที่โครงการวิจัย/งานสรางสรรคที่ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ  72.59
              ระดับคะแนน
                    1                           2                           3                            4                           5   

                         60                      70  72.59                  80                       90                      100
               ผลการดําเนินงาน    
                                     ผลการดําเนินงานจริงได

โครงการการวิจัย/งานสรางสรรคที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ รอยละ 72.59 มากกวาที่เกณฑการให
คะแนนระดับ 2 = รอยละ 2.59

ดังนั้น ผลคะแนนจริงที่ไดจึงอยูระหวางเกณฑการใหคะแนนระดับ 2 กับ 3 
คํานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ
การคํานวณคะแนนที่ได

ตัวอยางการคํานวณคะแนนที่ได
          เชน ผลการดําเนินงานที่ทําได 72.59 %

ผลตางของโครงการวิจัย/งานสรางสรรคที่ดําเนินการแลวเสร็จที่เพิ่มขึ้นจากระดับ 2 =0.2590
ดังนั้น ผลการประเมินโครงการวิจัย/งานสรางสรรคที่ดําเนินการแลวเสร็จ
         จะไดระดับคะแนน = 2+0.2590 =2.2590

           

(ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย – เกณฑขั้นต่ําของชวงคะแนน)  100 
                       ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน

                                                         100 %

                           ( 72.59-  70 )                  100

                                    10

                                    100
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แบบที่ 2 : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา 1 ตัว

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ตัวอยาง : จํานวนนิสิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
             (น้ําหนัก : รอยละ 15)

(1)
ตัวชี้วัด

(2)
น้ําหนัก
ภายใน
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย
ตามแผน

(4)
ผลการ

ดําเนินงานจริง

(5)
รอยละของผล
การดําเนินงาน
จริงเทียบกับ
เปาหมาย

(4)/  (3) 100

(6)
ผลคะแนน

ที่ได

(7)
คะแนนถวง

น้ําหนัก
((6)  (2))

1. จํานวนนักศึกษา
ดานวิทยาศาสตรฯทุก
ระดับ

5 3,515
คน

3,420
คน

97.30000 0.2365

2.จํานวนนักศึกษาดาน
วิทยาศาสตรฯ ทั้งหมด

5 9,572
คน

7,540
คน

78.7700 2.8770 0.1439

3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

5 1,502
คน

1,245
คน

81.9100 3.1910 0.1596

รวม 15
หมายเหตุ ใชวิธีการคํานวณคะแนนที่ไดของแตละตัวชี้วัดยอยเหมือนแบบที่ 1

                                  
             

               ระดับคะแนน
                     1                          2                             3                           4                            5      

                     60                         70                      80                            90                          100
                                                         

97.3000

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

4.7300
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แบบที3 : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน(Milestone)

      ประเมินผลความสําเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับ
แผนงานที่กําหนด แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ตัวอยาง : มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

                                                                                                                                   ตัวอยาง
หนวยงาน ก หนวยงาน ข

  ขั้นตอนที่ 5
ระดับ 5

(ขั้นตอนที่ 
1+2+3+4+5)

  ขั้นตอนที่ 4
ระดับ 4

(ขั้นตอนที่ 
1+2+3+4)

  ขั้นตอนที่ 3
ระดับ 3

(ขั้นตอนที่ 
1+2+3)

  มีการกําหนดมาตราฐานและตัวบงชี้ของ
มหาวิทยาลัยที่สอคคลองกับมาตราฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน 
ทั้งปจจัยนําเขากระบวนการจัดการศกึษา และ
ผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และเทียบระดับ(Benchmarking)

ระดับ 2
(ขั้นตอนที่

1+2)

  ไมมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

ระดับ 1
(ขั้นตอนที่ 1)

คณะ/หนวยงาน ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได
ก สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ 1 และ2 แต

ไมไดดําเนินการในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5
2

ข สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 
แตขั้นตอนที่ 3 ไมมีการตรวจติดตามและประเมินผลการประกัน
คุณภาพอยางตอเนื่องและไมไดดําเนินการในขั้นตอนที่ 4 และ 5

2.75
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แบบที่ 4 :  การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
       ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑใหคะแนนที่มีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ

           ระดับคะแนน
              1                         2                            3                            4                           5
             

                  1                          2                            3                           4                            5
                                                                                            3.75
            ผลการประเมิน                                         ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
          เชิงคุณภาพ                                                จริงที่ได

เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5
ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ

1 2 3 4 5

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ตัวอยาง : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยผูประเมิน
             พิจารณาระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงภูมิทัศนโดยวิเคราะหจากรายงาน
             ของคณะ/หนวยงาน ตามประเด็นการประเมินผลที่กําหนดไวแลวเห็นวา ระดับความสําเร็จของการ 
             ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงภูมิทันศ ของคณะ/หนวยงาน อยูระดับคะแนน 3.75
หมายเหตุ กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลได เนื่องจากเปนตัวชั้ดที่ใช
              ขอมูลจากสวนกลาง จัดเก็บไมทัน หรือเปนการปรเมินเชิงคุณภาพใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ
              1 มากอน
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แบบที่ 5 : การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ – ผาน/ไมสําเร็จ-ไมผาน (Pass/Fall)
           การประเมินผลความสําเร็จจากความสําเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานวาสามารถทําไดตาม
เกณฑที่กําหนดหรือไม แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด
ตัวอยาง : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล
คําอธิบาย : การพัฒนาสถาบันสูระดับระดับสากล หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับทางวิชาการ
           ในระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือระดับ
สาขายอยจากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับ เชน The Times Higher Education Supplement  ของอังกฤษ,  
Maclean’s magazine ของประเทศแคนาดา, Good University Guides ของประเทศออสเตรเลีย, 
U.S.News&World Report ของประเทศสหรัฐอเมริกา,   Asiaweek ของฮองกง เปนตน

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 ไมไดรับการจัดอันดับ
2             -   
3             -     
4             -
5 ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาของโลกในระดับสถาบันหรือระดับสาขายอย

จากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับ

ตัวอยาง 1 : การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

สถาบัน ก ไดรับการจัดอันดับเปนสภาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือระดับสาขา
ยอยจากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากลถือวา สําเร็จ
อยูที่ระดับคะแนน 5

ตัวอยางที่ 2 :  การประเมินตัวชี้วัดผลไมสําเร็จ
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

สถาบัน ข ไมไดรับการจัดอันดับ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากลของ
สถาบันอุดมศึกษา ข ถือวา ไมสําเร็จ อยูที่ระดับคะแนน 1 
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บทที่  3

            
แนวทางและวิธีการประเมินผล

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน

มหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน เพื่อรับสิ่งจูงใจตาม  
คํารับรองการปฏิบัติราชการซึ่งอยูภายใตกรอบการประเมินผลประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 7 ประเด็นของมหาวิทยาลัย              
คือ 1) พัฒนาระบบการจัดการศึกษา 2) ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น  3) วิจัยและบริการบนพื้นฐาน
ความตองการของทองถิ่น  4) อนุรักษ  สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 5) สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  6) สรางเสริมเครือขายการเรียนรู  7) บริหารจัดการที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อใหคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับ         
หลักเกณฑและแนวทางการประเมินผลตามเกณฑมาตรฐานการประเมินผลตางๆ และสะทอนการดําเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทั้ง 7 ประเด็นจึงไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/
หนวยงาน โดยมหาวิทยาลัยไดมีการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการที่มาจากเกณฑการ
ประเมินผลและมาตรฐานการประเมินผลจากสวนตางๆ  ดังนี้

1. การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร.
2. การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามตั วชี้ วั ด ขอ งสํ านั ก งานรั บรอ งมาตรฐาน         

และประเมินคุณภาพการศึกษา
3. การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
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กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

1)  สรุปจํานวนตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร
รวมน้ําหนัก

ทั้งสิ้น
รวมตัวชี้วัด

ทั้งสิ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาระบบการจัดการศึกษา 35 17
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น 3 2
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการ
                                ของทองถิ่น

23 19

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : อนุรักษ สงเสริมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม 10 7
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : สรางเครือขายการเรียนรู 4 2
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : บริหารจัดการที่ดี 23 14

รวมทั้งสิ้น 100 62

2)  สรุปตัวชี้วัด น้ําหนัก หนวยงานกํากับติดตามขอมูลและหนวยงานที่ตองรับผิดชอบดําเนินการตัวชี้วัด

ประเด็น
การ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

หนวยงาน
กํากับติด 
ตามขอมูล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา (รอยละ 35)
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

1.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
        งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
        ระยะเวลา  1 ป (ก.พ.ร. 4.1.1 )

2.06 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

1.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่
        ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
        (ก.พ.ร. 4.1.2 )

2.06 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

1.1.3 รอยละของบทความวิทยานิพนธ
        ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพร
        ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
        ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือ
        เอก (ก.พ.ร. 4.1.4 )

2.06 โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย

1.1.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบัน
        สูระดับสากล (ก.พ.ร. 5 )

2.06 โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต

ทุกคณะ/หนวยงาน
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ประเด็น
การ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

หนวยงาน
กํากับติด 
ตามขอมูล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการตัวชี้วัด
วิทยาลัย/
งานวิเทศ
สัมพันธ

1.1.5 รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
        บัณฑิตของผูใชบัณฑิต (ก.พ.ร. 6.1 )

2.06 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/สถาบันวิจัย
และพัฒนา

1.1.6 รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
        สถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา  
        (ก.พ.ร. 6.2 )

2.06 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/หนวยงาน

1.1.7 ระดับความสําเร็จของการประกัน
        คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
        คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  
        (ก.พ.ร. 7.1 )

2.06 งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ทุกคณะ/หนวยงาน

1.1.8 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการ
        ประเมินของ สมศ. (ก.พ.ร. 7.2 )

2.06 งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ทุกคณะ/หนวยงาน

1.1.9 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
        จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
        สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.16)

2.06 สํานัก
สงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ทุกคณะ/โครงการ
จัดต้ังบัณฑิต
วิทยาลัย/สํานัก
สงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

1.1.10 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนน
         ผูเรียนเปนสําคัญ (ก.พ.ร.17) 
         (สกอ. 2.2) (สมศ.6.6)

2.06 สํานัก
สงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย

1.1.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
         ปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา
         (ก.พ.ร.18)

2.06 สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน / 
กองนโยบาย
และแผน

ทุกคณะ/โครงการ
จัดต้ังบัณฑิต
วิทยาลัย/สํานัก
สงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

1.1.12 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ดาน
         วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.)

2.06 สํานัก
สงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี/
คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร/คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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ประเด็น
การ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

หนวยงาน
กํากับติด 
ตามขอมูล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการตัวชี้วัด
1.1.13 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
         ดานสังคมศาสตร (สงป.)

2.06 สํานัก
สงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

คณะครุศาสตร/
คณะวิทยาการ
จัดการ/คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

1.1.14 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา 2.06 สํานัก
สงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย/สํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

1.1.15 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
          จํานวนอาจารยประจํา (สกอ.2.4)(สมศ.6.2)

2.06 กองนโยบาย
และแผน

ทุกคณะ/กอง
นโยบายและแผน

1.1.16 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษา
             ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา

2.05 กองนโยบาย
และแผน/
กองกลาง

ทุกคณะ/โครงการ
จัดต้ังบัณฑิต
วิทยาลัย

1.1.17 รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนง
          ทางวิชาการ

2.05 กองนโยบาย
และแผน/
กองกลาง

ทุกคณะ/โครงการ
จัดต้ังบัณฑิต
วิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น (รอยละ 3)
เปาประสงคที่ 2   บัณฑิตเปนคนดี  มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ

2.2.1 รอยละของนักศึกษาใหมของ
        มหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น

1.5 สํานัก
สงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย

2.2.2   ระดับความสําเร็จการพัฒนาครู “กลุม
          สนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู (ก.พ.ร. 3.1 )

1.5 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น (รอยละ 23)
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3.3.1 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา  (ก.พ.ร. 4.2.1) 

1.21 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย/สถาบัน วิจัย
และพัฒนา
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ประเด็น
การ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

หนวยงาน
กํากับติด 
ตามขอมูล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการตัวชี้วัด
3.3.2 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
(ก.พ.ร. 4.2.2)

1.21 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย/
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

3.3.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับ
หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์และไดรับ
รองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
(ก.พ.ร. 4.2.3)

1.21 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย/
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

3.3.4 ระดับความสําเร็จของแผนการบริการ
วิชาการและวิชาชีพใหเกิดความเขมแข็งใน
ระดับทองถิ่นและประเทศ(ก.พ.ร. 3.3)

1.21 กองนโยบาย
และแผน

ทุกคณะ/หนวยงาน

3.3.5 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

1.21 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย/
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

3.3.6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน
กระบวนการใหบริการ(สงป.)

1.21 กองนโยบาย
และแผน

ทุกคณะ/หนวยงาน

3.3.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม(สงป.)

1.21 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย/
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

3.3.8 รอยละงานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด (สงป. )

1.21 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย/
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

3.3.9 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรูที่แลวเสร็จ  (สงป.)

1.21 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/โครงการ
จัดต้ังบัณฑิต
วิทยาลัย/
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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ประเด็น
การ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

หนวยงาน
กํากับติด 
ตามขอมูล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการตัวชี้วัด
3.3.10 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู (สงป. )

1.21 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย

3.3.11 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู ที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
(สงป. )

1.21 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/หนวยงาน

3.3.12 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู ที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา(สงป. )

1.21 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/หนวยงาน

3.3.13 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีที่แลวเสร็จ  (สงป.)

1.21 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย

3.3.14 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อเพื่อถายทอด
เทคโนโลยี (สงป. )

1.21 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย

3.3.15 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(สงป. )

1.21 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย

3.3.16 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา (สงป.)

1.21 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย

3.3.17 รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา

1.21 กองนโยบาย
และแผน

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต

3.3.18 รอยละของโครงการหรือกิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ
ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

1.21 กองนโยบาย
และแผน

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต

3.3.19 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอ ผลงานวิชาการ
ทั้งในและตางประเทศ       

1.22 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกคณะ/โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

30

ประเด็น
การ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

หนวยงาน
กํากับติด 
ตามขอมูล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม (รอยละ 10)
เปาประสงคที่ 4 เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม

4.4.1 ระดับความสําเร็จของการสืบสานภูมิ
ปญญาครามสูลูกหลาน(ก.พ.ร. 3.2 )

1.44 สถาบัน
ภาษา ศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร/
สถาบันภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

4.4.2 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 1.43 สถาบัน
ภาษา ศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

ทุกคณะ/สถาบัน
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

4.4.3 จํานวนผูเขารวมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม (สงป.)

1.43 สถาบัน
ภาษา ศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

ทุกคณะ/สถาบัน
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม/กอง
พัฒนานักศึกษา

4.4.4 รอยละของโครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของโครงการ (สงป.)

1.43 สถาบัน
ภาษา ศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

ทุกคณะ/สถาบัน
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม/กอง
พัฒนานักศึกษา

4.4.5 รอยละของโครงการที่แลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด(สงป.)

1.43 สถาบัน
ภาษา ศิลปะ
และ
วัฒนธรรม/
กองพัฒนา
นักศึกษา

ทุกคณะ/สถาบัน
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม/กอง
พัฒนานักศึกษา

4.4.6 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมใน
การอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงหรือ
กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

1.43 สถาบัน
ภาษา ศิลปะ
และ
วัฒนธรรม/
กองพัฒนา
นักศึกษา

ทุกคณะ/สถาบัน
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม/กอง
พัฒนานักศึกษา

4.4.7 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม

1.43 สถาบันภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม/
กองพัฒนา
นักศึกษา

ทุกคณะ/สถาบัน
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม/กอง
พัฒนานักศึกษา
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ประเด็น
การ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

หนวยงาน
กํากับติด 
ตามขอมูล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (รอยละ 2)
เปาประสงคที่ 5 ทองถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

5.5.1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและ
        สืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ
        (ก.พ.ร. 3.4 )

2 กองนโยบาย
และแผน

ทุกคณะ/หนวยงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางเสริมเครือขายการเรียนรู (รอยละ 4)
เปาประสงคที่ 6 เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศ

6.6.1จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
        วิชาชีพไดรับการยอมรับในระดับชาติ
        หรือระดับนานาชาติ

2 กองนโยบาย
และแผน

ทุกคณะ/หนวยงาน

6.6.2 จํานวนเครือขายความรวมมือทาง
        วิชาการ

2 กองนโยบาย
และแผน

ทุกคณะ/หนวยงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี (รอยละ 23)
เปาประสงคที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.7.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน และการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวม (ก.พ.ร. 8)

1.65 กองนโยบาย
และแผน/
กองกลาง

ทุกคณะ/หนวยงาน

7.7.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย ถวง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ (ก.พ.ร. 9)

1.65 กองนโยบาย
และแผน/
กองกลาง

ทุกคณะ/หนวยงาน

7.7.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต (ก.พ.ร.10)

1.65 กองนโยบาย
และแผน

ทุกคณะ/หนวยงาน

7.7.4 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแสถาบัน
อุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย (ก.พ.ร. 12.1)

1.65 กองนโยบาย
และแผน/
กองกลาง

กองกลาง

7.7.5 ระดับคุณภาพของการถายทอด
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ
(ก.พ.ร. 12.2)

1.64 กองนโยบาย
และแผน/
กองกลาง

ทุกคณะ/หนวยงาน

7.7.6 ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญ
กับผูรับบริการ และการเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.13)

1.64 คณะ
มนุษยศาสต
รและสังคม 
ศาสตร

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
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ประเด็น
การ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

หนวยงาน
กํากับติด 
ตามขอมูล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการตัวชี้วัด
7.7.7 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษา ดานนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา  และระบบ
ฐานขอมูลภาวการมีงานทําของบัณฑิต
(ก.พ.ร.14.1)

1.64 สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

7.7.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.ร.14.2)

1.64 สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

7.7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล (สกอ. 7.9)

1.64 กองนโยบาย
และแผน

ทุกคณะ/หนวยงาน

7.7.10 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบัน อุดมศึกษา (ก.พ.ร.15.1, 
ก.พ.ร.15.2))

1.64 กองนโยบาย
และแผน/
กองกลาง

ทุกคณะ/หนวยงาน

7.7.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา
(ก.พ.ร.18)

1.64 กองนโยบาย
และแผน/
สํานัก
สงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ทุกคณะ

7.7.12 ระดับความสําเร็จการใชทรัพยากร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน

1.64 กองนโยบาย
แผน

ทุกคณะ/หนวยงาน

7.7.13 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช
ในกระบวนการบริหารการศึกษา

1.64 กองนโยบาย
แผน/หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน

ทุกคณะ/หนวยงาน

7.7.14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ก.พ.ร. 11)

1.64 กองนโยบาย
และแผน

ทุกคณะ/หนวยงาน
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 4.1.1
หนวยวัด : รอยละ
คําอธิบาย :

 ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด ไมนับรวมผูที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา และผูศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ

 บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
(ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา)  

 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ และมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 
ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา)  

 ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) 

 หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของ
ผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ให
คํานวณโดยใชสูตรที่ 1  

 หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของ
ผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่ํากวารอยละ 80 และ/หรือไมเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ให
คํานวณโดยใชสูตรที่ 2  

 ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาคํานวณดวย
 สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายใน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน) ใหใส N/A ไวกอน 
เมื่อไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2554

  ตัวชี้วัดที ่ 1.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
                            ระยะ เวลา 1 ป
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 สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สํารวจ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ทั้งนี้ตองใชสูตรการคํานวณให
สอดคลองกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมาในรายงานการ
ประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผลการสํารวจจากแหลงใด

 หากสถาบันไมสามารถจัดเก็บขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทางระบบออนไลนได
ทันเวลาหรือจัดเก็บขอมูลไดจํานวนนอย   สถาบันสามารถจัดเก็บขอมูลฯ  เพิ่มเติมจากการเก็บขอมูลฯทางระบบ
ออนไลน โดยตองแสดงหลักฐานวา ผูที่ตอบแบบสอบถามไดงานทําตองไมซ้ํากับผูที่ตอบแบบสอบถามวาไดงานทํา
ผานทางระบบออนไลนในระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา สกอ.

 หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทํา
ให ไมสามารถสงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในเวลาที่กําหนด 
สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ เนื่องจากหากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายใน
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2554 สถาบันจะไดรับผลการประเมินเปน 1 

 
สูตรการคํานวณ แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังนี้

สูตรที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553

  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553                             
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษา

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

X 100

สูตรที่ 2 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ        
พ.ศ. 2553

1 1

50 x

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีงานทํา
หรือประกอบอาชีพ
อิสระหลังสําเร็จ
การศึกษา

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553     

+ จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 
ที่ตอบแบบสอบถาม
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ตัวอยางการคํานวณ :
สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทั้งภาคปกติและภาค

พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน N คน จากการติดตามผลการมีงานทําของ
บัณฑิตรุนนี้ โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการติดตามแบบสอบถาม 2 ครั้ง ปรากฏวา
มีผูสําเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน n คน ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถามจากผูสําเร็จการศึกษา 
n คน พบวา

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ a คน
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา b คน
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา c  คน
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไมมี่งานทํา e คน

กรณีที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา                  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
  

ตัวอยาง   มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 1,420 คน โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,350 คน ซึ่งเปนผูที่มี
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระกอนเขาศึกษาจํานวน 200 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 70 คน และเปนผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไมมีงานทําจํานวน 100 คน

วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 1 

N
= N X 100

1,350
= 1,420 X 100 

=   รอยละ 95.07
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2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ 

กรณีที่ 2    บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

ตัวอยาง     มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 1,420 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,065 คน ซึ่งพบวา  เปนผูมี
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา จํานวน 20 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 30 คน และเปน
ผูสําเร็จการศึกษาที่ไมมีงานทําจํานวน 35 คน

วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม

ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 2 
2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ

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

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

=   รอยละ 90.74

n
= N X 100

1,065
= 1,420 X 100 

=   รอยละ 75

1 1
= 50 C

(N-a-b)
+

(n-a-b)

1 1=
50(980) (1,420-30-20)

+
(1,065-30-20)

= รอยละ 84.04
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เกณฑการประเมิน : ก.พ.ร.
             โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1  ป  รอยละ 66

เทากับ 1 คะแนน

2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1  ป  รอยละ 70

เทากับ 2 คะแนน

3 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1  ป รอยละ 74

เทากับ 3 คะแนน

4 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1  ป  รอยละ 78

เทากับ 4 คะแนน

5 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1  ป  รอยละ 82

เทากับ 5 คะแนน

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :        

1 จํานวนบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  ซึ่งผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชา

2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทํา 
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ไมนับรวมผู
ที่มีงานทํากอนเขาศึกษา และผูศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา

3 จํานวนบัณฑิตทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ศึกษาตอ
4 แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสามารถเสนอขอมูลสาขาวิชาที่สําเร็จ และลักษณะงานที่

ทําของบัณฑิต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขอมูลที่ตองรายงาน :

1. จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา  1  ป
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยังไมไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
3. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
4. จํานวนผูกรอกแบบสํารวจที่หักผูมีงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 4.1.2
หนวยวัด :  รอยละ
คําอธิบาย :

 ใหเปรียบเทียบจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแก
ภาคปกติ ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ)ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา กับผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา และผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาโดยนําเสนอในรูปรอยละ

 บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553

 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
(ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา)  

 การไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที่ไดงานทําตรงตามวิชาชีพ 
หรือบัณฑิตไดนําความรูที่ไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบอาชีพไมนอยกวารอยละ 75

 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้น  ๆและมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 
1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา)  

 ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) 

 หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของ
ผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ให
คํานวณโดยใชสูตรที่ 1

 หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของ
ผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่ํากวารอยละ 80 และ/หรือไมเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) 
ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 2  

 ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาคํานวณดวย 
 สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายใน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน) ใหใส N/A ไวกอน 
เมื่อไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2554

  ตัวชี้วัดที ่ 1.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
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 สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สํารวจ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ทั้งนี้ตองใชสูตรการคํานวณให
สอดคลองกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมาในรายงานการ
ประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผลการสํารวจจากแหลงใด

 หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทํา
ให ไมสามารถสงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในเวลาที่กําหนด 
สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ เนื่องจากหากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายใน
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2554 สถาบันจะไดรับผลการประเมินเปน 1 

สูตรการคํานวณ : แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังนี้

สูตรที่ 1  บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา                        
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป นับ
จากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

x 100

สูตรที่ 2   บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ          
พ.ศ. 2553   

ตัวอยางการคํานวณ :
สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทั้งภาคปกติและภาค

พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน N คน จากการติดตามผลการมีงานทําของ
บัณฑิตรุนนี้โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการติดตามแบบสอบถาม 2 ครั้ง ปรากฏวา
มีผูสําเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน n คน ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถามจากผูสําเร็จการศึกษา 
n คน พบวา

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีงานทําตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา

(จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่ตอบแบบสอบถาม)50 x

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระหลังสําเร็จการศึกษา

1 +
(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

ในปงบประมาณ พ.ศ.2553)
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ a คน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทําอยูกอนแลว b คน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา c คน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา d คน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ยังไมมีงานประจําทํา e คน

กรณีที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

ตัวอยาง   มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 1,420 คน โดยมีผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 1,350 คน ซึ่งเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา
จํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลวจํานวน 200 คน เปนผูสําเร็จการศึกษา ที่ศึกษาตอ
จํานวน 70 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 760 คน และเปนผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไมมีงานทําจํานวน 100 คน

วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 1 

2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา

N
= N X 100

1,350
= 1,420 X 100 

=   รอยละ 95.07

D
= C X 100

760
= 980 X 100 

=   รอยละ 77.55
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กรณีที่ 2    บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553

ตัวอยาง     มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลา
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 1,420 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,065 คน ซึ่งพบวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มี
งานทําอยูกอนแลวจํานวน 20 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 30 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงาน
ทําตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 760 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ไมมีงานทําจํานวน 35 คน

วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม

ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 2 

2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ

n
= N X 100

1,065
= 1,420 X 100 

= รอยละ 75

d (n-a-b)
= 50

c
1 +

(N-a-b)

760 (1,065-30-20)= 50
980

1 +
(1,420-30-20)

= รอยละ 67.50
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เกณฑการประเมิน : ก.พ.ร.

        โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี

1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ 65 เทากับ 1 คะแนน
2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ 70 เทากับ 2 คะแนน
3 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ 75 เทากับ 3 คะแนน
4 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ 80 เทากับ 4 คะแนน
5 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ 85 เทากับ 5 คะแนน

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :              

1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทํา
ภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทําตรง
หรือสอดคลอ งกั บสาขาที่ สํ า เร็ จการศึ กษา ภายใน  1  ปนั บจ ากวันที่ สํ า เ ร็ จการศึ กษา                           
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่มีงานทํา
อยูกอนแลว

5 แบบสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตที่สามารถเสนอขอมูลสาขาวิชาที่สําเร็จ และลักษณะงานที่
ทําของบัณฑิต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขอมูลที่ตองรายงาน :

1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด
3. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
4. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา

        ผูจัดเก็บขอมูล  : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 4.1.4
หนวยวัด :  รอยละ
คําอธิบาย :

 เปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท หรือ เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยใหนําเสนอในรูปรอยละทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ 

 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก (โดย
จะตองเปนบทความ ไมใชบทคัดยอ) รวมทั้ง บทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนา
วิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ

 การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอกในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอกของ
บัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
หรือนานาชาติ ที่มีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดสอนหรือปฏิบัติงาน
ในสถาบันของผูสงบทความ ทําหนาที่พิจารณาประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

  การเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอกในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอกของ
บัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรับการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร 
เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการ
นําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใหใชเกณฑของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รวมทั้งบทความจาก
วิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยตองเปนบทความที่
ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ท่ีเปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม 
(Full text)

 วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ

1)  วารสารนั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) 
2)  คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และ
3)  กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25

  ตัวชี้วัดที ่ 1.1.3 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
                             หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก
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  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการ
ระดับสากลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถ
นํามานับรวมไดก็ตอเมื่อวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัย
จากตางประเทศลงตีพิมพดวย อยางนอย 1 เรื่องหรือ 1 บทความ ในแตละฉบับ ที่ตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553

 การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยูใน
ฐานขอมูล ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ใหการรับรองดวยได

 ฐานขอมูลระดับชาต ิ หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย  โดย
อาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล  ฯลฯ  รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึง 
รายการบรรณานุกรม   สาระสังเขปประกอบ  หรืออาจมีเนื้อหาเต็มดวย  ทั้งนี้สามารถสืบคนขอมูลการอางอิงใน
ฐานขอมูลระดับชาติ จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre; TCI) 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ tcidatabase.html

 ฐานขอมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ  
โดยอาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุม
ถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม  

ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาติ/ นานาชาติ

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

o 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/ 
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
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3. วารสารที่ตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นตองตีพิมพ    
เปนภาษาอังกฤษ

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
o ISI = http://portal.isiknowledge.com/
o MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet
o ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/
o Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/
o Biosisi = http://www.biosis.org/
o Scopus = http://www.info.scopus.com/
o Pubmed = http://www.pubmed.gov/
o Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and 

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

 การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติในปงบประมาณพ.ศ. 2553 โดยไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/ หลาย
ฉบับ ก็ตาม

 การนับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) : จะนับไดเฉพาะบทความที่ไดรับการ
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมที่เปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (full text) หรือบทความวิจัย  (Research 
article) ไมนับบทคัดยอ (Abstract) และรายงานสืบเนื่องจากการประชุมดังกลาวตองมีกระบวนการพิจารณาประเมิน
บทความ (Peer review) ไมใชรายงานสืบเนื่องจากการประชุมแบบรวมเรื่อง

 ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอกทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดรับการอนุมัติวิทยานิพนธใหสําเร็จ
การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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สูตรการคํานวณ :

(จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดตีพิมพเผยแพรโดยไมนับซ้ํา) 

(จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

x 100

เกณฑการใหคะแนน :
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี

1 บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  รอยละ 30

เทากับ 1 คะแนน

2 บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  รอยละ 40

เทากับ 2 คะแนน

3 บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  รอยละ 55

เทากับ 3 คะแนน

4 บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  รอยละ 60

เทากับ 4 คะแนน

5 บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  รอยละ 65

เทากับ 5 คะแนน

หมายเหตุ
1. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร รวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. การเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการเผยแพร

ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
3. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเมื่อนับการตอบรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จะนํามาแจงนับซ้ําในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ไมได

4. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับ
ตางๆ  โดยระบุถึง

ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ
ชื่อบทความ 

   ชื่อผูเขียน
5. จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ  พ.ศ.2553ทั้งหมด
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท/เอก) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกของผูสําเร็จระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  และระบุชื่อชื่อ เลมที่ 
และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ  ชื่อบทความ   ชื่อผูเขียนและสาขาวิชาที่สําเร็จ

3 หลักฐานรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีบทความ                       
จากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพ

4 แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2553  ที่เกี่ยวของกับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

        ผูจัดเก็บขอมูล  : โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 5
หนวยวัด :  รอยละ

คําอธิบาย :  

การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 2, 3 และ 4 มีพัฒนาการที่ทํา
ใหไดรับการยอมรับทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับระดับสาขาวิชาหรือระดับ
สถาบันจากองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก ทั้งนี้ ไมนับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info

เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตาม
เปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
1 
2  
3   
4    
5     

เกณฑการใหคะแนน : ก.พ.ร.

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน        คะแนน
ระดับ  1 สถาบันอุดมศึกษาทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล ซึ่งเปนแผน

ระยะยาวและจัดทําแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553               
เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันใหไดรับการยอมรับใน
ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค ห รื อ น า น า ช า ติ  ที่ ไ ด รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษา

1    คะแนน

  ตัวชี้วัดที่  1.1.4  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
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เกณฑการใหคะแนน : (ตอ)

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน        คะแนน
ระดับ  2 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสู

สากล ตามแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กําหนด
2    คะแนน

ระดับ  3 สถาบันอุดมศึกษาติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
พัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

3    คะแนน

ระดับ  4 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหและทบทวนผลการประเมินตามแผนงาน
พัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทําขอเสนอในการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน พรอมจัดทําแผนงานพัฒนาประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554

 4    คะแนน

ระดับ  5 สถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจาก
องคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก

5    คะแนน

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

ประเด็นที่ แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล
1 มหาวิทยาลัยมีการทบทวนแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล ซึ่งเปนแผนระยะยาว และจัดทํา

แผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2 แผนพัฒนาสถาบันสูสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยเนื้อหาควรประกอบดวย

รายละเอียดดังนี้
1) เปาหมาย/วัตถุประสงค 
2) โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดําเนินการ
3)  กลุมเปาหมายหรือกลุมสาขาที่ตองการพัฒนา 
4) แนวทางการติดตามความกาวหนาและประเมินผล

3 มหาวิทยาลัยมีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากลทั้งแผนระยะยาวและแผนประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  เชน รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่อนุมัติแผนงานพัฒนาสถาบัน

4 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงไดวามหาวิทยาลัยไดดําเนินตามแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ                         
พ.ศ. 2553 เชน ภาพถาย รายงานการประชุม บันทึกผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
หรือแนวทาง/วิธีการตามที่กําหนดไว และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

5 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงไดวามหาวิทยาลัยมีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน หรือรายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน

4 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจําป และนําเสนอ ปญหา ขอจํากัด
แนวทางแกไขและขอเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553     โดย
เนื้อหาของรายงานฯ  ควรประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
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ประเด็นที่ แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล
1) ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการตามที่กําหนดไว
2) สรุปผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมายตามที่กําหนดไว
3) ปจจัยสนับสนุน
4) ปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด
5) แนวทางหรือขอเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงาน

5 เอกสาร/หลักฐานอื่นที่มีสาระสําคัญครบถวนตามองคประกอบของรายงานฯ ขางตน ที่ทําให
สภามหาวิทยาลัย ผูบริหารสถาบัน/คณะ/สํานัก มีขอมูลเพียงพอที่จะนําไปใชประโยชนตอการ
กําหนดนโยบายและการดําเนินงานในปตอไป

6 เอกกสาร/หลักฐานยืนยันวันหรือชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยไดนําเสนอรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป และขอเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงานดังกลาวตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

7 แผนงานพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
8 เอกสารยืนยันการไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองคกรชั้นนําของโลก

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/งานวิเทศสัมพันธ
ผูจัดเกบ็ขอมูล  :  ทุกคณะ/หนวยงาน
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 6.1
หนวยวัด :  รอยละ

คําอธิบาย :

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงานสถิติ
แหงชาติเปนผูดําเนินการสํารวจ

 บัณฑิต หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา 

ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552) และ

2.  มีงานทําตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป หลังสําเร็จการศึกษา  ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระและ
ไมนับรวมผูที่มีงานทําอยูกอนเขาศึกษาหรือขณะศึกษา

 ผูใชบัณฑิต หมายถึง นายจาง ผูประกอบการ และผูท่ีบัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย
 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งประกอบดวย 3 ประเด็น ดังนี้
 1) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ 
 2) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน  
 3) ความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

เกณฑการใหคะแนน : ก.พ.ร.
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

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

แนวทางการประเมินผล :

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ เปน
ขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผลเทานั้น ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการสํารวจขอมูลควบคูไปได
เพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน ซึ่งเปนการดําเนินงานภายในสถาบันไมตองแสดงเอกสาร/
หลักฐานประกอบการประเมินผล

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ

  ตัวชี้วัดที่  1.1.5 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

แหลงขอมูล

     1.  ผลคะแนนความสํารวจความพึงพอใจ จากสํานักงานสถิติแหงชาติที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
          คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) เปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
          ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของสวนราชการ  จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา

วิธีการจัดเก็บขอมูล  

1.  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
          ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  สถาบันวิจัยและพัฒนา
         ผูจัดเกบ็ขอมูล  :   ทุกคณะ/สถาบันวิจัยและพัฒนา
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง :  ก.พ.ร. 6.2
หนวยวัด :  รอยละ

คําอธิบาย :

 นิสิตนักศึกษา หมายถึง  นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร    ภาค
ปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (สําหรับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตร
ภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบดวย 2 ประเด็น ดังนี้
1) ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ไดแก การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

อาจารยผูสอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณประกอบ และสถานที่จัดการเรียนการสอน 
2) ความพึงพอใจตอการใหบริการของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การใหบริการดานวิชาการ 

และการใหบริการท่ัวไป 

แนวทางการประเมินผล :

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติ
แหงชาติ เปนขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผลเทานั้น

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน : ก.พ.ร.
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

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

แนวทางการประเมินผล :

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 
เปนขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผลเทานั้น

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ

  ตัวชี้วัดที ่ 1.1.6  รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

แหลงขอมูล

           1.  ผลคะแนนความสํารวจความพึงพอใจ จากสํานักงานสถิติแหงชาติที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
                คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(สํานักงาน ก.พ.ร.) เปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ 
                ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของสวนราชการ  จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา

วิธีการจัดเก็บขอมูล  

1.  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  สถาบันวิจัยและพัฒนา

           ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/หนวยงาน
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง :  ก.พ.ร. 7.1
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
คําอธิบาย :

            ความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่
กําหนดใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ วิธีการ 
ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามปรัชญา
ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดหรือตามที่หนวยงานตนสังกัดไดกําหนดไว และนําผลที่ไดจากการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนของ
สถาบันอุดมศึกษา

                     กําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหและทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและหลักเกณฑ 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับเอกลักษณของสถาบันเพิ่มเติม รวมถึงการจัดทํา
แผนการประกันคุณภาพประจําปซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นที่ 2  สถาบันอุดมศึกษาชี้แจงและสรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตาม
แผนการประกันคุณภาพที่ประกาศ  
 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา รวมทั้งจัดเก็บและรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพ

ประเด็นที่ 3  สถาบันอุดมศึกษาติดตามความกาวหนาและรายงานผลการติดตามเสนอผูบริหารเปน
ระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
 สถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายใน
ที่กําหนด ในระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา คณะหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบัน

  ตัวชี้วัดที่  1.1.7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ 
                          การศึกษาอยางตอเนื่อง
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ประเด็นที่ 4  สถาบันอุดมศึกษาเสนอรายงานผลการประเมินตลอดจนแผนการปรับปรุงตอสภา
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็น
 สถาบันอุดมศึกษานําขอเสนอแนะหรือขอสังเกตุจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและผลการ
ประเมินมาใชในการวางแผนประจําปเพื่อเสนอของบประมาณประจําปถัดไป

ประเด็นที่ 5  สถาบันอุดมศึกษาจัดสงรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ภายใน 120 วันนับจากวัน
สิ้นปการศึกษา และเผยแพรรายงานใหสาธารณชนทราบ

เกณฑการใหคะแนน :
วัดระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้   
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน
1 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

2 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

3 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

4 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

5 ประเด็น

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวามหาวิทยาลัยไดนําขอมูลจากผลการประกันคุณภาพมาทบทวนเพื่อ
ดําเนินการดานตางๆ ดังนี้
- ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเหมาะสม

กับเอกลักษณของสถาบันและหนวยงาน
- ระบบประกันคุณภาพ ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาที่แสดงวาไดมีการ

ประเมินคุณภาพภายใน
2 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวามหาวิทยาลัยมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะนําผลการประเมินตนเองและระบบ

ประกันคุณภาพไปใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน/มหาวิทยาลัยใหเกิดผลดี
3 แผนการประกันคุณภาพประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่ งไดรับความเห็นชอบจากสภา       

มหาวิทยาลัย
4 เอกสารหลักฐานที่ระบุวัน เวลา และสถานที่ชี้แจงและ/หรือชองทางการสื่อสารอื่นๆตามความเหมาะสม        

เพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตามแผนการประกันคุณภาพที่ประกาศ  
5 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงผลจากการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในซึ่งระบุ    

ชื่อกิจกรรม ระยะเวลาที่ดําเนินงาน ผลผลิต งบประมาณที่ใช เปนตน
6 เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึง  การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวามี การติดตาม ความกาวหนาและรายงาน

ผลการติดตามเสนอผูบริหารเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องอยางนอยทุกไตรมาส 
7 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการประกัน
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คุณภาพภายในที่กําหนด ในระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา คณะหรือหนวยงานเทียบเทาและ
มหาวิทยาลัยฯ

8  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยนําผลจากการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพไปใช
ในการวางแผนปรับปรุงการบริหาร การจัดการศึกษา

9 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบัน อุดมศึกษานํารายงานผลการประเมินและแผนการปรับปรุงเสนอ
สภาสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็น

10 เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบัน อุดมศึกษาไดมีการประมวลขอเสนอแนะหรือขอสังเกตุจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาและผลการประเมินเพื่อนํามาใชในการวางแผนประจําปเพื่อเสนอของบประมาณ
ประจําปถัดไป เชน รางแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่นําเสนอใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบ เปนตน โดยสามารถเชื่อมโยงใหเห็นถึงความสอดคลองของขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของสภาสถาบันอุดมศึกษากับรางแผนฯ ได

11 รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในที่ประกอบดวยรายงานการประเมินตนเอง และ
รายงานการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

12 เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบัน อุดมศึกษาไดนําสงรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในที่ไดรับการพิจารณาจากสภา ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
ที่ระบุระยะเวลาในการนําสงเอกสารดังกลาวอยางชัดเจน

13 ชองทางการเผยแพรรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในที่ไดรับการพิจารณาจาก
สภา พรอมทั้งระบุชวงเวลาท่ีมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวในแตละชองทางอยางชัดเจน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : งานประกันคุณภาพการศึกษา

          ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ / หนวยงาน
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 7.2
หนวยวัด :  ระดับความสําเร็จ
คําอธิบาย :

 คุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาผานการประเมินของ 
สมศ. และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและกลุมสาขาวิชา

เกณฑมาตรฐาน : 

 พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผานการประเมินคุณภาพภายนอก        
รอบที่ 2 ของ สมศ. และใชผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดังกลาวเปนเกณฑการใหคะแนนตาม
ตัวชี้วัด เชน สถาบันอุดมศึกษาไดผลประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เทากับ 3.5000  จะไดรับคะแนน          
ตามตัวชี้วัดนี้ เทากับ 3.5000 เปนตน 

หมายเหตุ :
หากสถาบันอุดมศึกษาใดยังไมไดรับการประเมินรอบที่ 2 จาก สมศ. ไมตองประเมินตัวชี้วัดนี้ และใหนํา

น้ําหนักไปบวกเพิ่มในตัวชี้วัดที่ 7.1

เกณฑการประเมิน : ก.พ.ร.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

แหลงขอมูล

         1.  ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผานการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่ 2 ของ สมศ.

ขอมูลที่ตองรายงาน :

1. ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผานการประเมินคุณภาพภายนอก  
รอบที่ 2 ของ สมศ.

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : งานประกันคุณภาพการศึกษา

          ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ / หนวยงาน

  ตัวชี้วัดที่  1.1.8  ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 16 
หนวยวัด :  ระดับความสําเร็จ

วัตถุประสงค :

       เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสรางความตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและ
กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คําอธิบาย :

                       ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแนวทาง วิธีการ ใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย โดย
ใหกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และใหมีกระบวนการสงเสริมผูเกี่ยวของปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบ
หรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได

       โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบัน ในปที่ผานๆ มา และนําผลสรุปมาทบทวน
องคประกอบและบทบาทหนาที่ของ คณะกรรมการฯ ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบัน

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษากําหนดแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีเปาหมายที่
เปนรูปธรรมในการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบัน
ประกาศใช

ประเด็นที่ 3  สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานตามแนวทางท่ีกําหนด 
 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทํา/ทบทวนความเหมาะสมของคูมือและมีการประกาศใชอยางเปน

ทางการเพื่อใหคณาจารยและผูเกี่ยวของรับทราบอยางกวางขวางและปฏิบัติได
ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาสรางชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับขอมูลปอนกลับและความ

คิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอื่นที่มีตอคณาจารยของสถาบันในเรื่อง
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชน และสถาบันนําขอมูล
นี้ไปใชอยางเปนระบบในการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย

  ตัวชี้วัดที ่ 1.1.9  ระดับความสําเร็จของของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
    ของสถาบันอุดมศึกษา  



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

60

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหดียิ่งขึ้น มีการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ มี
ก า ร กํ า ห น ด ห รื อ ป รั บ ป รุ ง ม า ต ร ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร กั บ
ผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อยางจริงจัง รวมทั้ง มีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได

ประเด็นที่ 6 สถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ ามี ก า รติ ด ต าม คว าม ก า วห น า แ ล ะมี ก า รป ร ะ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ผ ล
การดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และจัดทําเปนรายงาน เสนอตอ
ผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน

เกณฑการใหคะแนน : ก.พ.ร.
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ดําเนินการได

สําเร็จ ครบถวน 
1 - 2 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 เอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยประจําของสถาบันในปที่ผานๆ มา

2 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบัน อุดมศึกษาไดนําขอมูลจากสรุปรายงานดังกลาวมาใชเพื่อทบทวน
องคประกอบและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน

3 ผลสรุปการทบทวนองคประกอบและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ
4 ประกาศ/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม หรือการเพิ่ม-ลดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯชุด

เดิม ใหปฏิบัติหนาที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
5 เอกสาร/หลักฐาน การจัดประชุม หรือกิจกรรมอื่น ที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําสรุปผลการ

ดําเนินงานมาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น และนํามากําหนดเปน
แนวทางการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยแนวทางนี้ ตองระบุเปาหมายการสงเสริมและ
กํากับดูแลที่เปนรูปธรรม และกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน

6 เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันไดวาจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดขึ้น 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจ

7 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงไดวาสถาบัน อุดมศึกษามีการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนดไวอยาง
ครบถวน ซึ่งสามารถระบุชวงเวลาในการดําเนินงานของแตละกิจกรรมไดอยางชัดเจน

8 รายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนดไวที่เสนอตอผูมีอํานาจ
9 คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และประกาศ คําสั่ง หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการ

ประกาศใชจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยที่ไดรับความเห็นชอบนั้นอยางเปนทางการ พรอมหลักฐาน
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ที่แสดงวาสามารถทําใหคณาจารยและผูเกี่ยวของ ในระดับสถาบัน/คณะ/สํานัก และหนวยงานระดับ
อื่นไดรับทราบและสามารถนําไปปฏิบัติได

10 ชองทางการติดตอสื่อสารตางๆ ซึ่งควรมีมากกวา 2 ชองทาง ที่ทําใหสามารถรับขอมูลปอนกลับ 
ความคิดเห็น และขอรองเรียนจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชน ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติตนของคณาจารยตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

11 เอกสาร/หลักฐานจริงหรือระบบจัดเก็บเอกสารที่รวบรวมขอมูลที่ไดจากชองทางดังกลาว
12 เอกสาร/หลักฐานที่ผูรับผิดชอบไดจัดทําสรุปขอมูลดังกลาว และเสนอตอผู เกี่ ยวของ หรือ

คณะกรรมการ หรือผูมีอํานาจ               
13 ระบบและกลไกที่ไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ในการกํากับดูแลและสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย 
14 รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําระบบและกลไกที่พัฒนาขึ้นนี้ มา

ใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ หรือนํามา
ปรับปรุงมาตรการการกํากับดูแลผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย

15 เอกสาร รายงานที่สรุปวิธีการ/แนวทาง ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภาคณาจารย/ที่ประชุมคณบดี หรือผูมี
อํานาจในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และใหรางวัลผูปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได

17 รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการติดตามความกาวหนาและ
ประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย

18 รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนา และสรุปการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานที่ไดเสนอ
ตอผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน ซึ่งมีขอมูลเพียงพอตอการนําผลการประเมินไปใชประโยชนใน
การกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานหรือทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ได

19 หลักฐานยืนยันวันหรือระยะเวลาที่ผูรับผิดชอบเสนอรายงานสรุปผลดังกลาวตอผูมีอํานาจและ/หรือ
ผูบริหารสถาบัน

ขอมูลที่ตองรายงาน :

1. เอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ประจําของสถาบันในปที่ผานๆ มา

2. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําขอมูลจากสรุปรายงานมาใชเพื่อทบทวนองคประกอบ
และบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน

3. ผลสรุปการทบทวนองคประกอบและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ
4. ประกาศ/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม หรือการเพิ่ม-ลดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯชุดเดิม ให

ปฏิบัติหนาท่ีในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
5. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2551 



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

62

6. เอกสาร หลักฐานที่ยืนยันไดวาจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดขึ้น 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจ

7. มีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และประกาศ คําสั่ง หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการ
ประกาศใชจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยที่ไดรับความเห็นชอบนั้นอยางเปนทางการ พรอมหลักฐานที่แสดง
วาสามารถทําใหคณาจารยและผูเกี่ยวของ ในระดับสถาบัน/คณะ/สํานัก และหนวยงานระดับอื่นไดรับทราบ
และสามารถนําไปปฏิบัติได

8. เอกสาร หลักฐานจริงหรือระบบจัดเก็บเอกสารที่รวบรวมขอมูลที่ไดจากชองทางการติดตอสื่อสารตางๆ ที่
สถาบันสรางขึ้น ซึ่งมีมากกวา 2 ชองทาง ที่ทําใหสามารถรับขอมูลปอนกลับ ความคิดเห็น และขอรองเรียน
จากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชน ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนของคณาจารยตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสรุปขอมูลและไดนําเสนอตอคณะกรรมการ หรือผูมีอํานาจ               

9. เอกสาร หลักฐานรายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําระบบและกลไกที่พัฒนา มา
ใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ หรือนํามา
ปรับปรุงมาตรการการกํากับดูแลผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย

10. เอกสาร รายงานท่ีสรุปวิธีการ/แนวทาง ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภาคณาจารย/ที่ประชุมคณบดี หรือผูมีอํานาจใน
การดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และใหรางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เปนแบบอยางได

11. เอกสาร หลักฐานรายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการติดตาม
ความกาวหนาและประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย

12. เอกสาร หลักฐานรายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนา และสรุปการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน
ที่ไดเสนอตอผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน ซึ่งมีขอมูลเพียงพอตอการนําผลการประเมินไปใช
ประโยชนในการกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานหรือทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได

13. หลักฐานยืนยันวันหรือระยะเวลาที่ผูรับผิดชอบเสนอรายงานสรุปผลดังกลาวตอผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหาร
สถาบัน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 17, สกอ. 2.2, สมศ.6.6
หนวยวัด :  ระดับความสําเร็จ

วัตถุประสงค :

เพื่อติดตามความกาวหนาและความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาตามมาตรา 
22 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไววา "การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด"

คําอธิบาย :
 ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษา

กําหนดใหอาจารยประจําของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา
และจัดใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดย
อิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและนอก
คณะ โดยสถาบันเปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยการกําหนดจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการฝกประสบการณ
ภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของอาจารยและผูเรียน  มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) มีหองสมุดและระบบสืบคน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง

 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ ใหนับเฉพาะอาจารย
ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ

 สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยใชการเก็บขอมูลจริงจากอาจารยประจําของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดประสบการณ
หรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับ
ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน การสํารวจขอมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารยประจําของสถาบัน หรือการวิจัยหรือการ
ประเมินผลหรือการจัดเก็บรองรอยหลักฐานจากการศึกษาขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ ที่นาเชื่อถือเชน การสังเกตการ
เรียนการสอน การสังเกตวิธีการตั้งปญหาหรือตั้งโจทยของผูสอน และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมาย เปนตน 
แลวจัดทําสรุปผลดังกลาวในระดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจจัดทําเปนรายงานวิจัยประเมินผลก็ได

          

  ตัวชี้วัดที ่ 1.1.10 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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      โดยกําหนดประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางท่ีกําหนด

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
แ ล ะ นํ า ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ศั ก ย ภ า พ ผู เ รี ย น นี้ ม า ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ก า ร ส อ น
ในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของ
คณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 75  ของคณาจารยประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญได  โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติ
จริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 
75  ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 
75  ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจําของสถาบันที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล และสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพได

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75  ของ
คณาจารยประจํา) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ในกรณีที่ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และในกรณีได
จัดหาสื่อสําเร็จรูปที่เปนมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เชน สื่อ
วิทยาศาสตร สื่อสําเร็จรูป สื่อเทคโนโลยี เปนตน สถาบันอุดมศึกษาตองมีเกณฑในการคัดเลือกและ
พิจารณา มีการประเมินและรายงานผลการใชสื่อในการพัฒนาผูเรียนดวย

ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการส ง เสริมสนับสนุนทํา ใหคณาจารยส วนใหญ  ( อย างน อย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา)  มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
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เกณฑการใหคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน
 1-3 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

4 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

5 ประเด็น

ดําเนินการได สําเร็จ 
ครบถวน
6 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน
ทั้ง 7 ประเด็น

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้นในการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญมีความรู ความเขาใจ รู
เปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา

2 การจัดโครงการ/กิจกรรมหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่ยืนยันวาสถาบันอุดมศึกษาไดมีการเผยแพรสราง
ความรูความเขาใจตามแนวทางที่กําหนดไว

3 สรุปรายงานผลการดําเนินงานซึ่งแสดงขอมูลที่ชัดเจนวาคณาจารยประจําสวนใหญมีความรู ความเขาใจที่
จะดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด

4 มาตรการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้นเพื่อใหคณาจารยประจําสวนใหญดําเนินการวิเคราะหศักยภาพ
ของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล

5 คูมือหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่สถาบันจัดทํา เพื่อเปนแนวทางใหคณาจารยและผูเกี่ยวของในระดับ
สถาบัน/คณะ/สํานัก สามารถนําไปปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไดอยางถูกตอง โดยไดประกาศหรือ
เผยแพรอยางกวางขวาง

6 สรุปรายงานผลการดําเนินงานหรือเอกสาร/หลักฐานอื่น ซึ่งแสดงขอมูลที่ชัดเจนวาคณาจารยประจําสวน
ใหญไดดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลมาปรับปรุง
แผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

7 หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตามประเด็นนี้ 
เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

8 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวิธีการที่สถาบัน อุดมศึกษาไดดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน ซึ่งอาจใชวิธีการสํารวจ หรือการวิจัย 
หรือการประเมินประสิทธิภาพ ที่ควรออกแบบการเก็บขอมูลจากผูสอนและนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลอื่น 
เพื่อเปนการสอบทานขอมูลใหนาเชื่อถือยิ่งขึ้น

9 รายงานผลการสํารวจหรือผลการวิจัยหรือผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาไดจัดทําขึ้น พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานวาไดมีการนําผลมาใชปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
สอนของคณาจารยประจําสวนใหญได
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10 เอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ เชน แผนการจัดประสบการณหรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการ
สอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน  จํานวนชั่วโมง
เรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการฝกประสบการณภาคสนาม โครงงานของนิสิตนักศึกษา
ตัวอยางสื่อการสอน เทคโนโลยีที่นํามาใชสนับสนุนการสอนและการคนควา เปนตน

11 หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตามประเด็นนี้ 
เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

12 เอกสาร/หลักฐานเชนเดียวกับประเด็นที่ 3 แตมีสาระสําคัญเรื่องประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของคณาจารยและผูเรียน

13 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบัน อุดมศึกษาไดนําผลการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพมาใชปรับปรุงพัฒนาใหคณาจารยประจําสวนใหญมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนได

14 หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตามประเด็นนี้ 
เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

15 เอกสาร/หลักฐานเชนเดียวกับประเด็นที่ 3 และประเด็นที่ 4 แตมีสาระสําคัญเรื่องผลการจัดการสอนของ
คณาจารยประจําของสถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
ซึ่งแสดงรายละเอียดของการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน

16 เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันไดวาคณาจารยประจําสวนใหญของสถาบันใชผลจากการติดตามและประเมินผล
ดังกลาวไปปรับเปลี่ยนการจัดการสอนใหเหมาะสมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได

17 หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตามประเด็นนี้ 
เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

18 รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและพัฒนาการเรียนรูของผู เรียนที่คณาจารยประจําไดจัดทําใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

19 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว าคณาจารยประจํ า นํ าผลงานวิจัยดั งกลาวไปใชพัฒนาผู เ รียนใน
สถาบันอุดมศึกษาได

20 หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตามประเด็นนี้ 
เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

21 ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาไดจัดหาสื่อสําเร็จรูปที่เปนมาตรฐานสากล และที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ เชน สื่อวิทยาศาสตร  สื่อสําเร็จรูป  สื่อเทคโนโลยี เปนตน  สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีเกณฑใน
การคัดเลือกและพิจารณา  รวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลการใชสื่อในการพัฒนาผูเรียนดวย
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22 รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหและ
ประเมินผลกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับหลักสูตร และ/หรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ
ระดับคณะท่ีนํามาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโดยรวมของสถาบัน

23 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโดยรวมของสถาบันจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
24 รายงานสรุปผลดังกลาวตองแสดงขอมูลหรือมีรายละเอียดที่อธิบายไดวาสถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการที่

ใหความสําคัญกับผูเรียนอยางไร มีวิธีการดําเนินการอยางไร และผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร ซึ่งตองสะทอน
ผลในดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับ และความคุมคาของการใชงบประมาณในการจัดการศึกษาของสถาบัน
ได

ขอมูลที่ตองรายงาน :

1. เอกสาร หลักฐานที่แสดงการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ยืนยันวาสถาบันอุดมศึกษาไดมีการเผยแพรสราง
ความรูความเขาใจตามแนวทางที่กําหนดไว โดยสรุปรายงานผลการดําเนินงานซึ่งแสดงขอมูลที่ชัดเจน
วาอาจารยประจําสวนใหญมีความรู ความเขาใจที่จะดําเนินการไดตามแนวทางท่ีกําหนด

2. เอกสาร หลักฐานที่แสดงมาตรการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้นเพื่อใหอาจารยประจําสวนใหญ
ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล

3. มีคูมือหรือเอกสาร หลักฐานอื่นที่สถาบันจัดทํา เพื่อเปนแนวทางใหคณาจารยและผูเกี่ยวของ  ในระดับ
สถาบัน/คณะ/สํานัก สามารถนําไปปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไดอยางถูกตอง โดยไดประกาศหรือ
เผยแพรอยางกวางขวาง

4. เอกสาร หลักฐานการสรุปรายงานผลการดําเนินงานหรือเอกสาร หลักฐานอื่น ซึ่งแสดงขอมูลที่ชัดเจนวา
อาจารยประจําสวนใหญไดดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และ
นําผลมาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

5. เอกสาร หลักฐานอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตาม
ประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

6. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของอาจารยประจําของสถาบัน ซึ่งอาจใชวิธีการสํารวจ หรือการวิจัย 
หรือการประเมินประสิทธิภาพ ที่ควรออกแบบการเก็บขอมูลจากผูสอนและนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลอื่น 
เพื่อเปนการสอบทานขอมูลใหนาเชื่อถือยิ่งขึ้น

7. เอกสาร หลักฐานการรายงานผลการสํารวจหรือผลการวิจัยหรือผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไดจัดทําขึ้น พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานวาไดมีการนําผลมาใช
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของอาจารยประจําสวนใหญได

8. เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เชน แผนการจัดประสบการณหรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการ
สอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน  จํานวน
ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการฝกประสบการณภาคสนาม โครงงานของนิสิตนักศึกษา
ตัวอยางสื่อการสอน เทคโนโลยีที่นํามาใชสนับสนุนการสอนและการคนควา เปนตน พรอมหลักฐานที่
อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตามประเด็น เชน ขั้นตอน
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และชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการวิเคราะห
ผล เปนตน

9. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําผลการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพมาใชปรับปรุงพัฒนาใหอาจารยประจําสวนใหญมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนได พรอมหลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการ
ไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตามประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุม
ตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

10. เอกสาร หลักฐานที่ยืนยันไดวาอาจารยประจําสวนใหญของสถาบันใชผลจากการติดตามและประเมินผล
ดังกลาวไปปรับเปลี่ยนการจัดการสอนใหเหมาะสมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได พรอม
หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตามประเด็นนี้ 
เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

11 เอกสาร หลักฐานรายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่อาจารยประจํา ได
จัดทําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

12 เอกสาร หลักฐานที่แสดงว าอาจารยประจํ า นําผลงานวิจัยดั งกล าวไปใชพัฒนาผู เรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาได พรอมหลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการ
สรุปผลสําเร็จตามประเด็นนี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/
แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

13 เอกสาร หลักฐานการรายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงวาสถาบันอุดมศึกษาได
ดําเนินการวิเคราะหและประเมินผลกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับหลักสูตร และ/หรือ
ระดับสาขาวิชา และ/หรือระดับคณะที่นํามาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโดยรวมของสถาบัน

14 เอกสาร หลักฐานการรายงานสรุปผลการดําเนินงานโดยรวมของสถาบันจากการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 18
หนวยวัด :  ระดับความสําเร็จ
วัตถุประสงค : 

เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญที่จะสามารถสรางประโยชน
ใหแกผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้ง จะนําไปสูการบรรลุพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

คําอธิบาย :

 กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตาม
ภ า ร กิ จ ข อ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ ส ร า ง คุ ณ ค า ใ ห แ ก ผู รั บ บ ริ ก า ร แ ล ะ ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย
มักเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกันตาม
ภารกิจของสถาบันฯ เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน

 ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จ ของกระบวนการที่สรางคุณคาตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น โดยตองสอดคลองกับความคาดหวัง
หรือความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา อาจ
มีมากกวา 1 ขอก็ได เชน นิสิตนักศึกษาคาดหวังวาจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ขอกําหนด ที่สําคัญ
ในเรื่องนี้คือ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารยผูสอน แหลงคนควา เปนตน ซึ่ง
หลังจากไดขอกําหนดแลว สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตอไป
เกณฑการใหคะแนน :

กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับขั้นความสําเร็จ (milestones) 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาและ
ความสําเร็จของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
1 
2  
3   
4    
5     

  ตัวชี้วัดที่  1.1.11  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา
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โดยที่ :

ระดับ
ความสําเร็จ

เกณฑการใหคะแนน คะแนน

1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาซึ่งเปน
กระบวนการที่สงผลโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจ
หลักของสถาบัน สอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพการ
ทํางานที่ดีขึ้น ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบัน โดยมีการ
วิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการที่สรางคุณคาเพื่อทําใหการ
ดําเนินงานของสถาบันมีความสอดคลองกัน

1    คะแนน

2 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สราง
คุณคาจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ ตามขั้นตอน
ที่ 1

2    คะแนน

3 สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ 
ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกําหนด
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยรวมกันทําหนาที่ศึกษาความเปนไปได 
พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการดําเนิน
กระบวนการ

3    คะแนน

4 สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน 
เพื่อทําใหงานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมตนทุน ลดระยะเวลาการ
ดําเนินงาน) และมีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ เชน มีแผนหรือมาตรการลดคาใชจายของหนวยงาน เปนตน

 4    คะแนน

5 สถาบันอุดมศึกษามีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตาม
ขั้นตอนที่ 4 และจัดทํารายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมี
อํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการ
กําหนดกระบวนการท่ีสรางคุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอไป

5    คะแนน

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 เอกสารแสดงแผนภาพและรายชื่อของกระบวนการที่สรางคุณคาที่สถาบัน อุดมศึกษากําหนดเพื่อ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

2 รายงานการวิเคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของ
กระบวนการที่สรางคุณคากับผลกระทบโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของ
สถาบันแสดงความสอดคล อ งกั บความคาดหวั งและความต อ งการของผู รั บบริ การและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

3 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาไวมากกวา 1 กระบวนการ ตองแสดง
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รายงานการวิเคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เสนอผลการวิเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวางกระบวนการที่สรางคุณคาทุกกระบวนการตามที่สถาบันกําหนด

4 รายงานการวิเคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานดังกลาว ตองแสดงใหเห็นไดวากระบวนการที่
สรางคุณคาที่ไดวิเคราะห ความเชื่อมโยงสอดคลองนั้น จะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น
และชวยลดคาใชจาย ในการดําเนินงานของสถาบันไดอยางไร

5 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 2
6 ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ ซึ่ง

สถาบันจัดทําขึ้นอยางสอดคลองกับผลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1
7 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 3 
8 กระบวนการดําเนินงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไดออกแบบไวจากขอกําหนดที่สําคัญ โดยตอเนื่องจากการ

ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
9 คูมือการการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการ

ที่สรางคุณคาและขอกําหนดที่สําคัญได
10 ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนและ

มอบหมายใหทําหนาที่ศึกษาความเปนไปได พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาใน
การดําเนินกระบวนการ ครบถวนตามกระบวนการที่สรางคุณคาที่สถาบันกําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553

11 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 4
12 ระบบและกลไกในการติดตามความ กาวหนาการดําเนินงาน ซึ่งกําหนดระยะเวลาการติดตามไวชัดเจน 

ที่ทําใหมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ คืออยางนอยทุกไตรมาสหรือทุก 6 เดือน
13 ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสาร/หลักฐานการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามความกาวหนา หรือการ

มอบหมายใหมีบุคคลหรือคณะบุคคลทําหนาที่ดังกลาว
14 รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาตามระยะเวลาที่กําหนด และหลักฐานที่ยืนยันไดวา 

สถาบันอุดมศึกษาไดนําผลดังกลาวมาปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ

15 ตัวอยางของการดําเนินงานที่ไดรับ การพัฒนาประสิทธิภาพจากการดําเนินงานตามขั้นตอนที่1 - 4

16 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1, 2, 3 และ 4 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 5
17 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวันที่หรือชวงระยะเวลาที่ผูรับผิดชอบไดจัดทํารายงานผลการปรับปรุง

กระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจ
18 บันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุมหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงขอมูลผลการพิจารณาของผูมี

อํานาจ รวมทั้งขอเสนอแนะที่สถาบัน อุดมศึกษาจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนด
กระบวนการที่สรางคุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดตอไป



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ขอมูลที่ตองรายงาน :

1. เอกสาร หลักฐานที่แสดงรายชื่อของกระบวนการที่สรางคุณคาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด              
เพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552

2. เอกสารการวิเคราะห หรือเอกสาร หลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการที่สราง
คุณคากับผลกระทบโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของสถาบัน แสดงความ
สอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

3. เอกสารการวิเคราะห หรือเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นไดวากระบวนการที่สรางคุณคาที่ไดวิเคราะห          
ความเชื่อมโยงสอดคลองนั้น จะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้นและชวยลดคาใชจาย ในการ
ดําเนินงานของสถาบัน

4. เอกสารการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ        
5. เอกสารคูมือการการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหมีการปฏิบัติตาม

กระบวนการที่สรางคุณคาและขอกําหนดที่สําคัญได
6. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนและมอบหมายใหทํา

หนาที่ศึกษาความเปนไปได พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการดําเนิน
กระบวนการ ครบถวนตามกระบวนการที่สรางคุณคาที่สถาบันกําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

7. เอกสาร หลักฐานที่แสดงระบบและกลไกในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน อยางนอยทุก
ไตรมาส หรือทุก 6 เดือน

8. เอกสาร หลักฐานที่แสดงการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามความกาวหนา หรือการมอบหมายใหมีบุคคล
หรือคณะบุคคลทําหนาที่ดังกลาว

9. เอกสาร หลักฐานที่แสดงการรายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาตามระยะเวลาที่กําหนด และ
หลักฐานที่ยืนยันไดวา สถาบันอุดมศึกษาไดนําผลดังกลาวมาปรับปรุง

10. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวันที่หรือชวงระยะเวลาที่ผูรับผิดชอบไดจัดทํารายงานผลการปรับปรุง
กระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจ

11. บันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุมหรือ เอกสาร หลักฐานที่แสดงขอมูลผลการพิจารณาของผูมี
อํานาจ รวมทั้งขอเสนอแนะที่สถาบัน อุดมศึกษาจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนด
กระบวนการที่สรางคุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดตอไป

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน/ กองนโยบายและแผน

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,



        คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง : สงป . 
หนวยวัด :  คน
คําอธิบาย :

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทุกหลักสูตร ไดแก หลักสูตรปกติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เกณฑการประเมิน : สงป.

       ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  80  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน  353 คน 1
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน  433 คน 2
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน  513 คน 3
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน  593 คน 4
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน  673 คน 5

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/คณะเทคโนโลยีการเกษตร/
                                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
จํานวนนกัศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คน - 614 643

  ตัวชี้วัดที ่ 1.1.12  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง : สงป . 
หนวยวัด :  คน
คําอธิบาย :

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีดานสังคมศาสตร 
ทุกหลักสูตร ไดแก หลักสูตรปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เกณฑการประเมิน : สงป.

       ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  80  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน  675 คน 1
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน  755 คน 2
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน  835 คน 3
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน  915 คน 4
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน  995 คน 5

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  คณะครุศาสตร/คณะวิทยาการจัดการ/คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ดานสังคมศาสตร คน - 851 806

  ตัวชี้วัดที่  1.1.13  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ดานสังคมศาสตร



        คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง : มรสน.
หนวยวัด : หลักสูตร
คําอธิบาย :

การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรใหม หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยพัฒนา หรือ
ปรับเปลี่ยนใหทันสมัย และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และวิทยาการในสาขานั้น ๆ ใน การปรับปรุง
หลักสูตรอาจเปนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด หรือบางสวนของหลักสูตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เกณฑการประเมิน : มรสน.
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
8 หลักสูตร 9 หลักสูตร 10 หลักสูตร 12 หลักสูตร 13 หลักสูตร

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ขอมูลที่ตองรายงาน :

1. สรุปจํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. เอกสารหลักฐานรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  ตัวชี้วัดที่  1.1.14  จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง :  มรสน. (สกอ.2.4)(สมศ.6.2)
หนวยวัด :  รอยละ
คําอธิบาย : 

การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะตองคํานึงถึง คือ สัดสวนอาจารยตอ
นักศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนที่ใชดวย สัดสวน
อาจารยตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยง กับการวางแผนตาง ๆ อาทิ เปาหมายการผลิตบัณฑิต การวางแผน
อัตรากําลังและภาระงาน อาจารย รวมทั้งทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนตอการเรียนการสอน ตัวบงชี้นี้ตองการทราบ
สัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

            เกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจํา  ในกลุมสาขาวิชาใหใชตาม       
ที่กําหนดดังตาราง  

ตาราง  ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัดเดียวกับ FTES
           ระดับปริญญาตรี  และเกณฑมาตรฐานของ FTES  ระดับปริญญาตีตอจํานวนอาจารยประจํา

สาขา
ตัวปรับคา

(นําไปคูณกับคา FTES 
ระดับบัณฑิตศึกษา)

เกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับ
ปริญญาตรี ตอจํานวนอาจารย

ประจํา
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 1 8 : 1
2. วิทยาศาสตรกายภาพ 2 20 : 1
3. วิศวกรรมศาสตร 2 20 : 1
4. สถาปตยกรรมศาสตร และการผังเมือง 1 8 : 1
5. เกษตร ปาไมและประมง 2 20 : 1
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี 
    การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 

1.8 25 : 1

7. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 1.5 25 : 1
8. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและ
    ประยุกตศิลป 

1.8 8 : 1

9. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 1.8 25 : 1

เกณฑการใหคะแนน :  มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
50 : 1 45 : 1 40 : 1 35 : 1 30 : 1

  ตัวชี้วัดที่  1.1.15  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา



        คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

            1. กองนโยบายและแผนจะคิดคา FTES ปการศึกษา 2553  และรายงานขอมูลใหทุกคณะ 
                                    
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน
        ผูจัดเก็บขอมูล  : ทุกคณะ/กองนโยบายและแผน



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

78

แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง :  มรสน.
หนวยวัด : รอยละ
คําอธิบาย : 

 ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเทากับจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

 อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา   ใหนับรวมอาจารยประจํา
ทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ที่ยังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยจะนับรวมอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทา โดยจะตองไดรับวุฒิ จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2553  (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  ทั้งนี้  ใหนับรวมอาจารยที่ลา
ศึกษาตอดวย

 ในกรณีวุฒิบัตรแพทยผูเชี่ยวชาญตามสาขาสามารถเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกได นอกนั้นการ
เทียบวุฒิใดๆใหเทากับวุฒิ ปริญญาเอกนั้น จะตองเปนการรับรองคุณวุฒิจาก สกอ. เทานั้น 

 ไมนับการเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกของหลักสูตร MFA (Master of Fine Arts)

สูตรการคํานวณ :

จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
X 100

เกณฑการประเมิน : มรสน.
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
รอยละ 11 รอยละ 12 รอยละ 13 รอยละ 18 รอยละ 30

  ตัวชี้วัดที ่ 1.1.16 รอยละของอาจารยประจํา ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา



        คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. แผนการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.2553
2. จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทาตามที่ ก.พ. รับรอง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหนับรวมอาจารยปริญญาเอกที่ลาศึกษาตอ
3. ระเบียนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่บันทึกขอมูลวุฒิการศึกษา  และสาขาวิชาที่สําเร็จ

การศึกษาของอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.2553
4. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขอมูลที่ตองรายงาน :

1. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2553

2. อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการ
จางทั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  ทั้งนี้  ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน/ กองกลาง

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ความเชื่อมโยง :  มรสน.
หนวยวัด : รอยละ
คําอธิบาย :

 ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตําแหนงทางวิชาการกับจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

 อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการใหนับรวมอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงทางวิชาการ
ในระดับผูชวยศาสตราจารย(ผศ.) รองศาสตราจารย(รศ.) และศาสตราจารย(ศ.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ที่ยังคงมี
สถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา 

 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกประเภท ไดแก อาจารยขาราชการและอาจารยพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย

สูตรการคํานวณ :

จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2553

จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
X 100

เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 60

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. รายชื่ออาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จากงานบุคคลและนิติการ
จัดเก็บขอมูลโดยกองนโยบายและแผน

2. สรุปจํานวนอาจารยประจําที่เปนอาจารยขาราชการ  จากงานบุคคลและนิติการ  จัดเก็บโดยกองนโยบาย
และแผนรวบรวมขอมูล

3. แผนการพัฒนาตําแหนงทาวิชาการของอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.2553
4. คําสั่งอนุมัติเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการที่ลงนามโดยผูมีอํานาจ

  ตัวชี้วัดที่  1.1.17  รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ



        คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ขอมูลที่ตองรายงาน :

1. จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2553
2. อาจารยประจําทุกประเภท ไดแก อาจารยขาราชการและอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ใหนับรวม

อาจารยที่ลาศึกษาตอดวย

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน/ กองกลาง

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

82

แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :  ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น

ความเชื่อมโยง :  มรสน.
หนวยวัด : รอยละ
คําอธิบาย :

 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

 เปนตัวชี้วัดที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อน
สังคมของประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน 

 นักศึกษาใหม หมายถึง นักศึกษาที่รับใหมในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับ 
ปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่องภาคปกติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนนักศึกษาใหมในปงบประมาณ พ.ศ.2553 - จํานวนนักศึกษาใหมในปงบประมาณ พ.ศ.2552
จํานวนนักศึกษาใหมในปงบประมาณ พ.ศ.2552

X 100

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
จํานวนนักศึกษาใหมภาคปกติ คน 1,935 2,266 2,705
รอยละของนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น รอยละ - 17.1059 19.38

หมายเหตุ :  ปงบประมาณ พ.ศ.2553 มีการรับนักศึกษาใหมซึ่งจะเสร็จสิ้นในเดือน  พฤษภาคม  2553

เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
รอยละ 1.2 รอยละ 1.4 รอยละ 1.6 รอยละ 1.8 รอยละ 2

  ตัวชี้วัดที่  2.2.1  รอยละของนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. ขอมูลจํานวนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ ขอมูลจํานวน
นักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จัดเก็บโดยสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ขอมูลที่ตองรายงาน :

1. ขอมูลจํานวนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
2. ขอมูลจํานวนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :  ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น

ความเชื่อมโยง :  ก.พ.ร. 3.1
หนวยวัด :  ระดับความสําเร็จ
คําอธิบาย : 

การพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู หมายถึง การพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู  โดยมุงเนน
ทักษะการคิด เทคนิคการสอนคุณธรรมจริยธรรม การประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งมีรูปแบบการใหความรู 
เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเปนที่ปรึกษา ฯลฯ

กลุมสนุก หมายถึง กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  3  จังหวัด  ซ่ึงประกอบดวยจังหวัด 
                 ส   = จังหวัดสกลนคร       น = จังหวัดนครพนม     ุก  = จังหวัดมุกดาหาร      

การดําเนินการ ประกอบดวย 7 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 สรางทีมงาน
ขั้นที่ 2 สํารวจและประเมินความตองการจําเปน
ขั้นที่ 3 สรางชุดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขั้นที่ 4 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขั้นที่ 5 ประชาสัมพันธและรับสมัครกลุมสนใจจากโรงเรียนที่มีผลการสอบ O – NET 

หรือ NT ต่ํากวารอยละ 50
ขั้นที่ 6 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว
ขั้นที่ 7 ประเมินโครงการ และจัดทํารายงาน

วิธีการวัด
1.  ตรวจสอบหลักฐานการดําเนินงาน

1.1   หลักฐานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูในจังหวัดกลุมสนุก
1.2  หลักฐานคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                         เพื่อปฏิรูปการเรียนรู ในกลุมจังหวัดสนุก
1.3  หลักฐานการสํารวจและประเมินความตองการจําเปน (แบบสํารวจ และผลการสํารวจ)
1.4  เอกสารชุดอบรมเชิงปฏิบัติการ
1.5 แผนปฏิบัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
1.6  หลักฐานการประชาสัมพันธ และการรับสมัครผูเขาการอบรม
1.7  เอกสารรายงานผลการประเมินโครงการ

  ตัวชี้วัดที่  2.2.2  ระดับความสําเร็จการพัฒนาครู “กลุมสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู
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            2.  รอยละของผูเขารับการอบรมตอจํานวนเปาหมายในแผนปฏิบัติราชการ ดําเนินการดังนี้
2.1 แจงนับรายชื่อผูลงทะเบียนเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเขารับการอบรมตลอดหลักสูตร
2.2 คํานวณคารอยละของผูเขารับการอบรมตอจํานวนเปาหมาย 
2.3 กลุมเปาหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกลุมสนุก  100  คน

            3.  รอยละกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่รับการบริการ ดําเนินการดังนี้(วัดทันที
ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น)

3.1  ผูเขารับการอบรมประเมินตนเองโดยใช ”แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูความเขาใจ             
ในเนื้อหาสาระที่รับการอบรม” ซึ่งมีระดับเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ ใชเกณฑผาน  3.50  ขึ้นไป

3.2  แจงนับจํานวนผูประเมินตนเองผานเกณฑที่กําหนดในขอ 3.1
3.3  คํานวณคารอยละของผูเขารับการอบรมที่ประเมินความรูความเขาใจของตนเองผานเกณฑ             

ตอผูเขารับการอบรมทั้งหมด

4.  รอยละกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการอบรม  ดําเนินการดังนี้(วัดทันทีหลังการอบรมเสร็จ)
4.1  ผูเขารับการอบรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการอบรม “ซึ่งมีลักษะเปนแบบประเมินคา 5 

ระดับ ใชเกณฑผาน 3.50 ขึ้นไป”
4.2  แจงนับจํานวนผูเขารับการอบรมที่มีความพึงพอใจผานเกณฑที่กําหนดในขอ 4.1 
4.3   คํานวณคารอยละของผูเขารับการอบรมที่มีความพึงพอใจผานเกณฑ ตอผูเขารับการอบรมทั้งหมด

5.  รอยละของกลุมเปาหมายนําความรูสูการปฏิบัติจริง ดําเนินการดังนี้ (วัดชวงติดตามหลังการอบรม 1-2 
เดือน)

5.1  ผูเขารับการอบรมตอบแบบสอบถามการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมสูการปฏิบัติจริง
5.2  แจงนับจํานวนผูเขารับการอบรมที่มีการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมสูการปฏิบัติจริง 

จากการตอบแบบสอบถาม ซึ่งสงไปเก็บรวบรวมขอมูลภายหลังจากที่ไดฝกอบรมไปแลว  1 – 2 เดือน
5.3  คํานวณคารอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมที่มีการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมสู             

การปฏิบัติจริงตอผู เขารับการอบรมทั้งหมด(ใชแบบสอบถามการนําความรูไปใชในการปฏิรูปการศึกษา              
รอยละ 75)

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จการพัฒนาครู 
“กลุมสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู

ระดับ
ความสําเร็จ

- - 5.0000
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เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา

จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)

ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5

1 
2  
3   
4    
5     

โดยที่ :
ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน

1 โครงการการพัฒนาคร ู “กลุมสนุก” เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู ผานการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย และดําเนินการไดตามแผนไมนอยกวา  รอยละ 50

เทากับ 1 คะแนน

2 ดําเนินการไดครบถวนตามแผน  รอยละ 100 เทากับ 2 คะแนน
3 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน เทากับ 3 คะแนน
4 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 75 - 99 ของโครงการตามแผน เทากับ 4 คะแนน
5 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 100 ของโครงการตามแผน เทากับ 5 คะแนน

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 นําเสนอโครงการการพัฒนาคร ู“กลุมสนุก”  ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
2 ดําเนินโครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสภา
3 มีรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยท่ีอนุมัติโครงการการพัฒนาคร ู“กลุมสนุก” 
4 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการฯ
5 มีการประชาสัมพันธ และการรับสมัครผูเขาการอบรม
6 มีรายงานผลการประเมินโครงการ  เอกสารหลักฐานรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม และภาพประกอบ

โครงการ

ขอมูลที่ตองรายงาน :

1 หลักฐานการดําเนินงาน
1.1  หลักฐานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูในจังหวัดกลุมสนุก
1.2 หลักฐานคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
      เพื่อปฏิรูปการเรียนรู ในกลุมจังหวัดสนุก
1.3 หลักฐานการสํารวจและประเมินความตองการจําเปน (แบบสํารวจ และผลการสํารวจ)
1.4 เอกสารชุดอบรมเชิงปฏิบัติการ
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1.5 แผนปฏิบัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
1.6 หลักฐานการประชาสัมพันธ และการรับสมัครผูเขาการอบรม
1.7 เอกสารรายงานผลการประเมินโครงการ

2 รายงานสรุปการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนาครู

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : คณะครุศาสตร

        ผูจัดเก็บขอมูล  :   คณะครุศาสตร
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 4.2.1
หนวยวัด : รอยละ
คําอธิบาย :

 เปรียบเทียบงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้การเปนอาจารยประจําและ/ หรือ
นักวิจัยประจํา ใหนับอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานดานวิจัยไมนับรวมอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ

   งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธี
วิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

   งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา 
หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการ
แสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปน
ตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง สิ่งประดิษฐ
หรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม   

   การตีพิมพงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หมายถึง การที่
บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
ในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ 
(Peer Review) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความทําหนาที่พิจารณา
ตีพิมพประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

   การเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่
บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
ในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมทั้งบทความงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยตองเปน
บทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เปนการตีพิมพ
บทความฉบับเต็ม (Full text) 

   วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ1) 
วารสารนั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเปนผูที่มีชื่อเสียงใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25

  ตัวชี้วัดที ่ 3.3.1 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับนานาชาติ 
                            ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
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  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการ
ระดับสากลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถ
นํามานับรวมไดก็ตอเมื่อวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัย
จากตางประเทศลงตีพิมพ อยางนอย 1 เรื่องหรือ 1 บทความ ในแตละฉบับ ที่ตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

  การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยูใน
ฐานขอมูล ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ใหการรับรองไดดวย  ทั้งนี้ ไมนับรวมการตีพิมพเผยแพรในวารสารประชาคมวิจัยของ สกว. เนื่องจากวารสาร
ดังกลาวเปนจดหมายขาวที่ไมมีกระบวนการ Peer review

  ฐานขอมูลระดับชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย  โดย
อาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล  ฯลฯ  รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึง 
รายการบรรณานุกรม   สาระสังเขปประกอบ  หรืออาจมีเนื้อหาเต็มดวย  ทั้งนี้สามารถสืบคนขอมูลการอางอิงใน
ฐานขอมูลระดับชาติ จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation Index Centre; TCI)  
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ tcidatabase.html

  ฐานขอมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ  
โดยอาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุม
ถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม  

ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาติ/นานาชาติ

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

o 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/ 

o 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 
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2.5 Arts & Humanities Search =
            http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html 

2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts =
            http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php 

3. วารสารที่ตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นตองตีพิมพเปน
ภาษาอังกฤษ

3.1 Journal of Medical Association of Thailand 
3.2 Thai Journal of Surgery 
3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
3.5 ScienceAsia 
3.6 Thai Journal of Agricultural Science 
3.7 Manusya 
3.8 Journal of Population and Social Studies
3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language
  ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ
o ISI = http://portal.isiknowledge.com/
o MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet
o ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/
o Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/
o Biosisi = http://www.biosis.org/
o Scopus = http://www.info.scopus.com/
o Pubmed = http://www.pubmed.gov/
o Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and 

then academic search premium)
o Infotrieve = http://www.infotrieve.com
o Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/
  การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใน

ปงบประมาณพ.ศ. 2553 จะไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม

  การนับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) : จะนับไดเฉพาะบทความที่ไดรับการ
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมที่เปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (full text) หรือบทความวิจัย  (Research 
article) ไมนับบทคัดยอ (Abstract) และรายงานสืบเนื่องจากการประชุมดังกลาวตองมีกระบวนการพิจารณาประเมิน
บทความ (Peer review) ไมใชรายงานสืบเนื่องจากการประชุมแบบรวมเรื่อง

  อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารย
ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษา
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  นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานดานวิจัยที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  
ทั้งนี้ ใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ  

สูตรการคํานวณ :

(จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจําที่ไดรับการตีพิมพ 
เผยแพร ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

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

เกณฑการใหคะแนน :
            โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

1 งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 8

เทากับ 1 คะแนน

2 งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 10

เทากับ 2 คะแนน

3 งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 12

เทากับ 3 คะแนน

4 งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 15

เทากับ 4 คะแนน

5 งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 30

เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2550 2551 2552

จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

18 39 36

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 189 207 192
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - - 14
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไปชวยราชการ - - 4
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานวิจัย - - -
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด - - 210
รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือ
นําไปใชประโยชน  ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

9.52 18.8406 18.7500
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไมนับรวมอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ จัดเก็บโดยกองนโยบายและแผน

2 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จัดเก็บโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

3 จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําที่มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ใหระบุชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค สาขาที่ศึกษา พรอมระบุ แหลงของเงินทุนที่ให จัดเก็บ   โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา

หมายเหตุ
1. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร และใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. การเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการเผยแพร

ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
3. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซึ่งเมื่อนับการตอบรับ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะนํามาแจงนับซ้ํา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไมได

4. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับการ
ประเมิน โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตางๆ โดยระบุรายละเอียดดังนี้

ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ
ชื่อบทความ และเลขหนา
ชื่อผูเขียน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา

        ผูจัดเก็บขอมูล  : ทุกคณะ/ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : (ก.พ.ร. 4.2.2)
หนวยวัด : รอยละ

คําอธิบาย :

 เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอ
จํานวนอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้การ
เปนอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํ า  ใหนับเฉพาะผูที่ปฏิบัติ งานจริง  รวมถึงบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานดานวิจัยไมนับรวมอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ

  งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธี
วิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

  งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา 
คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือ
วิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถ
ในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม   

 การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน  หมายถึง 
การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะ
ที่ระบุไวในรายงานการวิจัยอยางถูกตอง และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริง 
ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย และงานสรางสรรค มีดังนี้ 

o การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ (สอน/ 
บรรยาย/ ฝกอบรม) การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การ
ใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือ เปนงานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน

o การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ (สอน/ 
บรรยาย/ ฝกอบรม) การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การ
ใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือ เปนงานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน

o การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สรางองค
ความรูแกสาธารณชนในเร่ืองตางๆ เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการวิจัยไปใช เปนสิ่งที่สะทอนถึงการนํา
ผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 

ตัวชี้วัดที่  3.3.2 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยาง         
                           ชัดเจน ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
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o การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เชน งานวิจัยเชิงนโยบายไม
วาจะเปนการนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ไปเปนขอมูลสวนหนึ่งของการประกาศใชกฎหมาย หรือ
มาตรการตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ และเอกชน

o การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคเพื่อพัฒนา
สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายไดตามมา

  การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ใหนับจาก
วันที่นําผลงานวิจัยมาใชและเกิดผลอยางชัดเจนภายในปงบประมาณพ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
โดยจะไมนับซ้ําแมวางานวิจัยหรืองานสรางสรรค นั้นจะมีการนําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
หลายครั้งก็ตาม ทั้งนี้หากมีการนําไปใชหลายครั้ง ใหสถาบันอุดมศึกษาคัดสรรผลจากการนําไปใชอันกอใหเกิด
ประโยชนที่ชัดเจนที่สุดหรือมีคุณคามากที่สุดมานําเสนอ

 นับเฉพาะการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไม
จํากัดวาเปนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่จัดทําแลวเสร็จในปใดหรือกลมผูใชประโยชนฯ เปนกลุมใด  แตตองเปน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษาที่อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําสังกัดเทานั้น

  กรณีนําไปใชเปนบรรณานุกรมหรือการอางอิงอันเปนสวนหนึ่งของวรรณกรรมที่เกี่ยวของนั้น
ไมสามารถนับได  แตหากเปนการทําวิจัยตอยอดหรือสืบเนื่องจากงานวิจัยชิ้นกอนใหสามารถนับรวมได

  อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารย
ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ   

  นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานดานวิจัยที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  
ทั้งนี้ ใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ  
ตัวอยางหลักฐานการนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน

  หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัย 
หรืองานสรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เชน บันทึกซึ่งแสดงระยะเวลาที่สามารถลดไดในการปอก
เปลือกกุง เมื่อนําเครื่องปอกเปลือกกุงซึ่งเปนสิ่งประดิษฐจากการวิจัยไปใชงาน เปนตน 

  หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มา
ใชในการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในงานวิจัย เชน ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ทักษะของนักศึกษาที่แสดงไดวา 
นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีข้ึน หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน

  หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฏหมาย/มาตรการ ที่
เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบาย มาใชในองคกร/คณะ/สถาบัน เชน มีจํานวนคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่
ทํางานวิจัยดานสหวิทยาการมากขึ้น หลังจากสถาบันฯไดกําหนดนโยบายที่จะเปนผูนําทางดานการวิจัยสหวิทยการ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนโยบายดังกลาว เปนผลจากการวิจัยนโยบายเพื่อกําหนดทิศทางดานการทํา
วิจัยของสถาบัน เปนตน
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  หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําหลักสูตรการสอน/ ทฤษฎีการ
สอน/ โสตทัศนูปกรณประกอบการเรียนการสอน/ ตําราประกอบการสอน ฯลฯ ที่เปนผลจากการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค มาใชตามวัตถุประสงคของการวิจัย เชน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณ
อาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ ทักษะของนักศึกษาที่แสดงไดวา นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดี
ขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน

สูตรการคํานวณ :

(จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน                    
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

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

เกณฑการใหคะแนน :
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี

1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอ
อาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ 8

เทากับ 1 คะแนน

2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 10

เทากับ 2 คะแนน

3 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 12

เทากับ 3 คะแนน

4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 15

เทากับ 4 คะแนน

5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 20

เทากับ 5 คะแนน
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไมนับรวมอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ จัดเก็บโดยกองนโยบายและแผน
2 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จัดเก็บโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
3 จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําที่มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 ใหระบุชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค สาขาที่ศึกษา พรอมระบุ แหลงของเงินทุนที่ให จัดเก็บโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา

4 รายงานการติดตามผล การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและ/ หรือนักวิจัยประจําของ
สถาบันอุดมศึกษามาใช ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันอุดมศึกษาโดยหากมีการนํางานวิจัย
หรืองานสรางสรรคมาใชหลายครั้ง ใหคัดสรรการนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนที่ชัดเจนที่สุดมานําเสนอ 
1 ครั้งตองานเทานั้น (ไมนับซ้ํา แมวาจะนําไปใชหลายครั้ง)

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
         ผูผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
        ผูจัดเก็บขอมูล  : ทุกคณะ/ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2550 2551 2552
จํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจน

- - 25

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง - - 192
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - - 14
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไปชวยราชการ - - 4
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานวิจัย - - -
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด - - 210
รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา

- - 13.0200
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 4.2.3
หนวยวัด : รอยละ
คําอธิบาย :

 ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดริเริ่ม
โดยการใชสติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียนงาน
ของผูอื่น โดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดยผูสรางสรรคจะไดรับ
ความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หมวด 1 มาตรา 6 ไดให
ความคุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภท ไดแก

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

งานลิขสิทธิ์  โดยกรมทรัพยสินทางปญญา ใหอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําผูสรางสรรคผลงาน ยื่นขอหนังสือ
รับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ ไดที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใหดาวนโหลดแบบฟอรมคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ได
ที่  http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option =com_docman&task= cat_view&gid =777&Itemid=428 
และสามารถดําเนินการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดโดยตรงที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใชเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 2 สัปดาห  ทั้งนี้การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ของกรมทรัพยสินทางปญญาไมเสียคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น และขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงผลงานลิขสิทธิ์ที่ใชยื่นประกอบคําขอฯ ในรูปแบบ
ของไฟลขอมูลผลงาน .doc หรือ .pdf หรือไฟลขอมูลผลงานรูปแบบอื่น

 การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ จะนับไดตอเมื่อมีหลักฐานเปน
หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ออกใหในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  โดยไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์  ทั้งนี้ การนับจํานวนผลงาน
วิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ สามารถแบงได 3 กรณีดังนี้

ตัวชี้วัดที่  3.3.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์และไดรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
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- กรณีบุคลากรของสถาบันฯ รับจางหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนหรือหนวยงานรูปแบบอื่นผลิต
งานชิ้นหนึ่ง และหนวยงานเปนผูแจงขอมูลลิขสิทธิ์ผลงานดังกลาวนั้น สามารถนับเปนผลงานของ
บุลากรของสถาบันฯ ได
- กรณีบุคลากรของสถาบันฯ ทํางานวิจัยและนําผลงานไปแจงขอมูลลิขสิทธิ์ดวยตนเอง สามารถ
นับเปนผลงานของสถาบันฯ ได
- กรณีสถาบันอุดมศึกษาใหทุนสนับสนุนงานวิจัยแกบุคลากร และสถาบันฯ นําผลงานไปแจง
ขอมูลลิขสิทธิ์นั้น นับเปนผลงานของสถาบันฯ ได
 ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เปนตําราหรือหนังสือตามที่กําหนดใน

ประกาศ ก.พ.อ.1 และหมายรวมถึงผลงานสรางสรรคหรือผลงานอื่น ในรูปของเอกสาร หรือหนังสือ หรือสิ่งพิมพ 
หรือรูปแบบอื่นๆ ตามประเภทของงานสรางสรรค 9 ประเภท 

 การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ จะนับไดตอเมื่อผลงานวิชาการนั้น
ไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบหนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ และ
วิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดยสํานักพิมพที่มีระบบการพิจารณาตนฉบับจาก
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ ทั้งนี้ ใหนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 เลม ไมนับซ้ํา
กรณีไดรับการตีพิมพหลายครั้ง และไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางกระบวนการตีพิมพ

 หนวยงานที่เชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีอํานาจถูกตองตามกฎหมาย และมีกระบวนการอยางเปนระบบ
และประกันคุณภาพในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเปนหนวยงานที่จัดพิมพผลงานทางวิชาการที่มี
กระบวนการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซึ่งเปนที่ยอมรับวา
มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกอนการตีพิมพ ทั้งนี้ การไดรับพิจารณาใหตีพิมพผลงานทาง
วิชาการผานสํานักพิมพ หรือหนวยงานจัดพิมพที่เชื่อถือได จะเปนเครื่องรับรองรองคุณภาพใหแกงานวิชาการนั้น 

 ตัวอยางผลงานวิชาการที่สามารถขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพ
เชน หนังสือ ตํารา โปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการประดิษฐคิดคนทางนาฏกรรม (ทารํา) ศิลปกรรม และดนตรีกรรม
ซึ่งเปนผลจากการศึกษา/ขอคนพบทางวิชาการ เปนตน

 กรณีผลงานของอาจารยประจํา/นักวิจัยประจําที่ไปชวยราชการที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นตั้งแต 9 
เดือนขึ้นไป ใหนับวาผลงานนั้นเปนของสถาบันที่ไปชวยราชการ ยกเวน กรณีเปนผลงานที่ไดจัดทําไวกอนเปน
อาจารยประจํา/นักวิจัยประจําของสถาบัน  หรือเปนงานตอเนื่องที่ใชเวลาและงบประมาณสวนใหญในชวงที่อยูที่
สังกัดเดิม  ใหนับเปนผลงานของสถาบันตนสังกัดเดิม  หากมีความไมชัดเจนใหนักวิจัยเจาของผลงานเปนผู
ตัดสินใจวาจะมอบใหนับเปนผลงานของที่ใด

 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารย
ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ   

                                                          
1

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
พ.ศ. 2549
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 นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานดานวิจัยที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  ท้ังนี้ 
ใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ  

สูตรการคํานวณ :

(จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์และ/หรือ
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

(จํานวนอาจารยประจํา/นักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)                          
x 100

เกณฑการใหคะแนน :
             โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

1 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ 10 

เทากับ 1 คะแนน

2 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ  12

เทากับ 2 คะแนน

3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ  14

เทากับ 3 คะแนน

4 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ  17

เทากับ 4 คะแนน

5 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ  20

เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีตปงบประมาณ 
พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2550 2551 2552
จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได

- - N/A

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง - - N/A
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - - N/A
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไปชวยราชการ - - N/A
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานวิจัย - - N/A
รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา/นักวิจัย
ประจํา

- - N/A
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ จากหนวยงานที่เชื่อถือได ในปงบประมาณ พ.ศ.

2553  นับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 เลม ไมนับซ้ํากรณีไดรับการตีพิมพหลายครั้ง และ
ไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางกระบวนการตีพิมพ

2 เอกสารหลักฐานที่แสดงการไดรับการจดลิขสิทธิ์ หรือ ไดรับรองคุณภาพ ซึ่งออกโดยหนวยงานภายนอก
สถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อถือได ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 เชน หนังสือรับรองความเปนเจาของงาน
ลิขสิทธิ์ หนังสือรับรองคุณภาพ เปนตน

3 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไมนับรวมอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ จัดเก็บโดยกองนโยบายและแผน

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
         ผูผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
        ผูจัดเก็บขอมูล  : ทุกคณะ/ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 3.3
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
คําอธิบาย : 

วัตถุประสงคของตัวชี้วัด : เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการตามภารกิจ                   
ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน  ซึ่งสอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 7 และมาตรา 8(4) โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสราง
พลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น  และถือเปนภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสํานึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของ
สวนรวม

แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  หมายถึง การดํ าเนินโครงการหรือกิจกรรม                 
ที่มหาวิทยาลัยไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้  
1.  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน
2.  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา
3.  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง
4.  บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.  บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ
6.  บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต

  ตัวชี้วัดที ่ 3.3.4  ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพใหเกิดความ
                              เขมแข็งในระดับทองถิ่นและประเทศ
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มีจํ านวนโครงการที่ดํ า เนินการในปงบประมาณ พ.ศ .  2553  จํ านวนทั้ งหมด 1 0 โครงการ                        
(ตามแผนงบประมาณ และแผนของมหาวิทยาลัย) แตละโครงการ มีวัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีวัดความสําเร็จ
ของโครงการ ดังนี้

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีวัดความสําเร็จ

ของโครงการ
1. โครงการยกระดับ

มาตรฐานการผลิต
และการแปรรูป
หนอไมและหวาย
ในเขตภูพาน

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห และ
สรุปการผลิต ผลิตภัณฑ
หนอไมและหวายในเขต
เทือกเขาภูพานของ
ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย เปรียบเทียบ
กับเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน

2. เพื่อพัฒนายกระดับ
มาตรฐานการผลิตตาม
เกณฑมาตรฐานชุมชน

3. เพื่อฝกอบรมการพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานการผลิต
ตามเกณฑมาตรฐานชุมชน

1. เพื่อใหความรูทางดาน
วิชาการ

2. กลุมเปาหมาย คือ ผูผลิต
ผลิตภัณฑหนอไมและหวาย
ในเขตเทือกเขาภูพาน

3. ปริมาณกลุม เปาหมาย    
10  กลุมผูผลิต

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความ

เขาใจ ไมนอยกวา  
รอยละ75

2. ความพึงพอใจ         
ไมนอยกวา        
รอยละ 75

3. การนําความรูไป
ใชไมนอยกวา  
รอยละ 65

2. โครงการคลินิก
รักษาโรคสัตว และ
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการผสม
เทียม

1. เพื่อการบริการสาระ  ขอมูล 
ขาวสารความรู         
ความเคลื่อนไหวและดําเนิน
กิจกรรม เพื่อการพัฒนา
อาชีพการเลี้ยงสัตว เชน 
สัตวปก สุกร โคและกระบือ

2. เพื่อบริการรักษาโรคสัตว
ทําหมัน ฉีดวัคซีนปองกัน
โรค และการผสมเทียม
ความความเหมาะสมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการ
เลี้ยงสัตวในการแขงขันของ
ชุมชน

3. กระตุน และสงเสริมการ
พัฒนาอาชีพเกษตรในชนบท
แบบทวิภาคี โดยการมีสวน
รวมระหวางชุมชน องคกร
ภาครัฐและเอกชน

1. นักศึกษา นักวิชาการ และ
คณาจารย ดานปศุสัตว
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร 50 คน

2. ผูประกอบการเลี้ยงสัตว 
เชน สุนัข สุกร โคเนื้อ   โค
นม และสัตวปก

3. ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร

4. ปริมาณกลุมเปาหมาย    
50  คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความพึงพอใจ  

ไมนอยกวา      
รอยละ 75
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีวัดความสําเร็จ

ของโครงการ
3. โครงการอบรม     โล

จิสติกสและการ
จัดการสินคาคงคลัง
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู 
ประกอบการ ใน
ทองถิ่น

1. สามารถเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันกับคูแขงได

2. เพื่อใหมีความเขาใจใน
แนวคิดและนํามา
ประยุกตใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประกอบการในทองถิ่น

3. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ทักษะและเพิ่มพูนความรู
ใหกับผูเขารวมโครงการ

4. เพื่อสรางเครือขายการ
รวมมือทางวิชาการกับ
ผูประกอบการในทองถิ่น

ผูประกอบการ กลุม OTOP 
จํานวน 30 คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความ

เขาใจไมนอยกวา  
รอยละ 75

2. ความพึงพอใจ      
ไมนอยกวา      
รอยละ 75

3. การนําความรูไป
ใชไมนอยกวา  
รอยละ 65 

4. โครงการถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชน

1. เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางชุมชน องคการ
บริหารสวนตําบล และ
สถาบันศึกษา

2. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมแกชุมชน

3. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ทักษะและเพิ่มพูนความรู
ดานเทคโนโลยีแกชุมชน

ประชาชนในเขต อบตจํานวน 
30 คน

กลุมผูรับบริการมี
1.   ความรูความเขาใจ 

ไมนอยกวา          
รอยละ 75

2. ความพึงพอใจ ไมนอย
กวา  รอยละ 75

3. การนําความรูไป
ใชไมนอยกวา  
รอยละ 65

5.โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs  
University)

1. เพื่อยกระดับความรูความ
สามารถ และทักษะในการ
ดําเนินธุรกิจ รวมทั้งทักษะ
ในการแกไขปญหาไดจริง
ของบุคลากร SMEs

2. เพื่อสรางและพัฒนาความรู 
ทักษะ ของบริการธุรกิจ 
(Service Provider) ไดแกที่
ปรึกษาพี่เลี้ยงนักวิจัยให
SMEs

3. เพื่อยกระดับความสามารถ
     ของบุคลากรภาครัฐที่ทํา

1. ผูประกอบการ ทายาท
ธุรกิจ

2. นักศึกษมหาวิทยาลัย     
ราชภัฎสกลนคร

3. ผูเชี่ยวชาญ
4. คณาจารยในคณะ

วิทยาการจัดการ รวม
ทั้งสิ้น 200 คน

1. ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ

1.1 สราง Business 
Matchingจํานวน 
50 รายตอป

1.2 สรางผูประกอบ
การรายใหม 
จํานวน 5 รายตอป

1.3 จัดอบรมเพื่อ
สรางผูประกอบ     
การเฉพาะดาน 
จํานวน 100 ราย
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ของโครงการ
หนาที่ในการสงเสริม SMEs

4. เพื่อจัดตั้งคลังสมอง SMEs 
ซึ่งเปนการรวบรวมที่
ปรึกษาและกลุมผูเชี่ยวชาญ
มาชวยใหความรูแก
กลุมเปาหมาย

ตอป
1.4 ใหคําปรึกษา

ปญหาธุรกิจใน
ระดับทั่วไป จํานวน 
30 รายตอป

6. โครงการคายเมล็ด
พันธุแหงศานติ 
เรียนรูอยางไร
ความรุนแรง

1. สงเสริมและปลูกฝงให
เยาวชนไดเรียนรูแนวคิด
ใฝสันติ ไรความรุนแรง

2. เพื่อใหเยาวชนไดเกิดแรง
บันดาลใจในการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมของตน

3. สงเสริมงานพัฒนานักศึกษา
4. สงเสริมศักยภาพในการ

ใหบริการวิชาการและ
ความรวมมือกับองคกร
เครือขายในทองถิ่น

นักเรียน/นักศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองสกลนคร
จํานวน 150 คน

1. ความพึงพอใจ     
ไมนอยกวา      
รอยละ 80

2. ความรูความ
เขาใจไมนอยกวา
รอยละ 90

3. การนําความรูไป
ใชไมนอยกวา  
รอยละ 75

7.  โครงการ
ประชาธิปไตย
สัญจร

1. สงเสริมและปลูกฝงให
เยาวชนไดเรียนรูเขาใจ
ปรัชญาและกระบวนการ
ประชาธิปไตย
2. สงเสริมศักยภาพในการ
รวมมือกับองคกรเครือขาย
เพื่อใหบริการวิชาการแก
ทองถิ่น

นักศึกษามหาวิทยาลัย ราช
ภัฎสกลนคร / นักเรียน
โรงเรียน ในเขตพื้นที่ จ.สกล
นคนคร,นครพนม จํานวน 
500 คน

1. ความพึงพอใจ   
ไมนอยกวา     
รอยละ 80

2. ความรูความ
เขาใจไมนอยกวา
รอยละ 80

8. โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการเปา
แกวศิลปสงเสริม
อาชีพแกทองถิ่น

1. เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับความรูและ
เทคนิคตางๆ ในการเปา
แกวศิลป
2. เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดฝกปฏิบัติการ
เปาแกวศิลปเปนรูปตางๆ
เชน ตนไม ดอกไม 
เครื่องประดับ ตัวหนังสือ 
เปนตน

ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ
จํานวน 60 คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความ

เขาใจไมนอยกวา      
รอยละ 75

2. ความพึงพอใจ  
ไมนอยกวา      
รอยละ 75

3. การนําความรูไป
ใชไมนอยกวา      
รอยละ 65
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ของโครงการ
3. เพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน
สรางงานสรางรายไดใน
ทองถิ่น

9. โครงการรวบรวม 
อนุรักษ และ
สงเสริมการใช
สมุนไพรในชุมชน

1. เพื่อปลูกสมุนไพรไวดูแล
สุขภาพ ปองกันโรคบาง
ชนิดในโรงเรียนเปาหมาย

2. เพื่อรวบรวมและแปลตํารา
ยาจากใบลานของชนเผา
ไทโสและชนเผาอื่นๆ ใน 3
จังหวัด (สกลนคร,
นครพนม, มุกดาหาร)

3. เพื่อจําแนกชนิด รวบรวม
สมุนไพรจากการแปลตํารา
ยาจากใบลานของชนเผา
ไทโส

นักศึกษา นักเรียน 
ครู – อาจารย ในโรงเรียน 
หมอพื้นบานจํานวน 100 คน

1. ความรูความเขาใจ
ไมนอยกวา      
รอยละ 75

2. ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 75 

3. การนําความรูไป
ใชไมนอยกวา      
รอยละ 65

10. โครงการอบรม
ครูผูสอนแบบ
บูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่ออบรมครูผูสอนเกี่ยวกับ
ความรูความเขาใจใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่ออบรมครูผูสอนเกี่ยวกับ
การเขียนแผนการสอน
แบบบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพีย

3. เพื่อออกแบบ (เขียนโครง
ราง) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
โดยการบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุม
สาระการเรียนรูตาง ๆ

ครู จังหวัดสกลนคร,
นครพนม และมุกดาหาร  
จํานวน 100 คน

1. ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง          
ไมนอยกวา      
รอยละ 90

2. ความพึงพอใจ
ของผูเขารับการ
ฝกอบรม        
ไมนอยกวา      
รอยละ 80

3. การนําผลการ
อบรมไป
ประยุกตใชใน
การเรียนการ
สอนไมนอยกวา      
รอยละ 75
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เกณฑการประเมิน : ก.พ.ร.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 - 2 ขั้นตอนที่ 1 - 3 ขั้นตอนที่ 1 - 4 ขั้นตอนที่ 1 - 5

โดยที่:  

ขั้นตอนที่ เกณฑการใหคะแนน
1 แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพใหเกิดความเขมแข็งในระดับทองถิ่นและประเทศ

ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และดําเนินการไดตามแผนไมนอยกวารอยละ 50
2 ดําเนินการไดครบถวนตามแผน รอยละ 100
3 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน
4 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน
5 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 100 ของโครงการตามแผน

การดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละของโครงการตามแผน หมายรวมถึง โครงการทั้งหมด
ตามชุดโครงการนั้นๆ ที่กําหนดไวในแผนเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของโครงการ โดยจะวัดความสําเร็จแตละ
โครงการภายใน 3 มิต ิไดแก

กลุมเปาหมาย
มิติการประเมิน
แตละโครงการ

ครู/อาจารย/นักวิชาการ       
/นิสิตนักศึกษา

ชาวบาน/ชุมชน/สังคม

1 ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 ไมนอยกวารอยละ 75
2 ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 75
3 การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 75 ไมนอยกวารอยละ 65

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการ
และวิชาชีพใหเกิดความเขมแข็งในระดับ
ทองถิ่นและประเทศ

ระดับ - - 5.0000
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 นําเสนอแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพใหเกิดความเขมแข็งในระดับทองถิ่นและประเทศ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ที่ระบุโครงการที่ตองดําเนินการครบถวน    ตอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ

2 มีรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติใหความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริการวิชาการ
และวิชาชีพใหเกิดความเขมแข็งในระดับทองถิ่นและประเทศ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

3 มีการรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน
4 มีการรายงานการประเมินผลโครงการหรือหลักฐานที่สรุปผลการดําเนินโครงการซึ่งแสดงที่มาของ

รอยละความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ตามผลที่
รายงานมาทุกโครงการตามชุดโครงการนั้นๆ

5 มีหลักฐานเชิงประจักษ และ/หรือตัวอยางหลักฐานที่ใชจริงที่แสดงถึงการเก็บขอมูลดานความรูความ
เขาใจ ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ตามผลที่รายงานมา เชน 
แบบสอบถาม แบบทดสอบกอน - หลัง เปนตน

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน
         ผูจัดเกบ็ขอมูล : ทุกคณะ/หนวยงาน
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : มรสน.
หนวยวัด : รอยละ
คําอธิบาย

 เปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยให
นําเสนอในรูปรอยละ

 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย      
ที่เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่
ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติที่มีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ          
และเทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอ
เทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)  

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทางศิลปกรรมและจิตรกรรม 
หรือผลงานแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตร
เปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดง
ความเปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น   

 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ
ที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ   

 แหลงทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน จําแนกดังนี้
1)    แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน
2)    แหลงทุนตางประเทศ 
3)    จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย
4)    จากภาคเอกชน

 อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) และนักวิจัยประจํา  
ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)         
นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ     
พ.ศ. 2553 ไมต่ํากวา 9 เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ  

  ตัวชี้วัดที ่ 3.3.5 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนวิจัย หรืองานสรางสรรค
                             จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
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 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคที่เปน
โครงการมากกวา 1 ปงบประมาณใหนับไดทุกปตามสภาพจริงโดยไมนับซ้ํา แมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัย
ประจําทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา 1 ทุนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
สูตรการคํานวณ :

(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
x 100

เกณฑมาตรฐาน : 

             โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

1. อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา รอยละ  19

2. อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา รอยละ  21

3. อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา รอยละ  23

4. อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา รอยละ  25

5. อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา รอยละ  27

เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
รอยละ  19 รอยละ  21 รอยละ  23 รอยละ  25 รอยละ  27
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีตปงบประมาณ 
พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง

คน 190 207 N/A

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ คน 19 17 N/A
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด คน 208 224 N/A
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับ
ทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ

คน 50 68 N/A

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา

รอยละ 26.32 32.8502 N/A

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
2. จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําไดรับทุนทําวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบันใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ใหระบุชื่องานวิจัย สาขาที่วิจัย และแหลงของเงินทุนที่ไดรับ 

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
         ผูจัดเกบ็ขอมูล  :  ทุกคณะ/โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : สงป.
หนวยวัด : รอยละ
คําอธิบาย  :

   พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอโครงการบริการวิชาการ  หรือ
วิชาชีพของคณะ/หนวยงาน  หรือมหาวิทยาลัย ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2553

 โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ  หมายถึง  โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผนดิน  ใหดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553

เกณฑการประเมิน : มรสน.

1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ  เทากับ รอยละ 76 เทากับ  1 คะแนน
2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ  เทากับ รอยละ 77 เทากับ  2 คะแนน
3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ  เทากับ รอยละ 78 เทากับ  3 คะแนน
4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ  เทากับ รอยละ 79 เทากับ  4 คะแนน
5 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ  เทากับ รอยละ 80 เทากับ  5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน
กระบวนการใหบริการ

รอยละ - - -

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ : 

1. คณะ/หนวยงานจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพ ที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณที่ประเมิน  และกองนโยบายและแผนจัดทําเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย

2.  คณะ/หนวยงานสรุปรวมแตละโครงการโดยใชแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.  รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ  แลวมาวิเคราะห/ประมวลผล  และสรุปรายงานผลขอมูลตอไป

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :

       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน
         ผูจัดเกบ็ขอมูล  :  ทุกคณะ/หนวยงาน

ตัวชี้วัดที่  3.3.6  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : สงป.
หนวยวัด : โครงการ
คําอธิบาย  :

o โครงการบริการวิชาการแกสังคม  หมายถึง  โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผนดิน  ใหดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553

 เผยแพรความรูบริการวิชาการ หมายถึง การนําความรูเชิงวิชาการ/วิชาชีพไปถายทอดใหกับ
สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ทั้งนี้การเผยแพร
ความรูบริการวิชาการอาจจะอยูในรูปของการจัดอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติ การเสวนา การจัดนิทรรศการ 
การจัดเอกสารเผยแพร

 การนับสามารถนับซ้ําไดหากมีการเผยแพรความรูบริการวิชาการหลายครั้งแตกลุมเปาหมาย/
ผูเขารับบริการวิชาการไมซ้ํากัน

เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
9  โครงการ 14 โครงการ 19  โครงการ 24  โครงการ 29  โครงการ

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
แกสังคม

โครงการ - 31 28

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ : 

1.รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ โดยกองนโยบายและแผน
2.แบบสรุปจํานวนการจัดอบรม/สัมมนาจําแนกตามกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการโดยกองนโยบายและแผน

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :

       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน
         ผูจัดเกบ็ขอมูล  :  ทุกคณะ/หนวยงาน

ตัวชี้วัดที่  3.2.7  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : สงป.
หนวยวัด : รอยละ
คําอธิบาย  :

 บริการวิชาการ หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึง
การบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา

 ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้
1. บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม
2. บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา
3. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน
4. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา
5. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง
6. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่

เกี่ยวของ
7. บริการศึกษา วิจัย การวางแผน การจัดการ
8. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
9. บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต
10. บริการอื่นๆ  ทั้งนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของมหาวิทยาลัย

 ใหเปรียบเทียบจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยคํานวณในรูปของรอยละ

สูตรการคํานวณ :

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่แลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 x 100

เกณฑการประเมิน : มรสน.

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100

ตัวชี้วัดที่  3.3.8  รอยละงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
รอยละงานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ - - 100

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ :
1. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ โดยกองนโยบายและแผน
2. แผนและผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ โดยกองนโยบายและแผน
3. แบบสรุปผลการดําเนินงานการบริการวิชาการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
          ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน
            ผูจัดเกบ็ขอมูล  : ทุกคณะ/ หนวยงาน
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : สงป.
หนวยวัด : โครงการ
คําอธิบาย  :

 โครงการวิจัยใหม หมายถึง โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนปแรก

 โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู หมายถึง การศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลอง
 เพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ และความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะห
หาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน(hypothesis) ทฤษฎี (theories)     
และกฎตางๆ (laws)

 โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง โครงการวิจัยที่คาดวาจะดําเนินการ
วิจัยแลวเสร็จ และเสร็จจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 การนับโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ จะไมนับโครงการวิจัยที่คาดวาจะแลวเสร็จในปที่ผานมาแต
ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1  โครงการ 2  โครงการ 3 โครงการ 4  โครงการ 5  โครงการ

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2550 2551 2552

จํานวนโครงการวิจัยใหม โครงการ 4 9 6

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ :
1. รายงานผลดําเนินงานโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู ประจําปงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สรุปผลการดําเนินการโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู ประจําปงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
        ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
          ผูจัดเก็บขอมูล  : ทุกคณะ/โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดที่  3.3.9 จํานวนโครงการวิจัยใหมเพื่อสรางองคความรูที่แลวเสร็จ
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : สงป.
หนวยวัด : โครงการ
คําอธิบาย  :

 โครงการวิจัย หมายถึง โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนปแรก

 โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู หมายถึง การศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลอง
 เพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ และความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะห
หาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน(hypothesis) ทฤษฎี (theories)     
และกฎตางๆ (laws)

เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1  โครงการ 2  โครงการ 3 โครงการ 5  โครงการ 7  โครงการ

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2550 2551 2552

จํานวนโครงการวิจัยใหม โครงการ 4 9 6

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ :
1. รายงานผลดําเนินงานโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู ประจําปงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สรุปผลการดําเนินการโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู ประจําปงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
        ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
          ผูจัดเก็บขอมูล  : ทุกคณะ/โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดที่  3.3.10 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

 ความเชื่อมโยง : สงป.
หนวยวัด : โครงการ
คําอธิบาย  :

 โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู หมายถึง การศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลอง
 เพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ และความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะห
หาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน(hypothesis) ทฤษฎี (theories)     
และกฎตางๆ (laws)

 โครงการวิจัยที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

เกณฑการประเมิน : มรสน.

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
1  โครงการ 2  โครงการ 3 โครงการ 5  โครงการ 7  โครงการ

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู 
ที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด

โครงการ - - 6

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ :
1. รายงานผลดําเนินงานโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดประจําปงบประมาณ 2553

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สรุปจํานวนโครงการวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
        ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
          ผูจัดเก็บขอมูล  : ทุกคณะ/โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดที่  3.3.11 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู ที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

 ความเชื่อมโยง : สงป.
หนวยวัด : รอยละ
คําอธิบาย  :

 โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู หมายถึง การศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลอง
 เพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ และความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะห
หาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน(hypothesis) ทฤษฎี (theories)     
และกฎตางๆ (laws)

 โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง โครงการวิจัยที่คาดวาจะดําเนินการ
วิจัยแลวเสร็จ และเสร็จจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 การนับโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ จะไมนับโครงการวิจัยที่คาดวาจะแลวเสร็จในปที่ผานมาแต
ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เกณฑการประเมิน : มรสน.

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู 
ที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา

รอยละ 80 75 75

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ :

1. รายงานผลดําเนินงานโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดประจําปงบประมาณ 2553
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. สรุปจํานวนโครงการวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
        ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
          ผูจัดเก็บขอมูล  : ทุกคณะ/โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดที่  3.3.12 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู ที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา



        คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : สงป.
หนวยวัด : โครงการ
คําอธิบาย  :

 โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การวิจัยที่นําความรู/วิธีการตางๆ ที่ไดจากการ
วิจัยพื้นฐานมาประยุกตเพื่อพัฒนาวิธีการ กระบวนการหรือประยุกตสูการผลิต สิ่งประดิษฐ ระบบบริการ ระบบ
บริหารจัดการที่ดีขึ้น จนสามารถนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกตใชเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน   
หรือขยายผลสูชุมชน/ผูประกอบการ/ภาครัฐ/เอกชน เพื่อการพึ่งตนเอง อันสงผลใหเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเปน
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้น

 โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง โครงการวิจัยที่คาดวาจะดําเนินการ
วิจัยแลวเสร็จ และเสร็จจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 การนับโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ จะไมนับโครงการวิจัยที่คาดวาจะแลวเสร็จในปที่ผานมาแต
ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
-  โครงการ 1  โครงการ 2 โครงการ 3  โครงการ 4  โครงการ

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2550 2551 2552

จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีที่แลวเสร็จ  

โครงการ - 5 4

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ :
1. รายงานผลดําเนินงานโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สรุปผลการดําเนินการโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
        ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
          ผูจัดเก็บขอมูล  : ทุกคณะ/โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดที่  3.2.13 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่แลวเสร็จ  



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : สงป.
หนวยวัด : โครงการ
คําอธิบาย  :

 โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การวิจัยที่นําความรู/วิธีการตางๆ ที่ไดจากการ
วิจัยพื้นฐานมาประยุกตเพื่อพัฒนาวิธีการ กระบวนการหรือประยุกตสูการผลิต สิ่งประดิษฐ ระบบบริการ ระบบ
บริหารจัดการที่ดีขึ้น จนสามารถนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกตใชเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน   
หรือขยายผลสูชุมชน/ผูประกอบการ/ภาครัฐ/เอกชน เพื่อการพึ่งตนเอง อันสงผลใหเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเปน
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้น

 การนับโครงการวิจัยที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
-  โครงการ 1  โครงการ 3 โครงการ 5  โครงการ 7  โครงการ

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2550 2551 2552

จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยี

โครงการ - 5 4

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ :
1. รายงานผลดําเนินงานโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สรุปผลการดําเนินการโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
        ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
          ผูจัดเก็บขอมูล  : ทุกคณะ/โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดที่  3.2.14  จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี



        คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : สงป.
หนวยวัด : โครงการ
คําอธิบาย  :

 โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การวิจัยที่นําความรู/วิธีการตางๆ ที่ไดจากการ
วิจัยพื้นฐานมาประยุกตเพื่อพัฒนาวิธีการ กระบวนการหรือประยุกตสูการผลิต สิ่งประดิษฐ ระบบบริการ ระบบ
บริหารจัดการที่ดีขึ้น จนสามารถนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกตใชเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน   
หรือขยายผลสูชุมชน/ผูประกอบการ/ภาครัฐ/เอกชน เพื่อการพึ่งตนเอง อันสงผลใหเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเปน
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้น

 โครงการวิจัยที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
-  โครงการ 1  โครงการ 2 โครงการ 3  โครงการ 4  โครงการ

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2550 2551 2552

จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยี

โครงการ - 5 4

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ :
1. รายงานผลดําเนินงานโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สรุปผลการดําเนินการโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
        ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
          ผูจัดเก็บขอมูล  : ทุกคณะ/โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดที่  3.2.15  จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

122

แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : สงป.
หนวยวัด : รอยละ
คําอธิบาย  :

 โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การวิจัยที่นําความรู/วิธีการตางๆ ที่ไดจากการ
วิจัยพื้นฐานมาประยุกตเพื่อพัฒนาวิธีการ กระบวนการหรือประยุกตสูการผลิต สิ่งประดิษฐ ระบบบริการ ระบบ
บริหารจัดการที่ดีขึ้น จนสามารถนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกตใชเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน   
หรือขยายผลสูชุมชน/ผูประกอบการ/ภาครัฐ/เอกชน เพื่อการพึ่งตนเอง อันสงผลใหเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเปน
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้น

 โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง โครงการวิจัยที่คาดวาจะดําเนินการ
วิจัยแลวเสร็จ และเสร็จจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 การนับโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ จะไมนับโครงการวิจัยที่คาดวาจะแลวเสร็จในปที่ผานมาแต
ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2550 2551 2552

จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยี ที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา

โครงการ - - 75

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ :
1. รายงานผลดําเนินงานโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สรุปผลการดําเนินการโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
        ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
          ผูจัดเก็บขอมูล  : ทุกคณะ/โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา
แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป

ตัวชี้วัดที่  3.2.16  จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี ที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา



        คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

123

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : มรสน.
หนวยวัด : รอยละ
คําอธิบาย

 เปรียบเทียบจํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษาใหหนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ (รวมภูมิภาค) หรือระดับ
นานาชาต ิ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับอาจารยประจํา  แสดงในรูปรอยละ

 กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินผล
งานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ กรรมการการประชุมวิชาการที่มีลักษณะการ
จัดเปนประจําระดับชาติหรือนานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งการเปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนตน

 กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ ที่ปรึกษาระดับสูงของ
ประเทศที่ไดรับคัดเลือกหรือไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการหรือ
วิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ

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

 การเปนอาจารยที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  จะแจง
นับเฉพาะเมื่อเปนท่ีปรึกษาหรือเปนกรรมการวิทยานิพนธในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนปแรกหรือครั้งแรกเทานั้น  
จะไมนับการที่เปนที่ปรึกษาของนักศึกษาที่แจงนับไปแลว ในปกอนๆ

 ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ ซึ่งไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (ไมต่ํากวาระดับคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย) 

 ไมนับซ้ําแมวาอาจารยทานนั้นจะเปนกรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชีพ หลายตําแหนง/หลายครั้ง ก็ตาม

สูตรการคํานวณ

(จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและเปนกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

(จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
x 100

เกณฑมาตรฐาน : 

ตัวชี้วัดที ่ 3.2.17  รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
                                กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
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โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี

1 อาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา รอยละ 12

2 อาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  รอยละ 16

3 อาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  รอยละ 20

4 อาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  รอยละ 24

5 อาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  รอยละ 28

เกณฑการประเมิน : มรสน.

ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
รอยละ 12 รอยละ 16 รอยละ 20 รอยละ 24 รอยละ 28

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวย
วัด 2550 2551 2552

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง

คน 189 205 N/A

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ คน 19 17 N/A
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด คน 208 222 N/A
จํานวนอาจารยที่เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

คน 54 59 N/A

รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

รอยละ 28.57 28.7805 N/A
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. จํานวนอาจารยที่ไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและเปนกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ         
พ.ศ. 2553 ไมรวมการเปนวิทยากร                         

2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และสามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
ไดดวย

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน

            ผูจัดเกบ็ขอมูล  : ทุกคณะ/ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : มรสน.
หนวยวัด : รอยละ
 คําอธิบาย :

 เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553     
ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจําแสดงในรูปรอยละ

 โครงการหรือกิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการหรือ
กิจกรรมที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

 ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ตองมีอาจารยประจําและนักวิจัยประจํารวมอยูดวย) มีดังนี้  
1) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม
2) บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา
3) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน
4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา
5) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง
6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ
7) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ
8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
9) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต
10) บริการอื่น ๆ ทั้งนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน ถามีการขอ

ความรวมมือจาก สวนราชการ จังหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวย
บริการวิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือ
ขอความรวมมือที่ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (คณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย) เปนหลักฐานประกอบ

 อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)   และนักวิจัย
ประจํา  ไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  
นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ไมต่ํากวา 9 เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ

 ตัวชี้วัดที ่ 3.3.18  รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
                              ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
                               หรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
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 การแจงนับ
  -   กรณี 1 โครงการหรือกิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหาก

กลุมเปาหมายแตกตางกัน
  -  กรณีบริการวิชาการ 1  โครงการหรือกิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการ มีหลายสถาบันรวมมือกัน 

ใหแตละสถาบันนับแยกได
  -  กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบัน  สงคณาจารยไป

ชวย  ใหนับเปนผลงานได

สูตรการคํานวณ : 

(จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทาง
วิชาการ และวิชาชีพแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
x 100

เกณฑการประเมิน : มรสน.

         ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
รอยละ 41 รอยละ 42 รอยละ 43 รอยละ 44 รอยละ 45

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง คน 189 207 N/A
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ คน 19 17 N/A
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด คน 208 224 N/A
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้น
เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือ
เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติ

โครงการ 82 95 N/A

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสร างความเข มแข็ งของสั งคม ชุมชน 
ประเทศชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา

รอยละ 43.3862 45.8937 N/A
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชนหรือ
เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไมนับรวมอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ

หมายเหตุ
1. กรณี 1 กิจกรรมหรือโครงการจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน
2. กรณีบริการวิชาการ 1  กิจกรรมหรือโครงการ มีหลายสถาบันรวมมือกัน ใหแตละสถาบันนับแยกได
3. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันสงคณาจารยไป

ชวยใหนับเปนผลงานได

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
          ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน/ งานประกันคุณภาพการศึกษา
            ผูจัดเกบ็ขอมูล  : ทุกคณะ/ หนวยงาน
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

ความเชื่อมโยง : มรสน.
หนวยวัด :รอยละ
คําอธิบาย : 

ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน           
และตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ตอจํานวนอาจารยประจํา  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา ไดแก 
  1. ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
  2. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ 
  3. งานที่ไดรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
  4. สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางซึ่งแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการ

ที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิก
งานในสาขาวิชานั้น 

- การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ไดแก  การนําเสนอผลงานวิจัย  การบรรยาย  การสัมมนา  การจัด
นิทรรศการ  การแสดงผลงาน  หรือการนําเสนอในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับประเภทของผลงานวิชาการที่
นําเสนอ 

-  การแจงนับอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จะ  ไมนับซ้ํา 
ถึงแมวาอาจารยผูนั้นจะนําเสนอผลงานหลายครั้ง

อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

สูตรการคํานวณ  :

จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
X 100

ตัวชี้วัดที่  3.3.19 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ ผลงานวิชาการ
                             ทั้งในและตางประเทศ
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เกณฑการประเมิน : มรสน.

         ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
รอยละ 20 รอยละ 22 รอยละ 24 รอยละ 26 รอยละ 28

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ

คน 35 59 N/A

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน 189 205 N/A
รอยละของอาจารยประจําที่เขารวม
ประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ

รอยละ 18.5185 28.9216 N/A

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําใหดําเนินการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
2. จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
3. จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ
4. หนังสือเชิญจากหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศใหอาจารยประจํา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรวมนําเสนอผลงานทางวิชาการ
5. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
6. รายการผลงานวิชาการที่นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ที่ระบุรายชื่ออาจารยประจําที่นําเสนอ

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
          ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
            ผูจัดเกบ็ขอมูล  : ทุกคณะ/ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :  อนุรักษ  สงเสริมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยง :  ก.พ.ร. 3.2 
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
คําอธิบาย : 

การสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลาน หมายถึง การนําองคความรูจากภูมิปญญาเรื่องครามและการยอม
ผาครามจากภูมิปญญาที่ผานกระบวนการวิจัยจากนักวิชาการ ซึ่งในโครงการนี้ยึดเนื้อหาจากการศึกษาวิจัยของ ผศ. 
อนุรัตน สายทอง และคณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ระหวาง พ.ศ. 2540-2551  มาจัดทําเปนสาระการ
เรียนรูและแบบเรียนทองถิ่น เรื่องคราม จัดใหเปนสาระเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 จากการวิเคราะหเนื้อหา
เรื่องครามในเบื้องตนพบวาครอบคลุมเนื้อหา3กลุมสาระ คือ กลุมสาระวิทยาศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ครามธรรมชาติมีบทบาททางเศรษฐกิจในตลาดโลกเปนอยางมาก  การปลูกตนครามและการยอมสีคราม
ในหลายๆ ประเทศเกือบสูญหาย มีบางประเทศรวมประเทศไทย ยังคงมีการยอมสีครามธรรมชาติอยูบางแตมี
แนวโนมลดลง เมื่อหลายปที่ผานมา โลกเผชิญกับปญหามลพิษจากสิ่งแวดลอม สาเหตุหนึ่งเกิดจากการใชสารเคมี
สังเคราะหซึ่งรวมถึงสียอมดวย  ผูตระหนักในสุขภาพของชุมชนจึงหันมาใหความสนใจสียอมธรรมชาติซึ่งสีคราม
เปนสียอมธรรมชาติที่สีสดใส สวย ติดทนนาน ปกปองแสงอัลตราไวโอเลต และตานเชื้อแบคทีเรีย   กระบวนการ
ยอมครามเปนปฏิกิริยาทางชีวเคมี ที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียสซึ่งเปนการยอมเย็นไมตองใชพลังงานความ
รอน  จึงมีสวนลดวิกฤติการณภาวะโลกรอนที่เปนปญหาของมนุษยชาติในปจจุบัน   นอกจากนี้ยังพบปญหาสังคม
และเศรษฐกิจ เชน  คนหนุมสาวชาวอีสานยายถิ่นไปทํางานเมืองใหญทิ้งลูกไวกับพอแมในชนบท  แตเมื่อพบ
ปญหาเศรษฐกิจทําใหเขาตกงาน  ตองหวนกลับบานและพบปญหาวาตนเองขาดความรูและทักษะในการดําเนิน
ชีวิตในชนบท ทั้งยังไมสามารถถายทอดองคความรูรุนปูยาไปสูลูกหลาน      สงผลใหภูมิปญญาขาดการสืบทอด 
รวมทั้งภูมิปญญาครามดวย อยางไรก็ตามจากผลของการวิจัยเปนเสมือนการกระตุนใหภูมิปญญาเรื่องครามกลับมา
ไดรับความสนใจอีกครั้ง สามารถสรางอาชีพใหกับชุมชนไดเปนอยางมากโดยจะเห็นวาผาครามมีราคาสูงขึ้นซึ่ง
สรางความภาคภูมิใจใหกับทองถิ่นโดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ

ดังนั้นการนําเรื่องการยอมครามมาจัดทําเปนสาระการเรียนรูและแบบเรียนทองถิ่นเรื่องคราม จึงเปนการ
สืบสานภูมิปญญาเรื่องครามสูลูกหลาน ทั้งยังเปนอาชีพใหกับลูกหลานไดในอนาคตและสนับสนุนสงเสริมใหคนรุน
หลังไดมีสวนชวยลดภาวะโลกรอนอีกดวย

ตัวชี้วัดที่  4.4.1  ระดับความสําเร็จของการสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลาน
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ขั้นตอนในการดําเนินการพัฒนาหนวยการเรียนรูและแบบเรียน เรื่อง การยอมคราม

ขั้นตอน การดําเนินการ เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
1 สังเคราะหและวิเคราะหองค

ความรูเรื่องการยอมผาคราม 
และเนื้อหากลุมสาระ
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และการ
งานอาชีพ ในหลักสูตร
แกนกลาง ชวงชั้นที่ 3

องคความรู เรื่องการยอม
ครามที่สอดคลองกับเนื้อหา
3 กลุมสาระวิชา ในหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

ตรวจสอบเอกสารความรู

2 กําหนดตัวชี้วัดในการเรียนรู
และเขียนคําอธิบายรายวิชา

ตัวชี้วัดในการเรียนรูอยางนอย 
5 ตัวชี้วัด และคําอธิบาย
รายวิชา 1 รายวิชา

ตรวจสอบเอกสารตัวชี้วัดและ
คําอธิบายรายวิชา

3 จัดทําสาระการเรียนรูและ
ออกแบบการเรียนรู

สาระการเรียนรูทองถิ่นที่มี
เนื้อหาบูรณาการทั้ง 3 กลุม
สาระ ประกอบดวย หนวยการ
เรียนรู 8 หนวย และแผนการ
สอนอยางนอย 10แผนๆ ละ 2 
ชั่วโมง 

ตรวจสอบเอกสารสาระการเรียนรู
และแผนการสอน

4 จัดทําแบบเรียนและสํารวจ
แหลงเรียนรูในทองถิ่น

แบบเรียน 1 เลม แหลงการ
เรียนรูในชุมชน 2 แหง

ประเมินแบบเรียนและความ
เหมาะสมของแหลงการเรียนรู

5 ตรวจสอบคุณภาพสาระ
การเรียนรู แผนการสอนและ
แบบเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ

ผูเชี่ยวชาญดานการยอมคราม
และการสอน  จํานวน 5 คน

สอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญ  รอยละ 80 เห็นวาสาระ
การเรียนรู แบบเรียน และแผนการ
สอนมีคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไป

6 อบรมการใชสาระการเรียนรู
และแบบเรียนกับครูผูสอนทั้ง 3 
กลุมสาระวิชา และภูมิปญญา
ชวยสอน

ครูผูสอน จํานวน 2 โรง
โรงเรียนๆละ 3 คน รวม 6 คน
ภูมิปญญาชวยสอนโรงเรียน
ละ 1 คน รวม 2 คน

สอบถามและสังเกตพฤติกรรม 
ครูและภูมิปญญา รอยละ 100
สามารถที่จะนําไปใชไดจริง

7 ทดลองใชหนวยการเรียนรู
ตามแผนที่วางไวกับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 จํานวน 2 โรงเรียน
โดยทดลองทีละโรงเรียน

นักเรียนจํานวน 60 คน 
ครูจํานวน 2 คน

สอบถามและสังเกตพฤติกรรมครูวา
สามารถใชแผนการสอนไดดีหรือไม  
โดยพิจารณาที่
- ผลการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้น    
วัดไดจากแบบทดสอบและภาระงาน
- เจตคติของนักเรียนที่มีตอภูมิ
ปญญาเรื่องการยอมครามอยูใน
ระดับมากวัดไดจากแบบสอบถาม
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ขั้นตอน การดําเนินการ เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
- ระยะเวลาการเรียนรูเปนไปตามที่
กําหนดไวในแผนการสอน

8 รวมกับโรงเรียนและชุมชน
จัดตั้งศูนยการเรียนรูเรื่องคราม

โรงเรียนละ 1 ศูนย รวม        
2  ศูนย

สังเกตพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน
ตามที่นัดหมาย

9 ประเมินผลการนําไปใช - มีสาระการเรียนรูเรื่องคราม
- มีแบบเรียนเรื่องคราม
- มีศูนยการเรียนรูเรื่องคราม

การจัดตั้งศูนยการเรียนรู  ภายใน
ศูนยประกอบดวย สาระการเรียนรู
และแบบเรียนเรื่องคราม และมุม
สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
ครามในชุมชน

เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
1 
2  
3   
4    
5     

โดยที่:  
ขั้นตอนที่ เกณฑการใหคะแนน

1 โครงการผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  และดําเนินการสืบสานภูมิปญญาครามสู
ลูกหลานตามแผนขั้นตอนที่ 1 - 4

2 ดําเนินการสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลานตามแผนขั้นตอนที่ 5 - 9
3 ดําเนินการสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลานตามแผนขั้นตอนครบ 9 ขอ  และผูรับบริการมี

ความรูความเขาใจ  รอยละ  65  ความพึงพอใจ  รอยละ 65 นําไปใชรอยละ 55
4 ดําเนินการสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลานตามแผนขั้นตอนครบ 9 ขอ  และผูรับบริการมี

ความรูความเขาใจ  รอยละ  70  ความพึงพอใจ  รอยละ 70  นําไปใชรอยละ 60
5 ดําเนินการสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลานตามแผนขั้นตอนครบ 9 ขอ  และผูรับบริการมี

ความรูความเขาใจ  รอยละ  75 ความพึงพอใจ  รอยละ 75  นําไปใชรอยละ 65
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของการสืบสาน
ภูมิปญญาครามสูลูกหลาน

ระดับ
ความสําเร็จ

- - -

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 นําเสนอโครงการ การสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลาน ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
2 มีรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติโครงการ
3 มีหลักฐานการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมที่ดําเนินไวในแผนการดําเนินการพัฒนาหนวย

การเรียนรูและแบบเรียน เรื่อง การยอมคราม
4 มีรายงานผลการประเมินโครงการ  เอกสารหลักฐานรายชื่อผู เขารับการฝกอบรม และ

ภาพประกอบโครงการ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
        ผูจัดเก็บขอมูล  : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :  อนุรักษ  สงเสริมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยง :  สงป.
หนวยวัด : โครงการ
คําอธิบาย :

 โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนาสรางเสริมวัฒนธรรมรวมถึง
ศิลปวัฒนธรรม และชีวิตวัฒนธรรมใหแกคณาจารย บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก ทั้งนี้ในการสนับสนุน
ดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมการบริการวิชาการ หรืออาจเปนการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงกับจํานวนโครงการ หรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  
ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยงบประมาณแผนดิน 

 ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมไดแก
1. โครงการ หรือ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและ

ภูมิปญญาไทย กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิด
ความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับ ปจจัย 4  ในการดํารงชีวิต คือ อาหาร
พื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 
บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือ
โครงการที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน 
หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ในงาน
สัมมนาระดับตางๆ  หรือการรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ 
5ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมดานตางๆ  ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน

2. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศ
การตางๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชน ทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อ และ
คานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วัน
สงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน

3. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให
นับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา 
การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสราง
บรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน

4. โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม  
จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริม

ตัวชี้วัดที่  4.4.2 จํานวนโครงการศิลปวัฒธรรม
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ใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย
หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม
จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขา
คายหรือ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน
บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน

5. โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน
ศิลปะการแสดง  ของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบาน
ตาง ๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง
ๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และ
การละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษาหรือบุคลากร ไปรวม
กิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเปนตน

6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรม
ของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยาง
มีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก
ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรีศิลปะการแสดง
ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย
ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการใหบริการแก
หนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชนชาติตางๆ การ
แสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม
ประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน

เกณฑการประเมิน : มรสน.

         ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
15  โครงการ 16  โครงการ 17  โครงการ 18  โครงการ 20  โครงการ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552

จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการ 10 24 20
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลผลิต 
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

2. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณเงินผลประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลผลิต 
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
          ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
            ผูจัดเกบ็ขอมูล  : ทุกคณะ/ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม/กองนโยบายและแผน
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :  อนุรักษ  สงเสริมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยง :  สงป.
หนวยวัด : คน
คําอธิบาย :

 ผูเขารวมโครงการ หมายถึง คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษา บุคคลภายนอกที่เขารวม
กิจกรรม /โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น

 การนับผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหนับเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เกณฑการประเมิน : มรสน.

         ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 50 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
8,300  คน 8,350  คน 8,400  คน 8,450  คน 8,500  คน

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
          ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
            ผูจัดเกบ็ขอมูล  : ทุกคณะ/ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม/ กองพัฒนานักศึกษา

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552

จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม คน 8,128 8,518 8,753

ตัวชี้วัดที่  4.4.3  จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :  อนุรักษ  สงเสริมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยง :  สงป.
หนวยวัด : รอยละ
คําอธิบาย :

 โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนาสรางเสริมวัฒนธรรมรวมถึง
ศิลปวัฒนธรรม และชีวิตวัฒนธรรมใหแกคณาจารย บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก ทั้งนี้ในการสนับสนุน
ดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมการบริการวิชาการ หรืออาจเปนการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงกับจํานวนโครงการ หรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  
ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยงบประมาณแผนดิน 

 จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหนับเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ

สูตรการคํานวณ : 

(จํานวนโครงการ หรือ กิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการ ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่บรรลุผล

ตามวัตถุประสงคของโครงการ)

(จํานวนโครงการ หรือ กิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการ ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยฯ ที่จัดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งหมด)

x 100

เกณฑการประเมิน : มรสน.

         ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100  

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
          ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
            ผูจัดเกบ็ขอมูล  : ทุกคณะ/ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม/ กองพัฒนานักศึกษา

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
รอยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

วัตถุประสงคของโครงการ
รอยละ - - 85

ตัวชี้วัดที่  4.4.4  รอยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :  อนุรักษ  สงเสริมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยง :  สงป.
หนวยวัด : รอยละ
คําอธิบาย :

 โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนาสรางเสริมวัฒนธรรมรวมถึง
ศิลปวัฒนธรรม และชีวิตวัฒนธรรมใหแกคณาจารย บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก ทั้งนี้ในการสนับสนุน
ดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมการบริการวิชาการ หรืออาจเปนการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงกับจํานวนโครงการ หรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  
ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยงบประมาณแผนดิน 

 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง โครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่คาดวาจะดําเนินการวิจัยแลวเสร็จ และเสร็จจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 การนับโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่แลวเสร็จ จะไมนับโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 ที่คาดวาจะแลวเสร็จในปที่ผานมาแตดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

สูตรการคํานวณ : 

(จํานวนโครงการ หรือ กิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการ ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเสร็จ

จริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

(จํานวนโครงการ หรือ กิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการ ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยฯ ที่จัดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งหมด)

x 100

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
รอยละของโครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของโครงการ

รอยละ - - 100

ตัวชี้วัดที่  4.4.5 รอยละของโครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
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เกณฑการประเมิน : มรสน.

         ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100  

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
          ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
            ผูจัดเกบ็ขอมูล  : ทุกคณะ/ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม/ กองพัฒนานักศึกษา



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

142

แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :  อนุรักษ  สงเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยง :  มรสน.
หนวยวัด :  รอยละ
คําอธิบาย :

 เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนา สราง
เสริมวัฒนธรรมรวมถึงศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดย
ผานกระบวนการสรางบัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง กับจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  แสดงในรูปรอยละ

 ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก
1)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการ ที่ส งเสริมใหเกิดความเขาใจและความ

ภาคภูม ิใจในวิถีชีว ิต  และภูมิปญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทาง
วัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4
ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจน
เครื่องใชในชีวิตประจําวัน  บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น 
อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม 
กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวด
ทําอาหารไทย เปนตน หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ  เชน   การจัด
เลี้ยงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ   การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน 
การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ  5 ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือ
ชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตางๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน

2)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการ ที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจ
ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการ
ประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลตาง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจ
ที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยาง
กิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน

3) โครงการ หรือ กิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการ ที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาใน
สถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุกศาสนาที่มุ งเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคม
โลก  ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนา
ตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการ
ปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ 
เปนตน

ตัวชี้วัดที่  4.4.6  รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม เอกลักษณ
                           ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
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4)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการ ที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือ
ความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุค
ปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถี
ชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการ
สรางสรรค ใหเกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความ
ตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีว ิต การเขาคายหรือ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ ่งอาจจัดสําหรับ
กลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน

5)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรี
ไทย และพื้นบาน ศิลปการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและ
การละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการ
แสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา 
การแสดงหนังตะลุง และการละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุม
นักศึกษาหรือบุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเปนตน 

6)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรม
ของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยู
อยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของ
โลก   ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี 
ศิลปการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื ่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดง
ภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือ
การใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรี
ประจําชนชาติต างๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน

 กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได
 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สถานอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อ

พัฒนานักศึกษาทั้งดานการเรียนรู การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวม ทั้ง 
กิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดใหนักศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

สูตรการคํานวณ : 

(จํานวนโครงการ หรือ กิจกรรมที่เปนอิสระจากโครงการ ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกต ิในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

(จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
x 100
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เกณฑการประเมิน : มรสน.
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 0.5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
รอยละ 34 รอยละ 34.5 รอยละ 35 รอยละ 35.5 รอยละ 36

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

แหลงขอมูล

     1.  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมของ
          นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
        2.  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
          ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
            ผูจัดเกบ็ขอมูล  : ทุกคณะ/ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม/ กองพัฒนานักศึกษา
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  : อนุรักษ  สงเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยง : มรสน.
หนวยวัด :  รอยละ
คําอธิบาย :

 โครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมอาจกระทําโดยผาน
กระบวนการสรางบัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม  การบริหารวิชาการหรืออาจเปนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยตรง (หนวยนับใหนับเฉพาะระดับโครงการไมนับระดับกิจกรรม)

 ใหเปรียบเทียบผลรวมของรอยละนักศึกษาที่เขารวมโครงการเทียบกับกลุมเปาหมายในแตละ
โครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรม ทุกโครงการที่มีขึ้นในปงบประมาณ    
พ.ศ.2553 กับจํานวนโครงการในการ อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรมที่มีขึ้นในป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ทุกโครงการ

ลักษณะโครงการศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก
1)  โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีว ิต  และภูมิปญญาไทย  

กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรค
และการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  บานเรือนหรือการตกแตง
อาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนโครงการที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน 
โครงการจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม โครงการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน 
โครงการประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก โครงการประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ โครงการที่หนวยงานจัด
สอดแทรกเปนสวนหนึ่งของโครงการหลักอื่น ๆ  เชน   การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ   
การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ  5 ส หรือแบบฟอรม
ประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจโครงการทางวัฒนธรรมดานตางๆ ขึ้น
ในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน

2)  โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของ
ทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาล
ตาง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อ และ
คานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางโครงการไดแก วันไหวครู วันลอย
กระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน

ตัวชี้วัดที่  4.4.7  รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
                          เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม
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3) โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก  ตัวอยางโครงการ ไดแก 
โครงการการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการ
สรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน

4)  โครงการที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมใน
ยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการ
ทําโครงการในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่
เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดโครงการหลากหลาย
รูปแบบ แลวยังชวยสรางโครงการเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและ
คุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ ้น ตัวอยางโครงการ ไดแก โครงการคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนา
ทักษะชีวิต การเขาคายหรือ โครงการพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน

5)  โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน ศิลปการแสดงของไทยและ
พื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปนโครงการ ทั้ง
ในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือการเขารวมโครงการตาง ๆ 
ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน 
ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุ มนักศึกษาหรือบุคลากร ไปรวมโครงการดังกลาวที่
หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเปนตน 

6)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรม
ของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยู
อยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของ
โลก   ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดง
ภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนโครงการที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง 
หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมโครงการตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรี
ประจําชนชาติต างๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน

 กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได
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สูตรการคํานวณ : 

(ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

(จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  และวัฒนธรรมที่มีขึ้นสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 )

เกณฑการประเมิน : มรสน.
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

แหลงขอมูล

     1.  รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
     2.  จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีขึ้นสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทุกโครงการ

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
          ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
            ผูจัดเกบ็ขอมูล  : ทุกคณะ/ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม/ กองพัฒนานักศึกษา
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
                                          และสิ่งแวะลอม                                           

ความเชื่อมโยง :  ก.พ.ร. 3.4
หนวยวัด :  ระดับความสําเร็จ
คําอธิบาย : 

วัตถุประสงคของตัวชี้วัด : เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏใหความสําคัญและดําเนินการ
ดานการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามภารกิจ ซึ่งสอดคลองตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547มาตรา 7 และมาตรา 8(8) ที่กําหนดเปนภาระหนาที่  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการ
ศึกษาวิจัยสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น

แผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึง แผนการดําเนิน
โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตามแนวพระราชดําริ ประกอบดวย

1. การสงเสริมศักยภาพการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณการเลี้ยงปศุสัตว
2. โครงการสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกในชุมชนสนองพระราชดําริตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการคายเยาวชนสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
4. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครสนองพระราชดําริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษา

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวนทั้งหมด 4 โครงการ (ตามแผนงบประมาณ 
และแผนของมหาวิทยาลัย) แตละโครงการ มีวัตถุประสงค เปาหมาย  และวิธีวัดความสําเร็จของโครงการ ดังนี้

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีวัดความสําเร็จ

ของโครงการ
1. โครงการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ
การผลิตโคขุนของ
สมาชิกสหกรณการ
เลี้ยงปศุสัตว กรป.
กลาง โพนยางคํา 
จํากัด

1. เพื่อฝกอบรมเพิ่มพูน
ความรูใหกลุมเกษตรผู
เลี้ยงโคขุนมีความรู ความ
เขาใจและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสหกรณ
การเลี้ยงปศุสัตว กรป.
กลาง โพนยางคํา จํากัด

2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูของ
เกษตรกรและผูสนใจ

1. กลุมเปาหมายเกษตรกร
ผูเลี้ยงโคขุน นักศึกษา 
นักวิชาการ คณาจารย

2. ปริมาณกลุมเปาหมาย
เกษตรกรจํานวน 30 ฟารม 
นักศึกษา 60 คน
นักวิชาการ อาจารย 10 
คน

3. พื้นที่กลุมเปาหมาย  

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรู ความเขาใจ
    ไมนอยกวา รอยละ 75
2. ความพึงพอใจไม

นอยกวา รอยละ 75
 3. การนําความรู      

ไปใชไมนอยกวา   
รอยละ 65

ตัวชี้วัดที่  5.5.1   ระดับความสําเร็จของแผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
                                   พระราชดําริ
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีวัดความสําเร็จ

ของโครงการ
3. เพื่อสงเสริมและแนะนํา 

การจัดการฟารมเลี้ยงโค
ขุน ใหไดตามเกณฑ
มาตรฐานฟารมตาม
สุขลักษณะการผลิตสินคา
เกษตรที่ดี

4. เพื่อสงเสริมการผลิตเนื้อ
โคขุนของสหกรณการ
เลี้ยงปศุสัตว กรป.กลาง 
โพนยางคําจํากัดใหมี
คุณภาพสูง คุณภาพดี
ปลอดโรค พยาธิและสาร
ปนเปอนตางๆ

5. เพื่อสงเสริมการใช
พลังงานทางเลือกใน
ฟารมเลี้ยงโคขุนโพนยาง
คํา โดยมีฐานมาจากภูมิ
ปญญาในทองถิ่นรวมกับ
คณาจารย นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร

กลุมเกษตรกรการผลิตโค
ขุนของสมาชิกสหกรณ
การเลี้ยงปศุสัตว กรป.
กลาง โพนยางคํา จํากัด 
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

2. โครงการสงเสริมการ
ใชพลังงานทางเลือก
ในชุมชนสนอง
พระราชดําริ ตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อสรางเครือขายและ
เสริมสรางศักยภาพของ
ชุมชน

2. เพื่อใหความรูการใช
พลังงานทางเลือกใน
ชุมชน

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
การใชพลังงานทางเลือก
ในชุมชน

- ประชาชน 1 หมูบาน
- จํานวน 30 คน

1. ความรูความเขาใจ
ไมนอยกวา         
รอยละ 75

2. ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 75

3. การนําไปใชไมนอย
กวารอยละ 65

3. โครงการคาย
เยาวชนสราง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากร

1. เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอ
การอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรมและโครงการ

-  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี จํานวน     
60  คน

- นักเรียนจากโรงเรียนใน

1. ความรูความเขาใจไม
นอยกวารอยละ 90

2. ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 80
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีวัดความสําเร็จ

ของโครงการ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ตามพระราชดําริ
2. เพื่อปลูกจิตสํานึกให

เยาวชนใหไดรับผิดชอบ
ตอสังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรมในทองถิ่น และ
โครงการตามแนว
พระราชดําริ

3. เพื่อใหเยาวชนไดรับ
    ความรู ความเขาใจ

ประสบการณดานการ
ปลูกหญาแฝกเพื่อการ
อนุรักษดิน น้ํา และปาไม 
แนวทางการฟนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมใน
ทองถิ่น

จังหวัดกลุมสนุก จํานวน 
80 คน

3. มีเจตคติที่ดี ไมนอย
กวารอยละ 80

4.โครงการมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนครสนอง
พระราชดําริ :
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

1.เพื่อใหอาจารย ครู และ
นักศึกษา ที่รวมโครงการมี
ความรูความเขาใจในการ
ติดตั้งสรางเนื้อหาบทเรียน 
แกไข เนื้อหาบทเรียน 
แบบทดสอบในระบบ 
Learn Square

2. เพื่อใหอาจารย ครู และ
นักศึกษาที่รวมโครงการมี
ความรูความเขาใจในการ
ติดตั้งระบบ ติดตั้งเนื้อหา
บทเรียนแบบทดสอบและ
การประยุกตใชสื่อ            
e-Learning (eDL-
Square) ไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษา โรงเรียนในชนบท

อาจารย ครู และนักศึกษาที่
เขารวมโครงการ จํานวน 
100 คน

1. ประเมินความรู
ความเขาใจดวย
แบบสอบถามไม
นอยกวา รอยละ 90

2. ประเมินความพึง
พอใจของผูเขาอบรม
ไมนอยกวา      รอย
ละ80

3. อาจารย ครู และ
นักศึกษาที่นําผล
จากการอบรมไป
ประยุกต ใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไมนอยกวา
รอยละ 75
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีวัดความสําเร็จ

ของโครงการ
3. เพื่อใหอาจารย ครู และ

นักศึกศึกษาที่เขารวม
โครงการสรางเครือขาย
ทางวิชาการในการใช
ระบบ Learn Square และ
การประยุกตใชสื่อ e-
Learning(eDL-Square)

เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
1 
2  
3   
4    
5     

โดยที่:  
ขั้นตอนที่ เกณฑการใหคะแนน

1 แผนการการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผานการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย และดําเนินการไดตามแผนไมนอยกวารอยละ 50

2 ดําเนินการไดครบถวนตามแผน รอยละ 100
3 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน
4 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน
5 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 100 ของโครงการตามแผน
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การดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละของโครงการตามแผน หมายรวมถึง โครงการทั้งหมด
ตามชุดโครงการนั้นๆ ที่กําหนดไวในแผนเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของโครงการ โดยจะวัดความสําเร็จ          
แตละโครงการภายใน 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 การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 75 ไมนอยกวารอยละ 65

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของแผนการสงเสริมและสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ระดับ - - 5.0000

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1 นําเสนอแผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ที่ระบุโครงการที่ตองดําเนินการครบถวนตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
2 มีการรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติใหความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการสงเสริม

และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
3 มีการรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน
4 มีการรายงานรายงานการประเมินผลโครงการหรือหลักฐานที่สรุปผลการดําเนินโครงการซึ่ง

แสดงที่มาของรอยละความรูความเขาใจ  ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใชของ
กลุมเปาหมาย ตามผลที่รายงานมาทุกโครงการตามชุดโครงการนั้นๆ

5 มีหลักฐานเชิงประจักษ และ/หรือตัวอยางหลักฐานที่ใชจริงที่แสดงถึงการเก็บขอมูลดานความรู
ความเขาใจ ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ตามผลที่รายงานมา
เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบกอน - หลัง เปนตน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน

       ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/หนวยงาน 
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 :  สรางเสริมเครือขายการเรียนรู

ความเชื่อมโยง :  มรสน.
หนวยวัด :  จํานวน
คําอธิบาย : 

 การเปนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง การที่สถาบันมีศูนยหรือมีการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการในหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของสถาบันเปนประจํา หรือการที่สถาบันไดทําหนาที่เปนแหลงอางอิง
ทางวิชาการ  เปนที่พึ่งพาในทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนใน
ดานวิชาการและการพัฒนาความรู ซึ่งไดรับการยอมรับจากหนวยงานหรือองคกรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
เชน กระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปน
ศูนยกลางในการประเมินโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก UNDP 
หรือ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ไดลงนามความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 11 
แหง จัดตั้งศูนยเครือขาย สมศ. ที่สถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเปนตัวแทน สมศ. ในการสงเสริมและเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก เปนตน

 ระดับชาติ หมายถึง  การที่แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไดรับมอบหมายจากหนวยงาน
ระดับชาติหรือไดรับการอางอิงในฐานขอมูล หรือวารสารระดับชาติ  แสดงถึงความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับชาติของสถาบัน

 ระดับนานาชาติ หมายถึง การที่แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานระดับนานาชาติหรือไดรับการอางอิงในฐานขอมูล หรือวารสารระดับนานาชาติ  แสดงถึงความเปนเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพในระดับนานาชาติของสถาบัน

เกณฑการประเมิน:

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5

- 1 3 5 7

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

 จํานวนศูนยหรือกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานที่ใหบริการวิชาการที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ      
พ.ศ. 2553  แยกรายงานในระดับระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมีหลักฐานยืนยันการมอบหมายหรือ
การยอมรับที่แสดงถึงความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของสถาบัน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/ หนวยงาน

  ตัวชี้วัดที ่ 6.6.1  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
                        หรือระดับนานาชาติ



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

154

แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 :  สรางเสริมเครือขายการเรียนรู

ความเชื่อมโยง : มรสน.
หนวยวัด : เครือขาย
คําอธิบาย :

เครือขายความรวมมือทางวิชาการ หมายถึง  ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับหนวยงาน
อื่น ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพ่ือทําใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครกับหนวยงานที่เปนเครือขายมีการพัฒนาตามวัตถุประสงคของความรวมมือ

การสรางเครือขายตองมีทั้ง 2 ลักษณะ คือ เครือขายในมหาวิทยาลัยเพื่อระดมและประสานสัมพันธ
สรรพกําลังระหวางบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเอง และเครือขายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อระดมและประสานสัมพันธระหวางบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ในทองถิ่น ประโยชนของการสราง
เครือขาย อาจจําแนกออกไดอยางนอย 7 ประการ ดังตอไปนี้

1. เพื่อสรางความรูสึกเปนเจาของรวมกัน
2. เพื่อสรางการรับรูรวมกัน
3. เพื่อการระดมความคิดรวมกัน
4. เพื่อการตัดสินใจรวมกัน
5. เพื่อการวางแผนรวมกัน
6. เพื่อการดําเนินงานรวมกัน
7. เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลรวมกัน

การแจงนับ นับเครือขายความรวมมือทางวิชาการที่มีความรวมมือและดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
และเครือขายที่มีความรวมมือในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แตยังมีการดําเนินงาน  ในการงบประมาณ พ.ศ. 2553

เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
-  เครือขาย 2 เครือขาย 4  เครือขาย 6 เครือขาย 8  เครือขาย

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

 หลักฐานเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่มีการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 หลักฐานเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/ หนวยงาน

ตัวชี้วัดที่  6.6.2  จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  บริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร.8.1 และ ก.พ.ร. 8.2
หนวยวัด : รอยละ
7.1.1.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
คําอธิบาย :

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตเปน
ตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไมรวมเงิน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณโดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินดังกลาวจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวาง
ป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ

 รายจายลงทุน  หมายถึง  รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน     ทั้งที่มี
ตัวตนและไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ  โดยผูรับไม
ตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัส
งบประมาณรายจาย  รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให

สูตรการคํานวณ

เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย  X 100
          วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ

เกณฑการใหคะแนน :

                      ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

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

 ตัวชี้วัดที่  7.7.1  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนและการเบิกจายเงินงบประมาณ
                             รายจายภาพรวม
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หมายเหตุ :
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 75 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษา
ประหยัดได และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้  ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล

3. กรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชใน
โครงการอื่นๆ การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนผานทางเว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

ชื่อ – สกุล  ผูประสานงาน ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท

1. นายณพงศ  ศิริขันตยกุล  
ผูอํานวยการสํานักบริหารการ
รับ-จายเงินภาครัฐ

0-2273-9807

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข  นักวิชาการคลังชํานาญการ

3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ นักวิชาการคลังชํานาญการ

0-2271-0686-90 ตอ 
4206  และ 4617

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวม

ระดับ
ความสําเร็จ

          - -         5.0000

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผลการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

2 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีเงินงบประมาณรายจายลงทุนเหลือจาย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือ
จากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น เงินงบประมาณในสวนที่ เหลือจายจะถือวาเปนเงินงบประมาณ                 
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ที่สามารถประหยัดได  ทั้งนี้  หากสถาบันอุดมศึกษาไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ ไปใชจาย                    
ในภารกิจ/โครงการอื่นๆ ตอ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน                     
ที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย)  เพื่อใชประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของ
ผลการดําเนินงาน ดังนี้

- วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภท           
งบรายจาย และรายการของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได

- เอกสารการรายงานการใชเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงาน                       
ที่เกี่ยวของ เชน
1.   แบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่จัดสรรเงิน

งบประมาณในงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบ สงป. 302/1)
2.  เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

   พ.ศ. 2553   ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ
3.  เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ          

7.7.1.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
คําอธิบาย :

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจ ายภาพรวม จะใชอัตรา                 
ก า ร เ บิ ก จ า ย เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ภ า พ ร ว ม ข อ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ทั้ ง ที่ เ บิ ก จ า ย                        
ในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ไมรวม
เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูล การเบิกจายเงินดังกลาวจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ ายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ หาก
มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) 
จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ

สูตรการคํานวณ :

                       เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย   x 100
                          วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ

เกณฑการใหคะแนน :

                      ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
รอยละ 92 รอยละ 93 รอยละ 94 รอยละ 95 รอยละ 96
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หมายเหตุ :
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 94 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม

ระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือ
โครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณท่ีประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือ
จาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล

3. กรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่นๆ 
การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทาง
เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

ชื่อ – สกุล  ผูประสานงาน ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท

1. นายณพงศ  ศิริขันตยกุล  
ผูอํานวยการสํานักบริหารการ
รับ-จายเงินภาครัฐ

0-2273-9807

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข  นักวิชาการคลังชํานาญการ

3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ นักวิชาการคลังชํานาญการ

0-2271-0686-90 ตอ 
4206  และ 4617

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2550 2551 2552

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวม

ระดับ
ความสําเร็จ

          - -         5.0000

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผลการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

2 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีเงินงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานบรรลุ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค แ ล ะ เ ป า ห ม า ย ผ ล ผ ลิ ต ห รื อ โ ค ร ง ก า ร  ต า ม ที่ ไ ด รั บ จั ด ส ร ร เ งิ น   
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น เงินงบประมาณในสวนที่เหลือจายจะถือวาเปน    เงิน
งบประมาณที่สามารถประหยัดได ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใชจายใน
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ภารกิจ/โครงการอื่นๆ ตอ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณ ที่ประหยัดไดดังกลาว 
(ง บ ป ร ะ ม า ณ เ ห ลื อ จ า ย )  เ พื่ อ ใ ช ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล  โ ด ย แ ส ด ง
รายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

- วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการ
ของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได 

- เอกสารการรายงานการใชเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน

1.   แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตาม
งบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบ สงป. 302)

2.  เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ       

3.  เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ       

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน/ กองกลาง

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/ หนวยงาน
               



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

160

แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  บริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 9
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
วัตถุประสงค :

เพื่อผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของสถาบันอุดมศึกษา 
อยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process) การใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย
สอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของนักศึกษา ประชาชน หรือผูใชบริการได รวมทั้ง เพื่อสรางความ
ไววางใจในคุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาใหมากยิ่งขึ้น

คําอธิบาย : 

 รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สถาบันอุดมศึกษาลดได และสามารถ
ดําเนินการไดจริง ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552

 กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึง 
1) กระบวนงานที่ สถาบันอุดมศึกษาไดดํ า เนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้ งแต

รอยละ 30 ขึ้นไป ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และ/หรือ
2) กระบวนงานใหมที่สถาบันอุดมศึกษาไมเคยแจงสํานักงาน ก.พ.ร. มากอนเนื่องจาก

- มีการสํารวจกระบวนงานการใหบริการใหม
- มีก าร เปลี่ ยนแปลงบทบาท ภารกิ จหน าที่ ข อ งหน วยง าน ใหม  เปนต น 

และ/หรือ
3) กระบวนที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ดังนี้

(1) การลงทะเบียนเรียน
(2) การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
(3) การใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
(4) การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
(5) การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา
(6) การขอหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษาหรือการขอหนังสือรับรองการ

ทํากิจกรรมของนักศึกษา
(7) การขอทุนงานวิจัย
(8) การอนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
(9) การออกหนังสือรับรองขาราชการและ/หรือบุคลากร

ตัวชี้วัดที่  7.7.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
                          การใหบริการ



        คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

161

(10) การบริการเบิกจายดานการเงินและ/หรือสวัสดิการแกขาราชการและ/หรือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย

(11) การใชบริการหองสมุด
(12) การขออนุญาตใชอาคาร สถานท่ี

ทั้งนี้ กระบวนงานที่คัดเลือกมาประเมินผลตองเปนกระบวนงานหลักที่สําคัญ และ/หรือมีผูมารับ
บริ ก า รจํ านวนมาก  แ ละ /หรือ มี ผู ร อ ง เ รี ยนจํ านวนมาก  แล ะ /หรื อมี ผลกระทบต อ ผู รั บบริ ก าร ใน
วงกวาง เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อยางนอย 5 กระบวนงาน 

ตารางและสูตรการคํานวณ  :   

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100
จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ

                      

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการ
ที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับ

จํานวนผูรับบริการทั้งหมด
งานบริการ 

(i)
น้ําหนัก

(Wi)
1 2 3 4 5

คะแนน
ที่ได 
(Ci)

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก         
(Wi x Ci)

1 W1 80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1)
2 W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2)
. . 80 85 90 95 100 . .
i Wi 80 85 90 95 100 C i (Wi x Ci)

น้ําหนัก
รวม

 Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ  (Wi x Ci)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ
   

   (Wi x Ci)           หรือ      (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci)
      Wi         W1 + W2 + W3 +...+ Wi
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โดยที่ :
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการ เทากับ 1
C หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับ

จํานวนผูรับบริการทั้งหมด
i  หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ ;  1, 2,…, i 

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1  (Wi x Ci) = 1
2  (Wi x Ci) = 2
3  (Wi x Ci) = 3
4  (Wi x Ci) = 4
5  (Wi x Ci) = 5

เงื่อนไข :

1. ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนําไป
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน 
หากไมระบุน้ําหนักใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

2. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการในแตละกระบวนงานที่เปนรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน ใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน

3. ใหสถาบันอุดมศึกษาแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา หากมีการขอปรับแกไข/เปลี่ยนแปลง
เก่ียวกับรายละเอียดของกระบวนงานท่ีไดคัดเลือกและรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร.ทราบแลว
หมายเหตุ : 

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง 9 
เดือน คือ ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2553 เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ โดยใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลผูใชบริการทุกราย ตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด คือ สัปดาหละ 1 วัน เริ่มตนจากสัปดาหที่ 2 จนถึงสัปดาหที่ 39 ตามปฏิทินของป พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 
38 วัน กรณีวันที่กําหนดตรงกับวันหยุดราชการใหจัดเก็บขอมูลในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ หากมีผูรับบริการตอวัน
มากกวา 30 ราย ใหสุมเก็บขอมูลเพียง 30 รายตอวัน หรือหากมีผูรับบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลทุก
ราย หรือหากมีผูรับบริการตอปจํานวนนอยมากใหเก็บขอมูลผูรับบริการทุกราย หรืองานบริการที่ใหบริการเพียง
ชวงเวลาหนึ่งของปใหเก็บขอมูลอยางนอย 3 วันตอสัปดาห เชน การใหบริการลงทะเบียนเรียนเปนตน หรือตาม
ความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ
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2. หากสถาบันอุดมศึกษาไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงาน
ที่เปนรอบระยะเวลามาตรฐานใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จาก
คะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้

3. หากสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถแสดงทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการใหบริการตามวันใน
ปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูลได จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่
ไดรับของตัวชี้วัดนี้

4. หากผูประเมินสุมกระบวนงานเพื่อประเมินผล ณ สถานที่จริง และพบวาทะเบียนหรือบันทึก
ระยะเวลาการใหบริการตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูล ขาดความสมบูรณ หรือขาด
ความนาเชื่อถือ จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.2000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  สํานักงาน ก.พ.ร.

ชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท
1. นางสาวพนรัตน สุวรรณสายะ 0 2356 9999 ตอ 8981
2. นางสาวอรญาณี สุนทรัช 0 2356 9999 ตอ 8915
3. นางสาววิริยา  เนตรนอย 0 2356 9942
4. นายชัยยุทธ  กมลศิริสกุล 0 2356 9943
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เหตุผล :  
สืบเนื่องจากในการดําเนินการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของทุก

สวนราชการนับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 ทุกสวนราชการไดดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแลว ดังนั้น เพื่อเปนการผลักดันใหสวนราชการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนอยางตอเนื่อง สวนราชการสามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process)  การใหบริการดวย
รูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 
คุณภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก และคุณภาพการใหบริการในภาพรวม ตาม
หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป 2550 ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
(สามารถสืบคนขอมูลไดที่ www.opdc.go.th\ศูนยความรู\เอกสารเผยแพร\คูมือ\หลักเกณฑและแนวทางการ
พิจารณารางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนประจําป 2550) ซึ่งสวนราชการสามารถนําหลักเกณฑและแนวทาง
ฯ ดังกลาวมาใชประกอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของ
ประชาชน หรือผูรับบริการได อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ แนวทางการประเมินผลกําหนดใหสวน
ราชการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการตอไป เพื่อสรางความไววางใจในคุณภาพการใหบริการของ
หนวยงานภาครัฐใหมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 1 ปฏิทินการจัดเก็บขอมูลตามวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

2 4 5 6 7 8 6 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5
3 11 12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 11 8 9 10 11 12

4 18 19 20 21 22 8 15 16 17 18 19 12 15 16 17 18 19
5 25 26 27 28 29 9 22 23 24 25 26 13 22 23 24 25 26

14 29 30 31

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

14 1 2 19 3 4 5 6 7 23 1 2 3 4
15 5 6 7 8 9 20 10 11 12 13 14 24 7 8 9 10 11
16 12 13 14 15 16 21 17 18 19 20 21 25 14 15 16 17 18

17 19 20 21 22 23 22 24 25 26 27 28 26 21 22 23 24 25
18 26 27 28 29 30 23 31 27 28 29 30

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

27 1 2 32 2 3 4 5 6 36 1 2 3
28 5 6 7 8 9 33 9 10 11 12 13 37 6 7 8 9 10
29 12 13 14 15 16 34 16 17 18 19 20 38 13 14 15 16 17
30 19 20 21 22 23 35 23 24 25 26 27 39 20 21 22 23 24
31 26 27 28 29 30 36 30 31 40 27 28 29 30

สัปดาห
ที่

สัปดาห
ที่

สัปดาห
ที่

มีนาคม พ.ศ. 2553

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สิงหาคม พ.ศ. 2553 กันยายน พ.ศ. 2553

สัปดาห
ที่

สัปดาห
ที่

สัปดาห
ที่

มิถุนายน พ.ศ. 2553

มกราคม พ.ศ. 2553

เมษายน พ.ศ. 2553

กุมภาพันธ พ.ศ. 2553สัปดาห
ที่

สัปดาห
ที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สัปดาห
ที่
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2550 2551 2552

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา 
การใหบริการ

ระดับ
ความสําเร็จ

          - -         5.0000

ตัวอยางแบบฟอรม 1 รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน
ที่สวนราชการนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ชื่อกระบวนงาน
ปงบประมาณที่
เสนอลดรอบ

ระยะเวลา
น้ําหนัก

รอบระยะเวลามาตรฐาน
(ที่ใหบริการจริง)

1. การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 2550 0.30 3 วัน
2. การลงทะเบียนเรียน 2549 0.30 3 ชั่วโมง
3. การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 2548 0.10 2 วัน
4. การออกหนังสือรับรองขาราชการ 2548 0.10 2 วัน
5. การใชบริการหองสมุด 2547 0.20 15 นาที

รวม 1.00

ตัวอยางแบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน 

กระบวนงานลําดับที่ 4 ชื่อกระบวนงาน  การออกหนังสือรับรองขาราชการ
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ มหาวิทยาลัยxxxxxxxx
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล  นายสถาบัน  อุดมศึกษา  หมายเลขโทรศัพท 0 2xxx xxxx
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด  3  ขั้นตอน รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการ คือ 2 วัน

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(1)

ลําดับที่
(2)

ผูใชบริการ
(3)

เวลาเริ่มตน
ใหบริการ

(4)
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ

(5)= (4)-(3)
ระยะเวลา

ใหบริการจริง

(6)
ผลเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลามาตรฐาน

1 นายบรรลือ                
ผองอินทรี

4 ม.ค. 2553 6 ม.ค. 2553 2 วัน 1

2 นางสุดา  แจมวัย 6 ก.พ. 2553 6 ก.พ. 2553 6 ชั่วโมง 1
3 นายเกรียง     บุญ

พิทักษ
8 มี.ค. 2553 10 มี.ค. 2553 3 วัน 0

4 นางสาวสมใจ สถิตดอยู 13 พ.ค.2553 14 พ.ค.2553 2 วัน 1
5 นายคณิต  เพียงพอ 6 มิ.ย.2553 6 มิ.ย. 2553 1 วัน 1
… …
… …
100 นางฤดี  มั่งคั่ง 27 ก.ย.2553 28 ก.ย. 2553 2 วัน 1
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หมายเหตุ 
คอลัมน (2) : ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชน หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ในหนวยงาน

      : ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการทุกรายในวันที่กําหนด พิจารณาตารางที่ 1 ปฏิทินการ
จัดเก็บขอมูลตามวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด

     : ในกรณีที่มีผูใชบริการในแตละวันจํานวนมาก ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูล โดยวิธีการสุม และตองสุม
ผูใชบริการไมนอยกวา 30 รายตอวัน 

     : กรณีมีผูรับบริการไมถึง 30 รายตอวัน ใหเก็บขอมูลทุกรายตามวันที่กําหนดในปฏิทิน
     : กรณีมีผูรับบริการตอป จํานวนนอยมากใหเก็บทุกราย
     : กรณีวันที่กําหนดในปฏิทินไมมีผูมารับบริการใหเก็บขอมูลในวันถัดไปที่มีผูมารับบริการ
    : กรณีงานบริการใดมีลักษณะการใหบริการเพียงชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของป เชน การลงทะเบียนเรียน 

เปนตน ใหเก็บขอมูลอยางนอย 3 วันตอสัปดาห โดยวิธีการสุม 30 รายตอวัน (หากมีผูใชบริการมาก) หรือเก็บขอมูล
ตามความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ
คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้

1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 
0 แทน  ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน

ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ

งานบริการ
วิธีการเก็บขอมูล

ระยะเวลาการใหบริการ
ตัวอยางเอกสารในการเก็บ

ขอมูลระยะเวลาการใหบริการ
1. การขอใบแสดงผลการศึกษา 

(Transcript)
ประมวลผลขอมูลจากใบ
บันทึก การเขารับบริการ

เอกสารประกอบหมายเลข….

2. การลงทะเบียนเรียน ประมวลผลขอมูลจากระบบ
บันทึการเขารับบริการทาง
อิเลคทรอนิกส

เอกสารประกอบหมายเลข….

3. การขอหนังสือรับรองการเปน
นักศึกษา

ประมวลผลขอมูลจากใบ
บันทึก การเขารับบริการ

เอกสารประกอบหมายเลข….

4. การออกหนังสือรับรอง
ขาราชการ

ประมวลผลขอมูลจากใบ
บันทึก การเขารับบริการ

เอกสารประกอบหมายเลข….

5. การใชบริการหองสมุด ประมวลผลขอมูลจากระบบ
บันทึการเขารับบริการทาง
อิเลคทรอนิกส

เอกสารประกอบหมายเลข….
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ตัวอยางแบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (4)x100/(5) = (6) (7)
(7)x(2) = 

(8)

งานบริการ น้ําหนัก
รอบ

ระยะเวลา                   
มาตรฐาน

จํานวน
ผูรับบริการ        

ที่ไดรับ
บริการตาม

รอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน

จํานวน
ผูรับบริการ

ทั้งหมด

รอยละของ
ผูรับบริการที่
ไดรับบริการ

ตามรอบ
ระยะเวลา

มาตรฐาน เทียบ
กับจํานวน
ผูรับบริการ

ทั้งหมด

คะแนน
คะแนน

ถวง
น้ําหนัก

1. การขอใบ
แสดงผล
การศึกษา 
(Transcript)

0.30 3 วัน 145 150 96.67 4.3320 1.2996

2. การ
ลงทะเบียน
เรียน

0.30 3 ชั่วโมง 569 682 83.43 1.6860 0.5058

3. การขอหนังสือ
รับรองการเปน
นักศึกษา

0.10 2 วัน 55 60 91.67 3.3340 0.3334

4. การออก
หนังสือรับรอง
ขาราชการ

0.10 2 วัน 45 45 100 5.0000 0.5000



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

168

ตัวอยางแบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (4)x100/(5) = (6) (7)
(7)x(2) = 

(8)

งานบริการ น้ําหนัก
รอบ

ระยะเวลา                   
มาตรฐาน

จํานวน
ผูรับบริการ        

ที่ไดรับ
บริการตาม

รอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน

จํานวน
ผูรับบริการ

ทั้งหมด

รอยละของ
ผูรับบริการที่
ไดรับบริการ

ตามรอบ
ระยะเวลา

มาตรฐาน เทียบ
กับจํานวน
ผูรับบริการ

ทั้งหมด

คะแนน
คะแนน

ถวง
น้ําหนัก

5. การใชบริการ
หองสมุด

0.20 15 นาที 1,464 1,850 79.14 1.0000 0.2000

รวม 1.00
ผลคะแนนของตัวชี้วัด

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกงานบริการ)
2.8388

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1  ใหสถาบันอุดศึกษาจัดสงรายงานจํานวน ชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการ และระยะเวลามาตรฐานที่

นํามาประเมินผลเพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ใชแบบฟอรม 1 ได) พรอมทั้งแผนผังแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานการ
ใหบริการของแตละกระบวนงานหรืองานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หรือขอมูลลาสุดที่จัดเก็บได ให
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อใหมีความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกระบวนงานที่ไดคัดเลือกมาประเมินผล

2 รายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรม 1 (รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่
สถาบันอุดมศึกษานํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) ใหแนบมากับรายละเอียดตัวชี้วัดดวย

3 จํานวน ชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการที่นํามาประเมินผลเพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตามที่ไดแจงสํานักงาน ก.พ.ร.แลว)

-  ตารางการจัดเก็บขอมูลที่แสดงจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และ  
    จํานวนผูรับบริการทั้งหมดของแตละงานบริการที่เกิดขึ้นจริง ตามวันที่ในปฏิทินการจัดเก็บขอมูลที่
     สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หรือตามวันที่เหมาะสมกับลักษณะการ
    ใหบริการของสถาบันอุดมศึกษา(แบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการ
    รายกระบวนงาน )
-  วิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงาน
    บริการอยางชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน
    (ตามตารางตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ)
-  ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงานที่แสดงผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุก    
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   กระบวนงาน (แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน)
   สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรักษา  
   มาตรฐานรอบระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตาม
   รอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผล
   การดําเนินงาน ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบ
   ระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของแตละสาขาแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับ
   ผูประเมิน

แบบฟอรม 1  จํานวนและรายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
                       สกลนครเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ชื่อกระบวนงาน
ปงบประมาณที่

เสนอ
ลดรอบระยะเวลา

น้ําหนั
ก

รอบระยะเวลา
มาตรฐาน

(ที่ปฏิบัติจริง)
1 การชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 2552 0.20 5   นาที
2 การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ฉบับ

จริง
2552 0.20 4 วัน 

3 การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)
ฉบับชั่วคราว

2548 0.20 10 นาที

4 การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 2552 0.20 1 วัน
5 การออกหนังสอืรับรองขาราชการและ/ หรือบุคลากร 2552 0.20 6  ชั่วโมง
6 การขอหนังสอืรับรองเงินเดือน / รับรองรายได 2548 0.20 1 วัน 

รวม  6  กระบวนงาน 1.00

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บ

ลําดับที่ ชื่อกระบวนงาน วิธีการจัดเก็บ หนวยงาน
๑ การชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน ประมวลผลขอมูลจากระบบ

ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส
และใบบันทึกการเขารับบริการ

งานคลัง

๒ การขอใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ฉบับจริง

ประมวลจากขอมูลจากใบ
บันทึกการเขารับบริการ

สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

๓ การขอใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript)ฉบับชั่วคราว

ประมวลจากขอมูลจากใบ
บันทึกการเขารับบริการ

สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

๔ การขอหนังสือรับรองการเปน
นักศึกษา

ประมวลจากขอมูลจากใบ
บันทึกการเขารับบริการ

สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
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๕ การออกหนังสอืรับรองขาราชการ
และ/ หรือบุคลากร

ประมวลผลขอมูลจากใบ
บันทึกการเขารับบริการ

งานนิติการและการ
เจาหนาที่

๖ การขอหนังสอืรับรองเงินเดือน / 
รับรองรายได

ประมวลผลขอมูลจากใบ
บันทึกการเขารับบริการ

งานนิติการและการ
เจาหนาที่

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : งานประกันและคุณภาพการศึกษา

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/ หนวยงาน
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  บริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร.10
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
วัตถุประสงค :

เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลตนทุนงานในแตละสวนงานและขอมูลอื่นที่สําคัญ ซึ่งมีความ
ถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง สามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานตางๆ ของ
สถาบันใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทํา

บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหาร
ทรัพยากร
เกณฑการใหคะแนน :

กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1 จัดทําหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 โดยแสดงใหเห็นสัดสวนการใชทรัพยากรตอผลผลิตที่ดีขึ้นกวา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ระดับ 2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดานการจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวทุกกลุมสาขาวิชา (หนวย
นับเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time Equivalent Student) ตาม
หลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ

ระดับ 3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สําหรับทุก
ผลผลิต ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ

ระดับ 4 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 และปงบประมาณ พ.ศ. 2553 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร 
พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผล
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ

ตัวชี้วัดที่  7.7.3 ระดับความสําเร็จของการจัดการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 5 รายงานผลตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 

2553  

เงื่อนไข   ใหสถาบันอุดมศึกษาสงผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามเกณฑการใหคะแนนทั้ง 5 ระดับ 
ถึงสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554

หมายเหตุ
กลุมสาขาวิชา จําแนกดังนี้

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 2. วิทยาศาสตรกายภาพ 3. วิศวกรรมศาสตร
4. สถาปตยกรรมศาสตร 5. เกษตรศาสตร 6. บริหารธุรกิจ
7. ครุศาสตร 8. ศิลปกรรมศาสตร 9. สังคมศาสตร

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กรมบัญชีกลาง
ชื่อ – สกุล หมายเลขโทรศัพท

1. นางพรกมล          ประยูรสิน
2. นางสาวนภาทิพย   ปญจศิริ

0-2271-0802
0-2271-2945

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต

ระดับ
ความสําเร็จ

5.0000 5.0000         5.0000

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บ

1 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําหรือทบทวนดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแก
 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยแสดงให

เห็นสัดสวนการใชทรัพยากรตอผลผลิตที่ดีขึ้นกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งระบุ
รายละเอียดการดําเนินงานในหัวขอ เชน  เปาหมาย  กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน  ระยะเวลาดําเนินการตามกิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนฯ เชน ปฏิทินการ
ดําเนินงาน วิธีวัดความสําเร็จและแนวทางการติดตามประเมินผล  และผูรับผิดชอบ
 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่เสนอผูมี

อํานาจพิจารณาเห็นชอบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยจัดสงแผนฯ ใหสํานักงาน 
ก.พ.ร.  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 หากเกินกวากําหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนน 
0.2500 ของคะแนนตัวชี้วัด

2 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน มีฐานขอมูล  เพื่อใชในการคํานวณตนทุนตอหนวย
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ผลผลิต พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการเรียน
การสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวในปงบประมาณพ.ศ. 2553 ทุกกลุมสาขาวิชา ดังนี้
      รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตาม

หลั ก เ กณฑ แ ล ะวิ ธี ก ารที่ ก รมบัญชี ก ล างกํ าห นด ที่ ไ ด รั บ คว าม เ ห็น ชอ บจ าก
ผูมีอํานาจ

      ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน ตอหนวยผลผลิตอางอิงจากวันที่ผูมี  
อํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว

       สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณกรมบัญชีกลาง และสํานักงาน   
ก.พ.ร.
 การจัดทําบัญชีตนทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตองใชขอมูลทางบัญชีตั้งแตวันที่       

1 ตุลาคม 2552 – วันที่ 30 กันยายน 2553
3 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงการจัดทําบัญชี

ตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ทุกผลผลิต ดังนี้
         รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ.2552 ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
         ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต  อางอิงจากวันที่ผู

มีอํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว
         สําเนาหนังสือนําสงรายงาน ฯ ใหกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน  ก.พ.ร.
       การจัดทําบัญชีตนทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตองใชขอมูลทางบัญชีตั้งแตวันที่      

1 ตุลาคม 2552 – วันที่ 30 กันยายน 2553
4 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน พรอมทั้งรายละเอียดการวิเคราะหผลการคํานวณ

ตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดจัดทําแลวเสร็จ ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

โดยเนื้อหาของรายงานฯ ดังกลาวประกอบดวย
- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ในตนทุน
ผลผลิต ตนทุนกิจกรรมและตนทุนตามหนวยงาน

- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนทุนผลผลิต  ตนทุนกิจกรรมและ
ตนทุนตามหนวยงาน

 ทั้งนี้  วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจาก
วันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว

5 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้

 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยมี
เนื้อหาดังนี้
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- ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการตามกิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนการที่กําหนดไวในแผน
เพิ่มประสิทธิภาพฯ 

- ผลการดําเนินงานหรือผลลัพธที่ เกิดจากการดําเนินงานตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ฯ  โดยเทียบกับเปาหมายที่กําหนด

- ปจจัยสนับสนุน
- ปญหา/อุปสรรค
- แนวทางหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ในปตอไป

              ทั้งนี้ ใหรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ                         
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหผูมีอํานาจรับทราบอยางสม่ําเสมอ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/หนวยงาน

 



        คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

175

แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  บริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 12.1
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
คําอธิบาย :

 สภามหาวิทยาลัยถือวาเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ทิศทาง นโยบาย อัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะนําไปสูแนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

 หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน หมายถึง การดําเนินงานตามขอบเขตของ
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหแกสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เชน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 หรือตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น เปนตน โดยการกระจายอํานาจไปยังองคกรอํานาจ
รวมตามที่กฎหมายกําหนดในรูปคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่เฉพาะ อาทิ สภาวิชาการ สภาคณาจารยและ
ขาราชการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และ/หรือ
คณะกรรมการอื่น โดยการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันใหมีความรับผิดรับชอบ (Accountability) ที่
ตรวจสอบได

 ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/
สถาบันมีกลไกและกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบ การ
ดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง การควบคุมและการตรวจสอบความ
รับผิดชอบในดานตาง ๆ ของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหมายรวมถึง การมีคณะกรรมการที่กํากับ
กรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา การติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของ
สถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบดานการเงิน การจัดการความเสี่ยง ความโปรงใสและการเปดเผยขอมูลขาวสาร

 การกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมี
กระบวนการที่ชัดเจนในการใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกบุคลากร รวมถึง 
การมอบอํานาจ (Authorization) โดยมุงเนนใหบุคลากรสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity) เพื่อผลการดําเนินการที่ดีของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ระบบการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี ตองสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถ และมีขอมูลสนับสนุนเพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

โดยการประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552                 
นี้จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทตามประเด็นที่สําคัญ 
ดังนี้

  ตัวชี้วัดที ่ 7.7.4 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของ
                           สภามหาวิทยาลัย
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ประเด็นที่ 1 สภาสถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดี
และการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาท่ีและบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นที่ 2 สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี 
ที่ทําใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบ โดยที่ 
 มีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 
 มีการติดตามและประเมินผลการดํา เนินการของผูบริหารสู งสุ ดของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา
 มีการตรวจสอบดานการเงิน จากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ

สอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีภายนอก และการปดบัญชีประจําป พ.ศ. 2553 เพื่อ
สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ภายในเวลา 60 วัน นับตั้งแตวันสิ้น
งวดของปบัญชี

 มีการจัดการความเสี่ยง มีความโปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 รวมทั้ง สภาสถาบันอุดมศึกษาควบคุมกํากับใหสถาบันอุดมศึกษามีการ

ดําเนินการตามระบบอยางตอเนื่อง
ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันอุดมศึกษามีการกระจายอํ านาจการตัดสินใจ  และกํ าหนดให

คณะกรรมการตามกฎหมายและสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของการ
กระจายอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงประโยชน
เพื่ อผู รั บบริ การ ผู มี ส วนได ส วนเสี ย และเพื่ อ ผลการดํ า เนินการที่ ดี ขอ ง
สถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นที่ 4 สภาสถาบันอุดมศึกษาใหความสําคัญกับการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ และกําหนดใหมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลัก
อยางครบถวน รวมทั้ง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา 
และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายและ/
หรือตอสถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหมีระบบการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาท
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบนั้น โดยอาจใชผลจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนําผล
ประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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เกณฑการใหคะแนน :
วัดระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้      
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน
1 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

2 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

3 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

4 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

5 ประเด็น

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย และการ
ถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู
สถาบันอุดมศึกษา

ระดับ
ความสําเร็จ

- - 5.0000

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีและการ
กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดูแลการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา ที่แสดงถึงความสอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล 

 เอกสาร/หลักฐานหรือรายงานที่แสดงวา    สภาสถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดหรือทบทวน
นโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีที่มีสาระสําคัญครอบคลุมตามหนาที่และบทบาทของสภา
สถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อมโยงตามหลักธรรมาภิบาล
 เอกสาร/หลักฐานหรือรายงานที่แสดงว า  สภาสถาบันอุดมศึกษาไดทบทวนกรอบ                    

การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในปที่ผานมาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมตอสถาบันตาม
สาระสําคัญของหลักธรรมาภิบาล
  รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา และเอกสารประกอบการประชุมตามวาระ                      

ที่เกี่ยวของ
2 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี โดยมีเอกสาร/

หลักฐาน/รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดใหมี
กระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา และตรวจสอบความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของผูบริหารสูงสุดของ
สถาบันอุดมศึกษา
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 ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อกํากับติดตามกรอบการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวา สภาสถาบันอุดมศึกษามีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา 
 รายงานการเงิน รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี หลักฐาน/เอกสาร

ที่แสดงว าไดมีการตรวจสอบดานการเงิน  ใหมีความโปรงใส โดยรายงานตอสภา
สถาบันอุดมศึกษาในการประชุมทุกครั้งหรือทุกไตรมาสเปนอยางนอย 
 หลักฐานแสดงจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําปตั้งแตวันสิ้นงวดบัญชีถึงวันที่สงสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจําป 
พ.ศ. 2553 ที่ใชระยะเวลาไมเกิน 60 วัน
 รายงานผลการติดตาม ประเมินผลฯ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบันอุดมศึกษามีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูมีสวน

ไดสวนเสีย มีระบบการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดแก ประกาศและ
ผลการจัดซื้อจัดจางตลอดป  การเผยแพรคํารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ รายงานการประเมินตนเองของปงบประมาณ พ.ศ. 2553

3 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการในการกระจายอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีกระบวนการที่ชัดเจนในการใหอํานาจและความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจและดําเนินการใหแกบุคลากร

 มติที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการอื่น ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวของของ
สถาบัน/คณะ/สํานัก
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการทบทวน ความเหมาะสมของการกระจายอํานาจ ที่สงเสริมและ

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีขอมูลสนับสนุนเพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่
เหมาะสม โดยมุงเนนใหบุคลากรสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย เชน ระบบกลไกการใหอํานาจ การรับมอบอํานาจ คูมือ แนวทาง ระเบียบขอบังคับ ฯลฯ
 แผนพัฒนาองคการ หรือแผนการวิเคราะห    ความเสี่ยง หรือแผนการวิเคราะหผลกระทบ หรือแผน

อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด หรือเอกสาร/หลักฐานที่รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ การ
เพิ่มผลผลิตของสถาบัน/คณะ/สํานัก เพื่อผลการดําเนินการที่ดีของสถาบัน                                                                                                                                                  

4 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบันอุดมศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญอยาง
เปนระบบ  ในดานแผนและนโยบาย ดานการบริหารงานบุคคล  ดานการเงินและงบประมาณ 
โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน อุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
จะพิจารณาจาก

 แนวทางหรือแนวปฏิบัติที่สภาสถาบัน อุดมศึกษาหรือสถาบันฯ ไดกําหนดขึ้นเพื่อใหสถาบัน/คณะ/
สํานัก รายงานการดําเนินการตางๆ ตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา
 เอกสารสรุปหรือเอกสาร/หลักฐานที่เปนแหลงรวบรวมมติสภาสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการรายงาน

ผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ไดมอบหมายใหสถาบันอุดมศึกษานําไป
ดําเนินการ
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 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สถาบันไดดําเนินการตามแผนหรือตามที่ไดรับความ
เห็นชอบหรือไดรับอนุมัติตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา
 วาระการประชุม เอกสารประกอบวาระ รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา ที่บันทึกและ/หรือ

แสดงใหเห็นวาสภาสถาบันอุดมศึกษามีขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตามกฎหมายและ/หรือตอสถาบันอุดมศึกษา
 รายงานสรุปรอยละเฉลี่ยของการเขารวมประชุมของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการดังกลาวไดบรรลุผล เชน คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานที่เกี่ยวของ บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม
ตามแผน/เอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

5 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของ สภาสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดใหมีระบบการประเมิน
ตนเอง และมีการดําเนินการตามระบบนั้น ซึ่งจะพิจารณาจาก

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกรอบแนวคิด หลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนตามระบบการประเมินตนเอง
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูใหนโยบาย และไดมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเปนผูดําเนินการ 
โดยอาจใชการประเมินผลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจําป พ.ศ. 2553 ของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย หรือรายงานจากคณะกรรมการ คณะบุคคล หรือ
องคกรภายนอกอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
 รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุม  สภาสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
  เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นวา  การดําเนินการดังกลาวไดบรรลุผล

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองกลาง

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  กองกลาง
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  บริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 12.2
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
คําอธิบาย :

การนํานโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดไปสูการปฏิบัติ ถือเปน
เปาหมายบทบาทสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้น จึงมีความจําเปน อยางยิ่ง
ที่ตองถายทอดเปาหมายดังกลาวไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

 คานิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเปน
ลักษณะเฉพาะของแตละสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไวเพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติรวมกัน และสงผลตอพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและความสําเร็จของสถาบัน 

 ระบบการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการการสื่อสารดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งหมาย
รวมถึง การสื่อสารดวยวาจา กริยาทาทาง การประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี และการสื่อสารที่เปนลายลักษณอักษรที่
ปรากฏเปนเอกสาร ซึ่งมีการออกแบบชองทางการสื่อสารใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเกี่ยวของ      ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่จะทําใหเขาถึงองคกรและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเปนการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง คือ 
การสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งผูสื่อสารและผูรับสาร และตองมีการนําขอมูลจากการสื่อสารผานชองทาง
ตาง ๆ มาใชให เกิดประโยชน ในระดับปฏิบัติ เพื่อให เกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติได

 แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝาย 
ไดมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรที่ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงในระดับคณะ/สํานักได โดยครอบคลุมสาระสําคัญเรื่องความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยง
ดานการดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)

 กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission) คือ

1. การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
2. การระบุความเสี่ยงตางๆ (Event Identification) 
3. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 
4. กลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง (Risk Response)
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6. ขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7. การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ (Monitoring)

  ตัวชี้วัดที่  7.7.5 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ
                            สภามหาวิทยาลัย
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 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) หมายถึง แผนภาพที่แสดงใหเห็นวา สถาบันอุดมศึกษา
มีกระบวนการอยางไรที่จะสามารถสรางคุณคาการดําเนินงานโดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร (Strategy) วิสัยทัศน (Vision)  
พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)  เปาประสงค (Goal) ของสถาบันสูการปฏิบัติระดับคณะ/
สํานัก ที่แสดงความสัมพันธในรูปของสาเหตุและผลซึ่งสามารถบงบอกถึงทิศทางและการเชื่อมโยงเปาหมายตาง ๆ ของ
องคกรในแตละดานไดอยางเปนรูปธรรม และเปนเสมือนเครื่องมือสื่อสารและการถายทอดกลยุทธไปสูบุคลากรใน
สถาบันใหมีเขาใจไดอยางชัดเจน

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กําหนดประเด็นสําคัญเพื่อประเมินคุณภาพของการถายทอด
เปาหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก รวมทั้ง  การปรับ
แผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทาง การดําเนินงานที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนว
ทางการดํ า เนิ น ง าน  รวมถึ ง แผนปฏิบั ติ ร าช กา รแล ะ เป าห มาย ขอ ง
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ต า ม ป ร ะ เ ด็ น ที่  1  ใ ห กั บ บุ ค ล า ก ร
ในระดับตาง ๆ โดยมีการนําขอมูลจากระบบการสื่อสารมาใชใหเกิดประโยชนใน
ระดับปฏิบัติ เพื่ อ ให เกิ ดผลสํ า เ ร็ จ ในการถ ายทอดเปาหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติได

ประเด็นที่ 3  ส ถ าบั นอุ ด ม ศึ ก ษ ามี ก า ร จั ด ทํ า แ ผน ที่ ยุ ท ธ ศ าส ต ร ข อ งห น ว ย ง า
ในระดับคณะ/สํานัก โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับหนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา 

 ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสถาบันลงสูทุกหนวยงานใน
ระดับคณะ/สํานัก โดยใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลายลักษณ
อักษร และสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรทั่วทั้งสถาบัน

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ที่ดี และไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา และแสดงใหเห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
มาใชเปนขอมูลสําคัญประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 และเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
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เกณฑการใหคะแนน :
วัดระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ โดยกําหนดเกณฑการให

คะแนน ดังนี ้  
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1 

และ 2

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1 และ 2 
และประเด็นอื่น
อีก 1 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1 และ 2 
และประเด็นอื่น
อีก 2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1 และ 
2 และประเด็นอื่น

อีก 3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1 และ 2
และประเด็นอื่น
อีก 4 ประเด็น

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย และการ
ถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู
สถาบันอุดมศึกษา

ระดับ
ความสําเร็จ

         - - 5.0000

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักของสถาบัน อุดมศึกษา

 หลักฐานที่แสดงกระบวนการของสถาบันอุดมศึกษาในการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลัก 
โดยมีกรอบการทบทวนหรือกรอบการวิเคราะหความเหมาะสมที่ชัดเจนและสามารถจะนํามา
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
 รายงานผลการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลัก
   รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่เกี่ยวของ และเอกสาร

ประกอบการประชุมตามวาระนั้นๆ
2 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลอง

กับนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยพิจารณาจาก
 นโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่   สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา   แผนเดิมและ/หรือแผนใหมที่ไดปรับปรุงแลว 
 แนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่นํานโยบาย กรอบทิศทาง

การดําเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา 
 รายงานหรือบันทึกการประชุมที่ระบุความเห็นหรือผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสถาบันที่ไดรับ

การรับรองจากผูมีอํานาจ 
3 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน คําสั่งแตงตั้ง

คณะทํางาน บันทึกผลการดําเนินงาน เอกสารอื่น  ๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
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4 รายละเอียดการดําเนินการตามระบบการสื่อสาร  เพื่อถายทอดนโยบาย ทิศทาง แผนปฏิบัติราชการ 
และเปาหมายใหกับบุคลากรของสถาบันในระดับตางๆ โดยมีเอกสาร/หลักฐาน เชน

 ระบบ ชองทาง หรือกระบวนการสื่อสารที่หลากหลายที่แสดงใหเห็นไดวามีการออกแบบ  ใหสอดคลองกับ
ผูเกี่ยวของภายในสถาบันฯ รวมทั้ง ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดตางๆ  โดยเปนการสื่อสารที่สามารถมี
ปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งผูสื่อสารและผูรับสาร 
 รายงานสรุปขอมูลที่ไดจากการสื่อสารผานชองทางตาง ๆ  และหลักฐานยืนยันวาไดมีการ  นําขอมูล

เหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติได
 คูมือการใชระบบการสื่อสารหรือหลักฐานการประชาสัมพันธหรือการเผยแพรระบบการสื่อสารเพื่อให

ผูเกี่ยวของไดรับทราบและเขามาใชระบบ
  หลักฐานยืนยันผลสําเร็จของการทําใหบุคลากรและผูเกี่ยวของเกิดการรับรูและมีความเขาใจ

เรื่องนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของสถาบันได
ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเปนผลจากระบบการสื่อสารดังกลาว

5 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรระดับสถาบันและระดับคณะสํานัก โดย
การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสถาบันลงสูระดับคณะ/สํานัก ซึ่งจะพิจารณาจาก

 หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรระดับสถาบันและระดับ
คณะ/สํานัก เชน บันทึกการสัมมนากลุมยอย รายงานการประชุม หรือรายงานการวิเคราะห
ขอมูลดานยุทธศาสตรเพื่อจัดทําแผนที่ยุทธศาตรของสถาบัน เปนตน
 แผนที่ยุทธศาสตรระดับสถาบันและแผนที่     ยุทธศาสตรของทุกหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก 

ที่นํามาใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
 เอกสารขอตกลงการปฏิบัติงานภายในสถาบัน ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจ ทั้งนี้ ตามระดับที่

สถาบันกําหนดใหมี เชน ระดับผูบริหารสถาบัน/คณะ/สํานัก รวมทั้งหลักฐานที่แสดงถึง
กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ระดับสถาบันลงสูระดับคณะ/สํานัก

6 รายละเอียดการดําเนินการการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ่ง
ครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี โดยมีเอกสาร/หลักฐาน เชน 

 หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการดําเนินงานเพื่อวิเคราะหความเสี่ยง โดยเฉพาะการบริหารความ
เสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สภาสถาบัน อุดมศึกษา
กําหนด
 ประกาศหรือคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน หรือการมอบหมายบุคคลหรือคณะ

บุคคลใหรับผิดชอบดําเนินการในการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
 รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
 แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน แผนการวิเคราะหความเสี่ยง หรือแผนการวิเคราะห  

ผลกระทบ หรือแผนอื่นๆ ที่ครอบคลุมสาระ สําคัญตามคําอธิบายขางตน  ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากผูมีอํานาจ
 นโยบายและมติที่ประชุมสภาสถาบัน อุดมศึกษาหรือคณะกรรมการอื่น
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 เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันวามีการเผยแพรและ สื่อสารขอมูลแผนบริหารความเสี่ยงถึงบุคลากร 
ทุกระดับ

7 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งจะพิจารณาจาก

 หลักฐานที่แสดงรายละเอียดกระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา
 รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบัน อุดมศึกษา หรือรายงานการประเมินตนเองที่มี

สาระสําคัญครอบคลุมแผนและผลการปฏิบัติราชการ
 เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงถึงกระบวนการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด

ของสถาบัน รวมทั้ง หลักฐาน ที่ยืนยันผลสําเร็จจากการปรับปรุงการดําเนินงาน
8 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใช

ประโยชน ซึ่งจะพิจารณาจาก
 กิจกรรมหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินงานเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติราชการของสถาบัน/คณะ/สํานัก
 รายงานผลการทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการดําเนินงาน หรือ

รายงานการประเมินตนเองของสถาบัน/คณะ/  สํานัก ที่นํามาเปนขอมูลประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการสําหรับปงบประมาณพ.ศ. 2554
 แผนปฏิบัติราชการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ผานการทบทวนและปรับปรุงแลว และ

เสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง จะพิจารณาถึงวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไดมีมีมติให
ความเห็นชอบแผนดังกลาว
 รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุม  สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการ/

คณะทํางาน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองกลาง/ กองนโยบายและแผน

           ผูจัดเก็บขอมูล  :  กองกลาง/ กองนโยบายและแผน/ทุกหนวยงาน                                                              
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  บริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร.13
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
วัตถุประสงค :

        เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส  
เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน

คําอธิบาย :

 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดไวในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยให
สถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งเปนการกําหนดชองทางหรือกลไกการใหขอมูล
ขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวน
รวม หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และไดพัฒนาเพิ่มระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ้น

 การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

 การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาสได
เขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญ
ที่เกี่ยวของรวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุนสวน  การพัฒนา โดยระดับการมีสวนรวมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ

ระดับการใหขอมูล   เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียว แตเปนระดับที่
สําคัญ เพราะเปนการเริ่มตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งจะนําไปสูกระบวนการอื่นๆ 
ตอไป 

ระดับการปรึกษาหารือ   เปนการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ

ระดับการเขามาเกี่ยวของ   เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือเกี่ยวของใน
กระบวนการกําหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมีสวนรวมในระดับนี้ อาจดําเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม 

ตัวชี้วัดที่  7.7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
                           ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
                           สภามหาวิทยาลัย
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ระดับการรวมมือ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาทหรือฐานะหุนสวน
หรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ

ระดับการเสริมอํานาจประชาชน  เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งเปนระดับ
ของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด

 กิจกรรมสรางความสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีเปาหมาย
สําคัญในการเปดโอกาสที่จะนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหไดมีสวนรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

โดยกําหนดประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นที่ 1  สถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการบริหารราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตามประเด็นที่

กําหนด และทบทวนองคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชนใหเหมาะสม
กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและประเด็นที่กําหนดขางตน

ประเด็นที่ 2  สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีชองทางหรือกระบวนการกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นที่กําหนด และรายงานสรุปผลความคิดเห็น รวมทั้งดําเนินการสงเสริม
กิจกรรมสรางความสัมพันธกับประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ตามประเด็นที่กําหนด

 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันพิจารณาทบทวน
แผนงาน/โครงการที่ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กําหนดไวแลวตามประเด็นที่กําหนดขางตน หรือ
จัดทําแผนงาน/ โครงการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามประเด็นที่กําหนดขางตน

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดแลวเสร็จครบถวน โดยมีการ
ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานและจัดทํารายงานความกาวหนาเสนอ
ผูบริหาร/คณะทํางานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
รวมทั้งสื่อสารใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ

ประเด็นที่ 4  สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเสนอตอผูบริหาร

       สถาบันอุดมศึกษา/คณะทํางานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษา
 สถาบันอุดมศึกษาเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกลาวแกประชาชน

หรือผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
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ประเด็นที่ 5  สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแนวทางหรือแผนงาน/โครงการที่ เปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอ
ตอสภาสถาบันอุดมศึกษา

เหตุผล :
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนและการบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยกําหนดใหมีกลไกในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้น ตัวอยางเชน กําหนดไวในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในสวนที่ 3 และ
สวนที่ 10 ดังนี้

- สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน เชน ในมาตรา 78 (5) ไดบัญญัติใหรัฐตอง “จัด
ระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นเพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน”  

- สวนที 10 แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ในมาตรา 87 กําหนดวารัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานการมีสวนรวมประชาชน โดยตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในเรื่องตางๆ อยาง
ครบวงจรเริ่มตั้งแตการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ การติดตามตรวจสอบ

2. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดขับเคลื่อนแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ตามเจตนารมณของ
กฎหมาย  ไดแก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) โดยการใชกลยุทธในการพัฒนา 2 ดาน 
คือ การพัฒนาจากภายในภาคราชการและพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ  โดยการสรางความพรอมใหภาคราชการ 
และภาคประชาชน  ดวยการสงเสริมใหภาคราชการมีความรูความเขาใจ และตระหนักในเรื่องการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวมที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมรับรู  รวมแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมการ
ดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารราชการ   พรอมกับเสริมสรางศักยภาพใหกับ
เครือขายภาคประชาชนใหมีความรูความเขาใจ ที่สามารถเขามารวมดําเนินงานกับภาครัฐในฐานะหุนสวนอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือราชการระบบเปดเกิดผลเปนรูปธรรม มีความ
ตอเนื่องและยั่งยืน โดยทุกสวนราชการจะตองปรับระบบการบริหารงานใหเปนระบบการบริหารราชการแบบมีสวน
รวม และฝงรากเปนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของสวนราชการ  มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน กระบวนทัศนของ
คนในหนวยงานใหสามารถทํางานรวมกับประชาชนในลักษณะหุนสวน มีการทํางานในลักษณะเครือขาย มีการออก
กฎเกณฑและแนวทางการทํางานที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติของหนวยงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับสูงตองใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวม



       คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

188

เกณฑการใหคะแนน :

วัดระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการและการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้  

เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน

1 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน

2 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน

3 ประเด็น

 ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน

4 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน

5 ประเด็น

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 
พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและการเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ
ความสําเร็จ

- -         -

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจาก
 หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินงานและ

ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานในปที่ผานมา และ/หรือวิเคราะหและทบทวนแนวทางหรือ
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 หลั กฐานที่ แสดงถึ งความสอดคล องของภารกิ จหลักหรือยุทธศาสตรที่ สํ าคัญขอ ง
สถาบันอุดมศึกษากับประเด็นการมีสวนรวมที่สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการดังกลาว เชน บันทึกผลการดําเนินงาน
รายงานการประชุมและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

2 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการจัดใหมีหรือการทบทวนองคประกอบของคณะทํางานภาค
ประชาชนใหเหมาะสมกับประเด็นขางตน โดยพิจารณาจาก
 หลักฐานการวิเคราะหประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดเสียอยางครอบคลุมและชัดเจน
 รายงานหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่สรุปผล   การวิเคราะหประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมี

สวนไดเสียที่สามารถนําผลที่ไดไปทบทวนองคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชน         
ใหเหมาะสมกับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และสอดคลองกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่
สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา

 เอกสาร/หลักฐาน ประกาศ หรือคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชนตามองคประกอบที่
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ทบทวนแลว ซึ่งอาจเปนคณะทํางานชุดใหมหรือชุดเดิมก็ได แตตองเปนไปตามผลที่สถาบัน
ไดพิจารณาทบทวน

3 ชองทางหรือกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นหรือรับขอรองเรียนที่
เกี่ยวของกับประเด็นที่เลือกจากประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่
เกี่ยวของ เชน
 ตัวอยางสถานที่จัดตั้งตูรับขอคิดเห็น           
 ศูนยขอมูล/หองสมุด
 ตัวอยางหมายเลขโทรศัพทสายดวน (Call Center)
 ตัวอยางเลขที่ตู ปณ.เพื่อรับเรื่องจากประชาชน
  ตัวอยาง/ภาพถายกิจกรรมการจัดสัมมนา   
  การจัดเวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
 ตัวอยางชื่อเว็บไซต/เว็บบอรด ซึ่งมีชองทางสื่อสารกับประชาชน

4 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการสงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธกับประชาชน
กลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาจาก
 กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง    ความเขาใจที่ตรงกันระหวางสถาบัน 

อุดมศึกษา กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีเปาหมายสําคัญในการเปดโอกาสที่
จะนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหไดมีสวนรวมคิด รวมทํา
รวมตัดสินใจ และรวมติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน อุดมศึกษา เชน การจัดรับฟง  ความ
คิดเห็น การจัดสนทนากลุม (Focus Group)  การจัดประชุมสัมมนา ฯลฯ เปนตน

 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงวา สถาบันอุดมศึกษาไดมีการนําผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็น
หรือขอรองเรียนมาจัดทําเปนรายงานสรุปขอคิดเห็นท่ีเกี่ยวของกับประเด็นที่เลือกนั้น

5 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบัน อุดมศึกษาจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามประเด็นที่กําหนด โดยพิจารณาจาก
 บันทึกขอความ/รายงานการประชุมที่แสดง ใหเห็นวา มีการนําเสนอและวิเคราะหผลจาก 

การรับฟงความคิดเห็นฯ มาใชประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการ
 แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมตามประเด็นฯที่กําหนด ซึ่งควรระบุรายละเอียดกิจกรรม

การดําเนินงาน ดังนี้
- วัตถุประสงค
- รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอนในการดําเนินงาน
- ระยะเวลาดําเนินการตามกิจกรรม/ขั้นตอน เชน ปฏิทินการดําเนินงาน 
- กลุมเปาหมาย
- เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
- วิธีการวัดผล 
- ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล 
- วิธีการติดตามประเมินผล 
- งบประมาณ
- ผูรับผิดชอบ

 หลักฐานยืนยันวันที่แผนงาน/โครงการขางตนไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการจัดทําแนวทางที่เหมาะสมในการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตามประเด็นที่กําหนดขางตน 
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  แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดใหมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
  ตามประเด็นที่กําหนดไดอยางเหมาะสม ซึ่งอธิบายไดถึงระดับการมีสวนรวมของ  ประชาชน

ดวย
6 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/

โครงการแบบมีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแลวเสร็จครบถวน ดังนี้
 รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2553  เชน
 รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงานตามแผนที่รายงานตอผูบริหารของ

สถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ (อยางนอยทุกไตรมาส)
 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่

กําหนดตามแผน
 วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนงาน
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการของกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ

ดังกลาว เชน ภาพถาย  รายงานการประชุม  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/บันทึกผลการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน/เอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการสื่อสารใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียได
รับทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการดังกลาว เชน ตัวอยางเว็บไซต 
ตัวอยางเอกสารเผยแพร/แผนพับ ภาพถาย/ตัวอยางกิจกรรม/เวทีการชี้แจงตางๆ ฯลฯ

7 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม โดยแสดงผลเทียบกับตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามแผน เปาหมายและวัตถุประสงค วาสามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จเพียงใด มี
ปญหาอุปสรรคอยางไร ปจจัยสนับสนุนคืออะไร และมีขอเสนอแนะอยางไร เพื่อใหผูบริหารสถาบัน
และคณะทํางานภาคประชาชนมีขอมูลเพียงพอและใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายหรือสงเสริม
ใหพัฒนาการดําเนินงานไดในอนาคต

8 หลักฐานการเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานตอผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา/คณะทํางาน  ภาค
ประชาชนและสภาสถาบันอุดมศึกษา

9 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามีชองทาง วิธีการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกลาวแกประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบอยาง
ชัดเจนเปนรูปธรรม

10 เอกสาร/หลักฐานที่มีสาระสําคัญในการกําหนดแนวทาง/แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งไดจากการนําสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไป
วิเคราะหและจัดทําขึ้น 

11 หลักฐานยืนยันวัน/ระยะเวลาที่ไดมีการเสนอแนวทาง/แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  บริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร.14.1
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ

วัตถุประสงค :
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลที่สําคัญ ซึ่งมีความถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตาม

รูปแบบมาตรฐานกลาง ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานขอมูลอุดมศึกษาดานตางๆ ใหเปนเอกภาพ 
รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการ และตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

คําอธิบาย : 

 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลที่สําคัญในการนํามาใชสนับสนุนการวางแผน
 พัฒนาการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการและตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบฐานขอมูลนั้นตองมีความถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย 
ตรงตามแบบมาตรฐานกลาง เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยน สื่อสารฐานขอมูลอุดมศึกษา เชื่อมโยงกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกันใน
การพัฒนาการระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ไดแก ขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา การเงิน
อุดมศึกษา และอื่นๆ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบขอมูลจะรวมถึงความ
ถูกตองและสมบูรณของขอมูลที่สงตอระหวางสถาบันอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อบํารุงรักษาขอสนเทศใหมีความถูกตอง ทันสมัย สามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว ในเวลาที่ตองการ และ
ลดความซ้ําซอนของขอมูล โดยระบบฐานขอมูลที่ดีตองประกอบดวยการกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูล 
สิทธิการเขาถึงขอมูล ระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูล

 การนําขอมูลไปใชประโยชน หมายถึง กระบวนการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลของ
สถาบันอุดมศึกษาไปทําการศึกษา วิเคราะหเพื่อสรุปเสนอแนะในนโยบายเชิงลึก ที่จะมีผลตอการตัดสินใจดําเนิน
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองมีรายงานการศึกษา ตีพิมพหรือเผยแพร หรือมีการนําผลของการศึกษา
เสนอตอผูบริหารหรือคณะกรรมการที่มีหนาที่ ในการกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิ งนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา

 การเผยแพร หมายการการรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการนําขอมูลและ
สารสนเทศองสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับขอมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา เชน 

  ตัวชี้วัดที ่ 7.7.7 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา   ดานนักศึกษา
                            บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวการณมีงานทํา
                            ของบัณฑิต
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วิสัยทัศน นโยบาย รายนามผูบริหาร รายนามของกรรมการสภาสถาบัน และรายการขอมูลสารสนเทศอื่น ที่สําคัญ
และสามารถเปดเผยได  เสนอผานระบบเครือขายใหประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบคนและรับทราบไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว

    โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จดังนี้

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จ
การศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณของขอมูล ใหเปนไป
ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา และ
การเงินอุดมศึกษา รวมทั้งรายชื่อเว็บไซตที่เผยแพรรายงานขอมูลดังกลาวขางตน พรอมรายชื่อ
คณะทํางานผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล ชองทางการติดตอสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกตองตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถวนและมีความสมบูรณ
ทุกรายการขอมูล ภายในเวลาที่กําหนด

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการนําขอมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับขอมูลและ
สารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพหรือเผยแพร โดยเสนอผานระบบ
เครือขายรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหประชาชนและสาธารณะ สามารถ
สืบคนและรับทราบไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลที่จัดเก็บและนําสงสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยการวิเคราะหขอมูลดังกลาวตองสอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการของผูใชขอมูลระดับตางๆ ไดแก ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน
เสีย ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก จากขอมูลที่จัดเก็บและ
นําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผน / การบริหาร
จัดการของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการนําผลของการศึกษา ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหเสนอตอผูบริหารหรือ
คณะกรรมการที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ดําเนินการไดสําเร็จ 
ครบถวนในประเด็น

ที่ 1และ 2

ดําเนินการไดสําเร็จ 
ครบถวนในประเด็น

ที่ 1, 2 และ 3

ดําเนินการไดสําเร็จ 
ครบถวนในประเด็น
ที่ 1, 2, 3 และ 4

ดําเนินการไดสําเร็จ 
ครบถวนในประเด็น
ที่ 1, 2, 3, 4 และ

ประเด็นอื่น
อีก 2 ประเด็น

ดําเนินการไดสําเร็จ 
ครบถวนทั้ง 7 

ประเด็น
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และ
การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต 

ระดับ
ความสําเร็จ

- - N/A

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดเก็บขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา และการเงิน

อุดมศึกษา ดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ และมีการบํารุงรักษาขอสนเทศใหมีความถูกตอง 
ทันสมัย สามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว ในเวลาที่ตองการ ลดความซ้ําซอนของขอมูล รวมถึง
มีการกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูล และสิทธิในการเขาถึงขอมูลแตละฐานขอมูล และเปนไป
ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่กําหนดเพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยนขอมูล

2 รอยละของความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณของขอมูลในระบบฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา ที่สถาบันอุดมศึกษารายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

3 ตรวจสอบขอมูลตาม URL ของเว็บไซตที่สถาบันอุดมศึกษาแจงมายัง สกอ. วาเปนชองทางการเผ
แพร รายงานขอมูลที่เกี่ยวของ รายชื่อคณะทํางาน และชองทางการติดตอสื่อสาร

4 วัน/ เวลา ที่สถาบันอุดมศึกษา ไดปอนขอมูลเขาระบบฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

5 รอยละของความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ
6 สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงขอมูลสําคัญที่สามารถเผยแพรไดของสถาบันอุดมศึกษา เชน 

วิสัยทัศน นโยบาย รายนามผูบริหาร รายนามของกรรมการสภาสถาบัน ผานเว็บไซตเผยแพร
ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการวิเคราะหขอมูลของผู เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงความ
สอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการของผูใชขอมูล
ระดับตางๆ เชน เอกสารประกอบการประชุม หรือเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เปนตนทั้งนี้การ
นําสงเอกสาร/หลักฐานดังกลาวใหกับ สกอ. อาจอยูในรูปแบบเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
เปนตน

8 เอกสารรายงานผลการศึกษา / รายงานผลผลการวิเคราะหขอมูล ทั้งนี้การนําสงรายงานผลดังกลาว
ใหกับ สกอ. อาจอยูในรูปแบบเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส เปนตน

9 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลของการศึกษา ขอเสนอแนะจากการวิเคราะห
10 เอกสาร/หลักฐานยืนยันวัน/ระยะเวลาที่ไดนําเสนอผลของการศึกษา ขอเสนอแนะจากการวิเคราะห

เสนอตอผูบริหารหรือคณะกรรมการฯเชน บันทึกและรายงานที่นําเสนอใหผูบริหาร เปนตน
11 เอกสาร/หลักฐาน/ที่แสดงถึงการนําขอมูลจากการติดตาม เฝาระวังและเตือนภัยไปใชประโยชนเพื่อ
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การดําเนินการของผูเกี่ยวของเชน บันทึก คําสั่ง ความเห็นหรือการตอบกลับที่แสดงใหเห็นวามีการ
นําขอมูลไปใชประโยชน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร เว็บซลิงคเขาสูระบบ ติดตามเฝา
ระวังและเตือนภัย

12 ทั้งนี้การนําสงเอกสาร/หลักฐานดังกลาวใหกับ สกอ. อาจอยูในรูปแบบเอกสาร หรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส เปนตน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  บริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 14.2
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ

วัตถุประสงค :
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลที่สําคัญ ซึ่งมีความถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบ

มาตรฐานกลาง ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานขอมูลอุดมศึกษาดานตางๆ ใหเปนเอกภาพ รวมทั้ง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการ และตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

คําอธิบาย : 
สถาบันอุดมศึกษาตองสรางความพรอมในการใชงานของขอมูลและสารสนเทศ และคุณภาพของ Hardware 

และ Software โดยตองออกแบบระบบขอมูลและสารสนเทศใหตรงกับความตองการใช และทําใหขอมูลและสารสนเทศ
ถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลาสามารถนําไปใชงานได และมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
                โดยการประเมินผลการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้  จะมุงเนนการประเมินในประเด็นสําคัญ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือ
แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ครบถวน ถูกตอง และทันสมัย

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่สรางคุณคา อยางนอย 2 กระบวนการ

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลแกผูรับบริการ ผู
มีสวนไดสวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในการดํ าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล

  ตัวชี้วัดที่  7.7.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน
                            สถาบันอุดมศึกษา  
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เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ดําเนินการได

สําเร็จ ครบถวน 
1 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 
พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา

ระดับ
ความสําเร็จ

- - -

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1 ระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงาน

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งเปนขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง และ
ทันสมัย

2 สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดใหมีชองทางการตรวจสอบโดยกําหนด URL หรือการกําหนดสิทธิโดยระบุ 
Username และ password เพื่อใหสามารถเขาไปตรวจสอบไดจากสวนกลาง ในดานความถูกตอง ความสมบูรณ
ของขอมูล และมีชองทางในการใหคําแนะนําเพ่ือการพัฒนาได

3 Flowchart หรือ คูมือการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลในระบบฐานขอมูลที่สถาบันกําหนด โดยใหแสดง
ขอมูลในระบบอิเล็คทรอนิคส ที่ใหสามารถตรวจสอบไดจากสวนกลาง

4 ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สรางคุณคา อยางนอย 2 กระบวนการ ที่ได
ทบทวนหรือจัดทําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

5 สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดใหมีชองทางการตรวจสอบโดยกําหนด URL หรือการกําหนดสิทธิโดยระบุ 
Username และ password เพื่อใหสามารถเขาไปตรวจสอบไดจากสวนกลาง ในดานความถูกตอง ความสมบูรณ
ของขอมูล และมีชองทางในการใหคําแนะนําเพ่ือการพัฒนาได

6 Flowchart หรือ คูมือการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลในระบบฐานขอมูลที่สถาบันกําหนด โดยใหแสดง
ขอมูลในระบบอิเล็คทรอนิคส ที่ใหสามารถตรวจสอบไดจากสวนกลาง

7 ชองทางการเผยแพรขอมูลผานระบบเครือขายอิเล็คทรอนิคส ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการเผยแพร ขอมลูได
สอดคลองตามความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหารผูปฏิบัติ และประชาชน

8 สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดใหมีชองทางการตรวจสอบโดยกําหนด URL หรือการกําหนดสิทธิโดยระบุ 
Username และ password เพื่อใหสามารถเขาไปตรวจสอบไดจากสวนกลาง ในดานความถูกตองความ
สมบูรณของขอมูล และมีชองทางในการใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนาได

9 ระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัยที่สถาบันจัดทําขึ้นและใชในการกํากับติดตามความกาวหนาและ
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การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตาม
แผนงาน/โครงการสําคัญ ที่สามารถรายงานตอผูรับผิดชอบ  ผูกํากับตัวชี้วัด หรือผูมีอํานาจ ทั้งนี้ อาจ
รายงานในรูปแบบของเอกสาร หรือเอกสารอิเล็คทรอนิคสได

10 บันทึก คําสั่ง ความเห็น หรือการตอบกลับ ทางเอกสารหรือเอกสารอิเล็คทรอนิคสที่แสดงวาไดนําขอมูลจาก
การการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัยไปใชประโยชนเพื่อการดําเนินการของผูเกี่ยวของได

11 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
เชน แผนการดําเนินงาน  แบบฟอรมที่ ใชสํารวจและผลการสํารวจความพึงพอใจ เปนตน โดย
สถาบันอุดมศึกษาตองระบุกลุมเปาหมายที่ใชฐานขอมูลแตละฐานอยางชัดเจน และดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของกลุมเปาหมาย  

12 ทั้งนี้ในสวนของความถี่ ชวงเวลา และจํานวนกลุมเปาหมายที่จะดําเนินการสํารวจสถาบันอุดมศึกษาควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความพรอมของสถาบัน อุดมศึกษาในดานทรัพยากรที่จําเปนในการ
ดําเนินงานเปนสําคัญ  เพื่อใหผลสํารวจมีความนาเชื่อถือและสามารถนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฐานขอมูลตอไป

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  บริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยง : สกอ. 7.9
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ บุคคล หมายถึง ความสําเร็จ    
ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดย จะตองจัดใหมีระบบในการถายทอด
เปาประสงค ตัวบงชี้ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัว
บงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายใน ระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคลและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน 
รวมถึงจัดใหมีการติดตามและ ประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

ระดับ การดําเนินการ
1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2 มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3 มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน
4 มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแต

ละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร
ของสถาบัน

5 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 
6 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ
7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
8 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ

เกณฑการประเมิน  :  ส.กอ.

เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
นอยกวา 4 ขอ 5 ขอแรก 6 ขอแรก 7 ขอแรก 8 ขอแรก

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ
5 ขอแรก

มีการดําเนินการ 5 - 7
ขอแรก

มีการดําเนินการครบทุกขอ

  ตัวชี้วัดที่  7.7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
                            บุคคล
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล
      1.หลักฐานที่แสดงวาสถาบันไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการประเมินผล และแผนงานการ
ประเมินผลภายในสถาบันอุดมศึกษา 
  2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร 

3. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา 
   4. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดทําคํารับรองระหวางผูบริหารระดับ
สถาบันกับผูบริหารระดับคณะ 

5. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย 
6. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่กําหนดไวไดครบถวนและ

สม่ําเสมอ 
7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

  8. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงานและมีผลคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว 
  9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยมีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงาน
มาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/ หนวยงาน                 
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  บริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 15.1 และ ก.พ.ร. 15.2
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
7.7.10.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

วัตถุประสงค :

เพื่ อ ใ ห ส ถาบั นอุ ดมศึ กษ ามี ก า รบริ ห า รจั ดก าร เพื่ อพัฒนาบุ คล าก รขอ งสถาบั น ฯ 
ที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการจัดการความรูในสถาบันฯ ที่มี
ประสิทธิภาพ ที่จะทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและมีความกาวหนาตามลักษณะงาน ตามสาขาวิชาชีพ และตาม
สมรรถนะ (Competencies) อยางเหมาะสม
คําอธิบาย :

 แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง  แนวทาง กลยุทธ หรือวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดไว
เพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ  เพื่อพัฒนา
บุคลากรภายในสถาบันใหเปนไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ตองการ ไดแก มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่น
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละ
บุคคล มีความพึงพอใจในการทํางาน กอใหเกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมี
ความกาวหนาในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติหนาที่ (Career path)

 บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสายสนับสนุน
 อาจารยประจํา หมายถึง  อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย

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

ดานสนับสนุนวิชาการ และการบริหารจัดการ และธุรการ ซึ่งมีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)
 การพัฒนาบุคลากรใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเปนพื้นฐานสําคัญในการ

สรางความเปนเลิศขององคกร  องคกรจึงจําเปนตองมีแนวปฏิบัติ  ระบบงานที่เอื้อและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิด
ความรวมมือรวมใจกันทํางานเปนทีมเพื่อขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมายที่กําหนดไว

               โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีความ
สอดคลองกับแผนแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป พรอมทั้งนําสรุปผลการดําเนินงานประจําป
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 5 2  ม า ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น  แ ล ะ เ ส น อ
ตอผูมีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา

ตัวชี้วัดที่  7.7.10  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู
      เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  
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ประเด็นที่ 2  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
อยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ 
 สถาบันอุดมศึกษานําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใหมีการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นที่ 3  สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่
กําหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการถายทอด
ตัวชี้ วัดและเปาหมายระดับองคกรสู ระดับบุคคลและระบบการใหสิ่ งจู ง ใจอื่นของ
สถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยพิจารณา
ถึงผลที่เกิดขึ้นตอตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบเปนสําคัญรวมทั้งมีการแจง
ผลการประเมินใหบุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และ
รายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอผูมีอํานาจ
หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

1 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
และการจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา  

ระดับ
ความสําเร็จ

          -           -          5.0000
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1 แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจหรือจากสภา

สถาบันอุดมศึกษา  เพื่อจะพัฒนาบุคลากรของสถาบันใหเปนไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ตองการโดยมี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ระยะ 4 ป 

2 แผนพัฒนาบุคลากรควรมีสาระสําคัญที่ระบุถึงเปาหมาย แนวทาง กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม หรือวิธีการที่
สถาบันอุดมศึกษาใชในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ ระยะเวลา 
ประเด็นการติดตามและประเมินผล รวมทั้ง ผูรับผิดชอบใหชัดเจน

3 ประกาศหรือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน หรือเอกสารมอบหมายผูรับผิดชอบใหมีการ
ดําเนินการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผน

4 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงไดวาสถาบันอุดมศึกษามีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนเปนระยะอยาง
สม่ําเสมอ เชน บันทึกการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ ตัวอยางรายงานผลการ
ดําเนินงานรายกิจกรรมของหนวยงานผูรับผิดชอบ เปนตน

5 รายงานผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่เสนอตอผูมีอํานาจเปนระยะ
6 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาสถาบันอุดมศึกษาไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการ

ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับความตองการของบุคลากรที่ทําใหบุคลากรไดรับความสะดวก มีความสุขกับการ
ปฏิบัติงาน และทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ภาพถายเปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง 
แผนภาพเปรียบเทียบกระบวนการทํางานกอนและหลังการปรับปรุง กฎระเบียบที่ไดรับการปรับปรุง 
เปนตน

7 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากรของสถาบัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

8 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปตองมีสาระสําคัญที่แสดงใหเห็นวาเปนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานของบุคลากรตามที่กําหนดหรือตกลงไวรวมกัน และใชขอมูลผลการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรตามที่ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฯ เพื่อความกาวหนาในการปฏิบัติงานแตละตําแหนง

9 เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ระบบการ
ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคลและระบบการใหสิ่งจูงใจอื่นของสถาบัน

10 บันทึกหรือหนังสือเวียนหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงวาไดมีการแจงไปยังบุคลากรที่รับผิดชอบและ
บุคลากรที่เกี่ยวของใหทราบวามีระบบติดตามความกาวหนาฯ เพื่อใหดําเนินการตามระบบได

11 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบัน อุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนดังกลาว 
และไดดําเนินการตามระบบจริง 

12 ระบบการประเมินสัมฤทธิผลดังกลาว ควรระบุกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบใหชัดเจน ทั้งนี้ การประเมินสัมฤทธิผลของแผนตองแสดงผลไดอยางชัดเจนวา
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามแผนนั้นมีผลตอบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
อยางไร

13 เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการแจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบ เพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น และไดดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไว โดยสามารถระบุชวงเวลา
ที่ดําเนินการ และแนวทางการดําเนินการพรอมแสดงตัวอยางเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของประกอบได
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อยางชัดเจน
14 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ที่ระบุผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนด 

ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ จากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 หรือเอกสารอื่นที่มีสาระสําคัญเหลานี้ครบถวน ที่ทําใหสภาสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหารสถาบัน/
คณะ/สํานัก มีขอมูลเพียงพอที่จะนําไปใชประโยชนตอการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานในปตอไป

15 หลักฐานยืนยันวันหรือชวงเวลาที่สถาบัน อุดมศึกษาไดเสนอสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวตอผูมีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา

7.7.10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา

วัตถุประสงค :
เพื่ อ ใ ห ส ถาบั นอุ ดมศึ กษ ามี ก า รบริ ห า รจั ดก าร เพื่ อพัฒนาบุ คล าก รขอ งสถาบั น ฯ 

ที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการจัดการความรูในสถาบันฯ ที่มี
ประสิทธิภาพ ที่จะทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและมีความกาวหนาตามลักษณะงาน ตามสาขาวิชาชีพ และตาม
สมรรถนะ (Competencies) อยางเหมาะสม
คําอธิบาย :

 การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัด
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหทุก
คนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมทั้งปฏิบัติงานได อยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

 กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การระบุความรู  การคัดเลือก การรวบรวม                  
การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบันอุดมศึกษาการกําหนดแนววิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาให
ดียิ่งขึ้น

 การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหทุกคนในสถาบันอุดมศึกษา
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานได อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

               โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งควร
ประกอบดวยการขยายผลองคความรูเดิมที่ดําเนินการในปที่ผานมา และการจัดการองค
ความรูใหมที่นํามาดําเนินการในปปจจุบัน โดยนําสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทําแผน และเสนอตอผูมีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
พิจารณา
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ประเด็นที่ 2  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรูประจําปอยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ 
 สถาบันอุดมศึกษานําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใหมีการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของบุคลากร

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือใช
ชองทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไดมีการ
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ การทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน โดยตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารตาง ๆ

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนแกสถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรูประจําป 
และรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอผูมี
อํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการจัดการความรูสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ดําเนินการได

สําเร็จ ครบถวน 
1 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของ
สถาบันอุดมศึกษา

ระดับ
ความสําเร็จ

          -           -          -
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจหรือจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งควรประกอบดวยการขยายผลองคความรูเดิมที่ดําเนินการในปกอน และการ
จัดการองคความรูใหมที่นํามาดําเนินการในปปจจุบัน เพื่อนําองคความรูมาดําเนินการตามกระบวนการ
จัดความรูอยางตอเนื่อง

2 หลักฐานยืนยันวันหรือชวงเวลาที่สถาบัน อุดมศึกษาไดเสนอแผนการจัดการความรู ดังกลาวตอผูมี
อํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา

4 ประกาศหรือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน หรือเอกสารมอบหมายผูรับผิดชอบใหมีการ
ดําเนินการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผน

5 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงไดวาสถาบันอุดมศึกษามีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนเปนระยะอยาง
สม่ําเสมอ  เชน บันทึกการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ ตัวอยางรายงานผลการ
ดําเนินงานรายกิจกรรมของหนวยงานผูรับผิดชอบ เปนตน

6 รายงานผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูที่เสนอตอผูมีอํานาจเปน
ระยะ

7 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาสถาบันอุดมศึกษาไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรเชน ภาพถาย
เปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง  แผนภาพเปรียบเทียบกระบวนการทํางานกอนและหลังการ
ปรับปรุง  กฎระเบียบที่ไดรับการปรับปรุง กระบวนการหรือกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน

8 เอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือ ชองทางการสื่อสารอื่นที่สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือจัด
ใหมีขึ้นที่ทําใหบุคลากรของสถาบัน อุดมศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณการทํางาน และ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงานระหวางกันได

9 หลักฐานยืนยันที่แสดงถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารดังกลาว ไดแก ความสมบูรณในการ
สื่อสารหรือการถายทอดขอมูล การเขาถึงกลุมเปาหมาย ความสะดวก และความรวดเร็วตามระบบได

10 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจนวาสถาบันอุดมศึกษาไดมีการนําผลที่ไดจาก
กระบวนการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ทางการพัฒนาการสอนระหวางสํานักสาขาวิชา คณะ หรือวิทยาเขต ซึ่งนําไปสูการพัฒนาการสอนอยาง
เปนรูปธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการใหบริการระหวางคณะ หรือวิทยาเขตอันนํามาสูการ
ปรับปรุงการใหบริการและสงผลตอการใหบริการที่ดีขึ้น เปนตน 

11 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงรูปแบบและชองทางการเผยแพรผลที่ไดจากกระบวนการจัดการความรูไปใช
ใหเกิดประโยชน ใหสังคมรับทราบ โดยระบุถึงชวงเวลาในการเผยแพรในแตละชองทางอยางชัดเจน
เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการแจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบ เพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น และไดดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไว โดยสามารถระบุชวงเวลา
ที่ดําเนินการ และแนวทางการดําเนินการพรอมแสดงตัวอยางเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของประกอบได
อยางชัดเจน

12 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ที่ระบุผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนด  
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ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ จากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 หรือเอกสารอื่นที่มีสาระสําคัญเหลานี้ครบถวน ที่ทําใหสภาสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหารสถาบัน/
คณะ/สํานัก มีขอมูลเพียงพอที่จะนําไปใชประโยชนตอการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานในปตอไป

13 หลักฐานยืนยันวันหรือชวงเวลาที่สถาบัน อุดมศึกษาไดเสนอสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรูของสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวตอผูมีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน/ กองกลาง

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/ หนวยงาน                                
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  บริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 18
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
วัตถุประสงค : 

เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญที่จะสามารถสรางประโยชน
ใหแกผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้ง จะนําไปสูการบรรลุพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

คําอธิบาย :

 กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตาม
ภ า ร กิ จ ข อ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ ส ร า ง คุ ณ ค า ใ ห แ ก ผู รั บ บ ริ ก า ร แ ล ะ ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย
มักเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกันตาม
ภารกิจของสถาบันฯ เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน

 ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จ ของกระบวนการที่สรางคุณคาตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น โดยตองสอดคลองกับความคาดหวัง
หรือความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา อาจ
มีมากกวา 1 ขอก็ได เชน นิสิตนักศึกษาคาดหวังวาจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ขอกําหนด ที่สําคัญ
ในเรื่องนี้คือ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารยผูสอน แหลงคนควา เปนตน ซึ่ง
หลังจากไดขอกําหนดแลว สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตอไป

เกณฑการใหคะแนน :

กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับขั้นความสําเร็จ (milestones) 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาและ
ความสําเร็จของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
1 
2  
3   
4    
5     

  ตัวชี้วัดที่  7.7.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา
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โดยที่ :

ระดับ
ความสําเร็จ

เกณฑการใหคะแนน คะแนน

1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาซึ่งเปน
กระบวนการที่สงผลโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจ
หลักของสถาบัน สอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพการ
ทํางานที่ดีขึ้น ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบัน โดยมีการ
วิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการที่สรางคุณคาเพื่อทําใหการ
ดําเนินงานของสถาบันมีความสอดคลองกัน

1    คะแนน

2 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สราง
คุณคาจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ ตามขั้นตอน
ที่ 1

2    คะแนน

3 สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ 
ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกําหนด
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยรวมกันทําหนาที่ศึกษาความเปนไปได 
พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการดําเนิน
กระบวนการ

3    คะแนน

4 สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน 
เพื่อทําใหงานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมตนทุน ลดระยะเวลาการ
ดําเนินงาน) และมีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ เชน มีแผนหรือมาตรการลดคาใชจายของหนวยงาน เปนตน

 4    คะแนน

5 สถาบันอุดมศึกษามีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตาม
ขั้นตอนที่ 4 และจัดทํารายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมี
อํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการ
กําหนดกระบวนการท่ีสรางคุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอไป

5    คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการที่สรางคุณคา  

ระดับ
ความสําเร็จ

- - 5.0000
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 เอกสารแสดงแผนภาพและรายชื่อของกระบวนการที่สรางคุณคาที่สถาบัน อุดมศึกษากําหนดเพื่อ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

2 รายงานการวิเคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของ
กระบวนการที่สรางคุณคากับผลกระทบโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของ
สถาบันแสดงความสอดคล อ งกั บความคาดหวั งและความต อ งการของผู รั บบริ การและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

3 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาไวมากกวา 1 กระบวนการ ตองแสดง
รายงานการวิเคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เสนอผลการวิเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวางกระบวนการที่สรางคุณคาทุกกระบวนการตามที่สถาบันกําหนด

4 รายงานการวิเคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานดังกลาว ตองแสดงใหเห็นไดวากระบวนการที่
สรางคุณคาที่ไดวิเคราะห ความเชื่อมโยงสอดคลองนั้น จะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น
และชวยลดคาใชจาย ในการดําเนินงานของสถาบันไดอยางไร

5 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 2
6 ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ ซึ่ง

สถาบันจัดทําขึ้นอยางสอดคลองกับผลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1
7 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 3 
8 กระบวนการดําเนินงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไดออกแบบไวจากขอกําหนดที่สําคัญ โดยตอเนื่องจากการ

ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
9 คูมือการการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการ

ที่สรางคุณคาและขอกําหนดที่สําคัญได
10 ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนและ

มอบหมายใหทําหนาที่ศึกษาความเปนไปได พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาใน
การดําเนินกระบวนการ ครบถวนตามกระบวนการที่สรางคุณคาที่สถาบันกําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553

11 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 4
12 ระบบและกลไกในการติดตามความ กาวหนาการดําเนินงาน ซึ่งกําหนดระยะเวลาการติดตามไวชัดเจน 

ที่ทําใหมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ คืออยางนอยทุกไตรมาสหรือทุก 6 เดือน
13 ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสาร/หลักฐานการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามความกาวหนา หรือการ

มอบหมายใหมีบุคคลหรือคณะบุคคลทําหนาที่ดังกลาว
14 รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาตามระยะเวลาที่กําหนด และหลักฐานที่ยืนยันไดวา 

สถาบันอุดมศึกษาไดนําผลดังกลาวมาปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ

15 ตัวอยางของการดําเนินงานที่ไดรับ การพัฒนาประสิทธิภาพจากการดําเนินงานตามขั้นตอนที่1 - 4

16 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1, 2, 3 และ 4 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 5
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17 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวันที่หรือชวงระยะเวลาที่ผูรับผิดชอบไดจัดทํารายงานผลการปรับปรุง
กระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจ

18 บันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุมหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงขอมูลผลการพิจารณาของผูมี
อํานาจ รวมทั้งขอเสนอแนะที่สถาบัน อุดมศึกษาจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนด
กระบวนการที่สรางคุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดตอไป

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน/ กองกลาง

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/ หนวยงาน                     



        คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

211

แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  บริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยง : มรสน.
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
คําอธิบาย : 

การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน
สูงสุด  แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลองกับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน

ระดับ
ความสําเร็จ

- - N/A

เกณฑมาตรฐาน : 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดําเนินการ
1 มีคณะกรรมการการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
2 มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
4 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
5 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น

เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 - 2 ขั้นตอนที่ 1 - 3 ขั้นตอนที่ 1 - 4 ขั้นตอนที่ 1 - 5

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. แผนงานดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันของมหาวิทยาลัยพรอม
เปาหมายและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง

2. โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันของมหาวิทยาลัย

  ตัวชี้วัดที่  7.7.12 ระดับความสําเร็จการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน
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ตลอดจนหลักเกณฑ  ประกาศ  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และแนวปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมกัน

ของมหาวิทยาลัย เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  รายงานการประชุมของทีมงาน
หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก  รายงานผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร
รวมกันของมหาวิทยาลัย ระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางที่เชื่อมโยงทุกหนวยงานรายงานการ
ประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน/ กองกลาง

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/ หนวยงาน                                
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  บริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยง : สกอ.7.8
หนวยวัด : กระบวนการ 
คําอธิบาย :  

เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหาร ปจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่ องคกรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของ
ตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน  เชน ชื่อเสียง  และการฟองรองจาก การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับความเสี่ยและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
อนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุ
เปาหมายขององคกรตาม ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา

กระบวนการ - - N/A

เกณฑมาตรฐาน : 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดําเนินการ
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดย ผูบริหารระดับสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาส
ที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ ปจจัยเสี่ยง 

3 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง 
และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทาง

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหาร สูงสุดของสถาบัน 

  ตัวชี้วัดที่  7.6.13  การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
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เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. แผนงานดานการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา และหลักฐานการ
ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง

2. โครงการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันตลอดจน
หลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษาเชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบรายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของสถาบัน

4. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสูงสุดของสถาบัน 
รายงานการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียด การดําเนินงานตาม
แผน รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และผลการดําเนินงานตาม แผนบริหารความ
เสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของสถาบัน เอกสาร การประเมินผลการ
นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในสถาบัน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กองนโยบายและแผน/ หนวยตรวจสอบภายใน

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/ หนวยงาน                     
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แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  บริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยง : ก.พ.ร. 11
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
คําอธิบาย :

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน จะพิจารณาจากความ
ครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  ขอมูลปริมาณการใช
พลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใช
พลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่ใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงาน
ที่สถาบันอุดมศึกษาใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐานที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตาม
ปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-
report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ
1. ดานไฟฟา 
2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง 

สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน :

คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง
                  คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง

เกณฑการใหคะแนน :

 คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานใน
สังกัดทั้งหมด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน ดังนี้

1. ดานไฟฟา รวม 2.5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา มีรายละเอียด ดังนี้

ระดับ ประเด็น คะแนน
1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟา

ของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
0.50

2 2.1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 0.25
2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25

3 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 75 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 

0.50

  ตัวชี้วัดที ่ 7.6.14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตราการประหยัดพลังงาน
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ระดับ ประเด็น คะแนน
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.200 ถึง -0.429

4 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199

0.50

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง 0 ถึง -0.090
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟา มากกวา 0 
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน)

0.50

2. น้ํามันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน 
เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังนี้

ระดับ ประเด็น คะแนน
1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานน้ํามัน

เชื้อเพลิงของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
0.50

2 2.1 ขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน 0.25
2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25

3 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวา ปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 75 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.200 ถึง -0.429

0.50

4 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199

0.50

5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง 0 ถึง -0.090
ในกรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจริง นอยกวา ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มากกวา 0 
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามันเชื้อเพลิง (2.5 คะแนน)

0.50
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แผนภาพแสดงการใหคะแนนในระดับคะแนน 3 ถึง 5
(หนวยงานที่จะไดรับการประเมินดัชนีการใชพลังงานในขั้นที่ 2 ตองไดรับคะแนนเต็ม)

เงื่อนไข :

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน จะใชขอมูลที่สถาบันอุดมศึกษาได
รายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 สถาบันอุดมศึกษาจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนีการใช
พลังงาน ในขั้นตอนที่ 3-5 

 หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงานจริงเปน 
2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 ซึ่งจากขอมูลของป 
2551 จะมีหนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ 10 ของหนวยงานราชการทั้งประเทศ

 การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน:
       สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตไมรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใชสวน
ราชการ 
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       หนวยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ไมปรากฏตามกฎหมาย โดยใหรายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับ
สถาบันอุดมศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา ที่มีจํานวนหนวยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมารวมในการ
ประเมินผลการประหยัดพลังงาน มากกวา 30 หนวยงาน จะไดรับคะแนนสวนเพิ่มอีก 0.05 เทาของคะแนนที่
ไดรับโดยสถาบันอุดมศึกษานั้น จะตองมีหนวยงานที่รายงานขอมูลผาน                                     www.e-
report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนหนวยงานทั้งหมด เชน 
สถาบันอุดมศึกษา A มีหนวยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หนวยงาน รายงานขอมูลครบทุกขั้นตอน 55 หนวยงาน 
(เทากับ 84%) ไดรับคะแนนตั้งตนเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และไดคะแนนสวนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 เทากับ 0.2132 
คะแนน จึงสรุปคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา A เทากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132)
เหตุผล : 

 พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต
ประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพาพลังงานจาก
ตางประเทศเปนสวนใหญ ที่ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความ
ตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน 
โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงกําหนดที่จะประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสถาบันอุดมศึกษาดานการใชพลังงาน โดยมีสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงานเปนเจาภาพหลักของตัวชี้วัด

 ขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณคะแนนขั้นที่ 3 - 5
   (1) ขอมูลที่ใชในการคํานวณปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน

เปนขอมูลของตัวแปรที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 
กันยายน 2553 รวม 12 เดือน แบงออกเปน 2 สวนคือ
(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน  จํานวนบุคลากร พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร เวลาการ

ทํางาน จํานวนผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ เปนตน
(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอําเภอที่ตั้ง 

พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง เปนตน
โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองรายงานขอมูลตัวแปรตามรายการที่ปรากฏในหนาดัชนีการใชพลังงาน

ของสถาบันอุดมศึกษาผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบทุกรายการ โดยเปนขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในแตละ
เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 ใหครบ 12 เดือน 

   (2) ขอมูลที่ใชในการคํานวณคาการใชพลังงานไฟฟาจริง 
คือปริมาณการใชไฟฟาที่ ใชจริงในกิจการของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2552                 

ถึง 30 กันยายน 2553 รวม 12 เดือน โดยรวบรวมจํานวนหนวยไฟฟาที่ปรากฏในใบแจงหนี้การใชไฟฟาที่การไฟฟา
เรียกเก็บแตละเดือน นําไปรายงานปริมาณการใชไฟฟาผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน

(3) ขอมูลที่ใชในการคํานวณคาการใชพลังงานน้ํามันจริง 
คือปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ใชไปจริงในยานพาหนะของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตวันที่   1 

ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 รวม 12 เดือน ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันแกสโซฮอล น้ํามันไบโอ
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ดีเซล และกาซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวนหนวยของเชื้อเพลิงที่ปรากฏในใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่
สถาบันอุดมศึกษาไดซื้อและใชไปกับยานพาหนะของสถาบันอุดมศึกษาทุกคันในแตละเดือน แลวนําไปรายงาน
ปริมาณการใชไฟฟาผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน

กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใชน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก ไดแก แกสโซฮอล (ใน 1 ลิตรมีน้ํามันเบนซินอยู 
90%) น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ํามันดีเซลอยู 95%) และกาซธรรมชาติ (NGV) ที่ใชแทนเบนซินหรือดีเซล 
100% นั้น การคํานวณปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจํานวนปริมาณน้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล เทานั้น ตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้:

คาการใชน้ํามันจริง  =  ปริมาณน้ํามันเบนซิน + ปริมาณน้ํามันดีเซล + 
                                     (0.90 x ปริมาณน้ํามันแกสโซฮอล) + (0.95 x ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซล) +
                                  (0.00 x ปริมาณ NGV)

   การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 
- เมื่อทราบคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันของสถาบันอุดมศึกษาแลว จะนําคาดัชนีที่ ไดไปเทียบ

บัญญัติไตรยางศเพื่อประเมินคะแนน
- กรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี

การใชไฟฟา/น้ํามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในขั้นที่ 3 – 5 (1.5 คะแนน)
   การประมวลคะแนนกรณีสถาบันอุดมศึกษามีหนวยงานในสังกัดมารวมในการประเมินผล

 1) ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน 
 2) พิจารณาใหคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา โดยคิดคาเฉลี่ยจากคะแนนของหนวยงานใน
      สังกัดทั้งหมด 

( = ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวนหนวยงานในสังกัดทั้งหมด)
                 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 การรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาและดานน้ํามัน
เชื้อเพลิงของคณะทํางานลดการใชพลังงาน ที่มหาวิทยาลัย บันทึก ใน www.e-report.energy.go.th
ตามที่ สนพ. ออกแบบไว รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

2 สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย
4 ขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของหนวยงานในปงบประมาณพ.ศ. 2553 ที่หนวยงานภายใน

สถาบันอุดมศึกษาไดรายงานผลผาน www..e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและ
พลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครบถวนทั้ง 12 เดือน

5 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการ

จัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตาง ๆ จาก
เจาของขอมูล
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- ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูล
ได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ

- ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ลงในระบบฐานขอมูล

- ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สวน
ราชการอื่น ภาคเอกชน และประชาชน ตรวจสอบขอมูลได

- การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล
- รายงานขอมูลตัวแปรตามรายการที่ปรากฏในหนาดัชนีการใชพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาผาน 

www.e-report.energy.go.th ใหครบทุกรายการ โดยเปนขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในแตละเดือน ตั้งแต 
วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 ใหครบ 12 เดือน

- ใบแจงหนี้การใชไฟฟาที่การไฟฟาเรียกเก็บแตละเดือนตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 
กันยายน 2553 รวม 12 เดือน  และนําไปรายงานปริมาณการใชไฟฟาผาน                      
www.e-report.energy.go.th  ใหครบ 12 เดือน

- จํานวนหนวยของเชื้อเพลิงที่ปรากฏในใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สถาบันอุดมศึกษาไดซื้อ
   และใชไปกับยานพาหนะของสถาบันอุดมศึกษาทุกคันในแตละเดือน แลวนําไปรายงานปริมาณ
   การใชไฟฟาผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

        ผูจัดเก็บขอมูล  :  ทุกคณะ/ หนวยงาน                     



ภาคผนวก
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ภาคผนวก  1

ตัวอยางคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ……

สําหรับคณะ/หนวยงาน



                         คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                             ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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คํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ

….........(ชื่อคณะ/หนวยงาน)………
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……

1. คํารับรองระหวาง

ชื่อ           คํารับรอง
           (ผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ)  และ                   ตําแหนง

ชื่อ             ผูทําคํารับรอง
                   (หัวหนาสวนราชการ)            และ                   ตําแหนง

2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป  เริ่มตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553  

3. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  แผนปฏิบัติราชการ     (ชื่อคณะ/หนวยงาน)    กรอบการประเมินผล  
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียด
อื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้

4. ขาพเจา       (ผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ)       ในฐานะผูบังคับบัญชา                       
ของ       (หัวหนาสวนราชการ)       ไดพิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของ
     (ชื่อคณะ/หนวยงาน)      กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน 
เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน  และรายละเอียดอ่ืนๆ  ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้      
และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ      (หัวหนาสวนราชการ)    ใหเปนไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้
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5. ขาพเจา       (หัวหนาสวนราชการ)             (ตําแหนงหัวหนาสวนราชการ)      ไดทําความเขาใจ    
คํารับรองตาม 3 แลวขอใหคํารับรองกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาจะมุงมั่นปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุข     
แกประชาชน ตามที่ใหคํารับรองไว

6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว จึงได
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

----------------------------------------------------------------

(ชื่อ                                    )
ตําแหนง (ผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ)

วันที่         /               /       

---------------------------------------------------------

(ชื่อ                                    )
ตําแหนง  (หัวหนาสวนราชการ)
วันที่         /               /       
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ตัวอยางคํารับรองการปฏิบัติราชการ

                                    

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

1. คํารับรองระหวาง

     นายปญญา   มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ผูรับคํารับรอง
และ

     นายเกษม   บุตรดี ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน         ผูทําคํารับรอง

2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่                 
1  ตุลาคม  2552 ถึงวันที่  30  กันยายน  2553

3. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  แผนปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผนกรอบการประเมินผล  
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียด
อื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้

4. ขาพเจา นายปญญา  มหาชัย ในฐานะผูบังคับบัญชาของนายเกษม   บุตรดีไดพิจารณาและเห็นชอบกับ
แผนปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผน  กรอบการประเมินผล  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบทายคํารับรองนี้   และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ  และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของนายเกษม   บุตรดีใหเปนไปตามคํารับรองท่ีจัดทําขึ้นนี้
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5. ขาพเจา นายเกษม   บุตรดี  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  ไดทําความเขาใจคํารับรองตาม 3 แลว
ขอใหคํารับรองกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี
ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ตามที่ใหคํา
รับรองไว

6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว จึงได
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

----------------------------------------------------------------

(นายปญญา  มหาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่  13  พฤษภาคม  2553

---------------------------------------------------------

(นายเกษม   บุตรดี)
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่  13  พฤษภาคม  2553
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ภาคผนวก 2

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ……

สําหรับคณะ/หนวยงาน
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ภาคผนวก  2 - 2

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  สําหรับคณะ/หนวยงาน

ขอใหคณะ/หนวยงาน  ดําเนินการดังนี้

สิ่งที่ตองดําเนินการ คําอธิบาย
1. หนาปก ระบุชื่อ คณะ/หนวยงาน ........................................................................

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. สารบัญ ระบุสวนประกอบตางๆของรายงานฯ และหมายเลขหนาอางอิง 

ใหสอดคลองกัน ไดแก 
- ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
   คณะ/หนวยงาน ………...….…...  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ........
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

คณะ/หนวยงาน ………...….…... (รายตัวชี้วัด) 
- ภาคผนวก 

3. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม คํารับรอง
การปฏิบัติราชการ  คณะ/หนวยงาน ………...…
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……...

ขอใหดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายละเอียด
ตามที่ระบุในภาคผนวก…..) โดยระบุ ทุกตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

4. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการคณะ/หนวยงาน ………...… 
(รายตัวชี้วัด) 

ขอใหรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วัดตามแผน          
ปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน โดยใชแบบฟอรมและ
ดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ใหสอดคลองกับประเภทของตัวชี้วัด
นั้นๆไดแก 

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอยางตามที่ระบุใน
ภาคผนวก....)

- ตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอยางตามที่
ระบุในภาคผนวก....)

- ตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอยางตามทีร่ะบใุน
ภาคผนวก....)

5. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบแตละตัวชี้วัด โดยใหแนบ
หลักฐานอางอิง  พรอมทั้งจัดสงเฉพาะเอกสารประกอบที่สําคัญ
ที่ใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประเมินผล 
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                                                  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ภาคผนวก 3 - 1

ภาคผนวก 3

ตัวอยางสรุปผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ……
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……

                คณะ/หนวยงาน ………...…                                                                 (.......)  รอบ    6  เดือน 
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                                                    (.......)   รอบ  12  เดือน

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผล                       

การปฏิบัติราชการ
หนวย

วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนิน

งาน

คา
คะแนน

ที่ได

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก
1.  พัฒนาระบบการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 
ตัวชี้วัดที่

 2. ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทอถิ่น
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
3. วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
4. อนุรักษ สงเริมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่

5. สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
6. สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
7. การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่
รวม

รายงาน ณ วันที่.....เดือน.............พ.ศ. …..
ผูรายงาน .................................................................      หนวยงาน..................................................
ตําแหนง..................................................................       โทรศัพท.....................................................       
หมายเหต ุ    :   หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลไดภายในวันที่ 30 ตุลาคม เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่ใชขอมูล
จากสวนกลาง หรือจัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1 



                         คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                                                  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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แนวทางการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ              
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……….

ขอใหคณะ / หนวยงานกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดงันี้
หัวขอรายงาน คําอธิบาย

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

รายงาน
3. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน
4. หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัด เชน รอยละ แหง ราย บาท ระดับ เปนตน
5. น้ําหนัก ร ะ บุ น้ํ า ห นั ก ตั ว ชี้ วั ด ต า ม คํ า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง           

คณะ/หนวยงาน
6. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของคณะ/หนวยงาน
7. ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมีหนวยนับ

เหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 
ตัวชี้วัด และไม ไดระบุตัวชี้วัดยอยพรอมรายละเอียดลงในตาราง           
ไมตองระบุขอมูลผลการดําเนินงาน)

8. คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ
การใหคะแนนที่ระบุในคํารับรองฯ แลวจึงนําคาคะแนนที่คํานวณไดมาใสใน
ชองคาคะแนนที่ได  โดยใชวิธีการคํานวณจําแนกตามประเภทของตัวชี้วัด 
ในบทที่ 2  ดังนี้
   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณใชวิธีการคํานวณตามแบบที่ 1
   - ตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด ใหใชวิธีการคํานวณ     
แบบที่ 2  
   - ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงานใชวิธีการคํานวณแบบที่ 3 
   -  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพใชวิธีการคํานวณแบบที่ 4 

9. คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่ไดของ
ตัวชี้วัด มาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัดแลวหารดวยน้ําหนักรวมทั้งหมดของ
ทุกตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองฯ

10. วันที่รายงาน ระบุวันที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ….. หลังจากที่มีการตรวจสอบและ      
ผูมีอํานาจใหความเห็นชอบแลว

11. ผูรายงาน  หนวยงาน ตําแหนง                           
พรอมหมายเลขโทรศัพท

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
พรอมทั้งหนวยงานตนสังกัด ตําแหนง เบอรโทรศัพทที่สํานักงาน
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สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ของคณะ/หนวยงาน                                              

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……

                คณะ/หนวยงาน ………...…                                                                 (.......)  รอบ    6  เดือน 
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                                                    (.......)   รอบ  12  เดือน

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผล                       

การปฏิบัติราชการ
หนวย

วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนิน

งาน

คา
คะแนน

ที่ได

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก
1.  พัฒนาระบบการศึกษา
ตัวชี้วัดที่  1.1.1 รอย
ละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงาน
ทํ า ห รื อ ป ร ะ ก อ บ
อาชีพอิสระภายใน
ร ะ ย ะ เ ว ล า  1  ป 
(ก.พ.ร. 4.1.1)

1.67 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0167

ตัวชี้วัดที่
 2. ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทอถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 
รอยละของ
นักศึกษาใหม

1.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0150

ตัวชี้วัดที่
3. วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
4. อนุรักษ สงเริมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่

 5. สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการและการอนุรักษ
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่

ตัวอยาง



                         คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                                                  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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6. สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
7. การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่
รวม

รายงาน ณ วันที่.....เดือน.............พ.ศ. …..
ผูรายงาน .................................................................      หนวยงาน..................................................
ตําแหนง..................................................................       โทรศัพท.....................................................   
หมายเหต ุ    :   หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงานผลไดภายในวันที่ 30 ตุลาคม เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่ใชขอมูล
จากสวนกลาง หรือจัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1 



                         คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                                                  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ภาคผนวก 4

ตัวอยางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ……



                         คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                             ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ……..

คณะ / หนวยงาน

 

คณะ..........................
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ



                         คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                                                  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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สารบัญ

                                                   หนา

1.  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                                         
      คณะ...............................มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร                                             

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553.......................................................................................
2.  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                                                       

คณะ...............................มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร                                                        
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553…………………………………………………………….....

     ตัวชี้วัดที่ ..........................................................................................................................
3.  ภาคผนวก

1. หลักฐานอางอิงประกอบตัวชี้วัดที่ ..............................................................................



                         คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                             ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……

                คณะ/หนวยงาน ………...…                                                                 (.......)  รอบ    6  เดือน 
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                                                    (.......)   รอบ  12  เดือน

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ราชการ
หนวย

วัด

น้ําหนัก
(รอย
ละ)

1 2 3 4 5
ผลการดําเนิน

งาน
คาคะแนน

ที่ได
คะแนนถวง

น้ําหนัก

มิติที่ 1 มิติดาน
ประสิทธิผล

45 1.4105

1. ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการ
บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวง

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000* 0.0500

2. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เป าหมายตามแผนปฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000* 0.0500

3.ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ 
จุดเนน รวมทั้ ง วัตถุประสงค
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 10 0.4125

3.1 รอยละของบทความวิจัย
ที่ไดรับการอางอิง (Citation) 
ใน refereed  journal หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

รอยละ 2.5 3 4 5 6 7 10 5.0000 0.1250

3.2 จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่ไดรับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร

ชิ้นงาน 2.5 25 27 29 31 33 30 3.5000 0.0875

3.3 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการความรวมมือ
สูศูนยสงเสริมและพัฒนา
องคกรปกครองทองถิ่น

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.1000

3.4 ระดับคุณภาพของระบบ
ฐานขอมูลดานการสนับสนุน
การวิจัย

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.1000
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ราชการ
หนวย

วัด

น้ําหนัก
(รอย
ละ)

1 2 3 4 5
ผลการดําเนิน

งาน
คาคะแนน

ที่ได
คะแนนถวง

น้ําหนัก

4. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
สถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 20 0.8980

4.1  มาตรฐานดานบัณฑิต 10 0.3180
4.1.1  รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 3 78 79 80 81 82 80 3.0000 0.0900

4.1.2 รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา

รอยละ 2 78 79 80 81 82 80 3.0000 0.0600

4 .1 .3  ร อยละ เฉลี่ ยถ ว ง
น้ํ าหนักของบัณฑิตระดั บ
ปริญญาตรีที่ผานการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ ในรอบ 3 ป
ที่ผานมา ตอจํานวนผูเขาสอบ
ทั้งหมด

รอยละ 3 60 65 70 75 80 75 4.0000 0.1200

4.1.4 รอยละของบทความ
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือ
เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
น า น า ช า ติ ต อ จํ า น ว น
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือ
เอก

รอยละ 2 20 25 30 35 40 27 2.4000 0.0480

4.2 มาตรฐานดานการ
วิจัยและงานสรางสรรค

10 0.5800

4.2.1 รอยละของงานวิจัย 
หรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร ในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจําและ / หรือนักวิจัย
ประจํา 

รอยละ 4 37 38 39 40 41 39 3.0000 0.1200

4.2.2 รอยละของงานวิจัย 
ห รื อ ง า น ส ร า ง ส ร ร ค  ที่
นํ า ม า ใ ช อั น ก อ ใ ห เ กิ ด
ประโยชนอยางชัดเจน ตอ
อาจารยประจําและ / หรือ
นักวิจัยประจํา 

รอยละ 3 60 65 70 75 80 75 4.0000 0.1200

4.2.3 ร อยละของผลงาน
วิ ช ากา รที่ ไ ด รั บ กา ร จ ด
ลิขสิทธิ์และ/ หรือไดรับรอง

รอยละ 3 29 29.5 30 30.5 31 30 3.0000 0.0900
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ราชการ
หนวย

วัด

น้ําหนัก
(รอย
ละ)

1 2 3 4 5
ผลการดําเนิน

งาน
คาคะแนน

ที่ได
คะแนนถวง

น้ําหนัก

คุณภาพจากหนวยงานที่
เชื่อถือได ตออาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจํา
5. ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาสถาบันสูระดับสากล

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 15 0.5500
6 .  ร อ ย ล ะ ข อ ง ร ะ ดั บ         
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
และความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000* 0.0500

7. ระดับความสําเร็จของ 
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพ 
ของการปฏิบัติราชการ

10 0.2500

8.ระดับความสําเร็จของการ
ดํ าเนินการตามมาตรการ
ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 N/A 1.0000* 0.0200

9. รอยละของอัตราการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายลงทุน

รอยละ 2 70 75 80 85 90 N/A 1.0000* 0.0200

10.ระดับความสํ าเร็ จของ 
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการ

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.1200

11.ระดับคุณภาพของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0900

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนา
ส ถ า บั น ก ร ณี ส ถ า บั น 
อุดมศึกษา ไมไดดําเนินการ 
PMQA อยางตอเนื่อง

30 1.2300

12.ระดับคุณภาพของการกํากับ
ดูแลตามหนาที่และบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัยและการ
ถายทอดเปาหมายจากสภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ยสู ส ถ า บั น 
อุดมศึกษา

ระดับ 10 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.4000

13.ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวม  ในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตาม

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.0800



                         คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                                                  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ภาคผนวก 4 - 7

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ราชการ
หนวย

วัด

น้ําหนัก
(รอย
ละ)

1 2 3 4 5
ผลการดําเนิน

งาน
คาคะแนน

ที่ได
คะแนนถวง

น้ําหนัก

ตรวจ สอบผลการ ปฏิ บั ติ
ราชการ
14. ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาด านนักศึกษา 
บุ ค ล า ก ร  ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
การเงินอุดมศึกษา และระบบ
ฐานขอมูลภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.1200

15. ระดับความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากรและการ
จัดการความรู เพื่ อพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 5 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.1500

16.ระดับความสําเร็จของการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.1200

17.ประสิทธิภาพของการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 6
(ประเด็น)

4.0000 0.2000

18.ระดับความสําเร็จของการ
พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการที่สรางคุณคา

ระดับ 2 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0600

รวม 3.3405

หมายเหตุ : *   ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 เนื่องจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือใชขอมูลจากหนวยงาน

รายงาน ณ วันที่...........เดือน...................พ.ศ…2553….
ผูรายงาน........................   หนวยงาน.................มหาวิทยาลัย .......................................
ตําแหนง…................................... โทรศัพท...............................................

หมายเหตุ     :     กรณีภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2553   หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงาน
ผลได เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือจัดเก็บ
ขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน
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ภาคผนวก 5

ตัวอยางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของแตละตัวชี้วัด
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การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด
แบบฟอรม
การรายงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา (รอยละ 35)                           
เปาประสงคที่ 1.1ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

1.1.1. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา  1 ป
 (ก.พ.ร. 4.1.1 )

เชิงปริมาณ

1.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา (ก.พ.ร. 4.1.2 )

เชิงปริมาณ

1.1.3 รอยละของบทความวิทยานิพนธ ปริญญาโทหรือ
เอกที่ตีพิมพเผยแพร ทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือ
เอก (ก.พ.ร. 4.1.4 )

เชิงปริมาณ

1.1.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับ
สากล (ก.พ.ร. 5 )

ขั้นตอน
ดําเนินงาน

1.1.5 รอยละของระดับความพึงพอใจตอ  บัณฑิตของผูใช
บัณฑิต (ก.พ.ร. 6.1 )

เชิงปริมาณ

1.16 รอยละของระดับความพึ งพอใจตอสถาบัน  
อุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา    (ก.พ.ร. 6.2 )

เชิงปริมาณ

1.1.7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
ที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  (ก.พ.ร. 7.1 )

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

1.1.8 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ 
สมศ. (ก.พ.ร. 7.2 )

เชิงคุณภาพ

1.1.9 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.ร.16)

เชิงคุณภาพ

1.1.10 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(ก.พ.ร.17)  (สกอ. 2.2) (สมศ.6.6)

เชิงคุณภาพ

1.1.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการที่สรางคุณคา (ก.พ.ร.18)

เชิงคุณภาพ

1.1.12 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  (สงป.)

เชิงปริมาณ

1.1.13 จํานวนผูสํ าเร็จการศึกษา ดานสังคมศาสตร  
(สงป.)

เชิงปริมาณ
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ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด
แบบฟอรม
การรายงาน

1.1.14 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา เชิงปริมาณ
1.1.15 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ตอจํานวน

อาจารยประจํา (สกอ.2.4) (สมศ.6.2)
เชิงปริมาณ

1.1.16 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกหรือเทียบเทา

เชิงปริมาณ

1.1.17 รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนง ทางวิชาการ เชิงปริมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น (รอยละ 3)
เปาประสงคที่ 2.2   ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

2.2.1 รอยละของนักศึกษาใหมของ มหาวิทยาลัยที่
เพิ่มขึ้น

เชิงปริมาณ

2.2.2 ระดับความสําเร็จการพัฒนาครู “กลุมสนุก” เพื่อการปฏิรูป
การเรียนรู (ก.พ.ร. 3.1 )        

ขั้นตอน
ดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น (รอยละ 23) 
เปาประสงคที่ 3.3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3.3.1 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค  ที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา
 (ก.พ.ร. 4.2.1)

เชิงปริมาณ

3.3.2 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่นํามาใช
อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา (ก.พ.ร. 4.2.2)

เชิงปริมาณ

3.3.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการ  จดลิขสิทธิ์
และ/หรือไดรับรองคุณภาพ จากหนวยงานที่
เชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

 ก.พ.ร. 4.2.3)

เชิงปริมาณ

3.3.4 ระดับความสําเร็จของแผนการบริการ วิชาการและ
วิชาชีพใหเกิดความ เขมแข็งในระดับทองถิ่นและ
ประเทศ  (ก.พ.ร. 3.3)

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

3.3.5 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัย ประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัย หรืองาน สรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน  ตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา

เชิงปริมาณ

3.3.6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวรการ
ใหบริการ (สงป)

เชิงปริมาณ
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ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด
แบบฟอรม
การรายงาน

3.3.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
(สงป. )

เชิงปริมาณ

3.3.8 ร อ ย ล ะ ง านบริ ก า รวิ ช าก ารแ ล ว เ ส ร็ จ ต าม        
ระยะเวลาที่กําหนด (สงป. )

เชิงปริมาณ

3.3.9 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่แลว
เสร็จ (สงป. )

เชิงปริมาณ

3.3.10 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (สงป.) เชิงปริมาณ
3.3.11 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่เปนไป

ตามมาตรฐานท่ีกําหนด(สงป.)
เชิงปริมาณ

3.3.12 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่แลว
เสร็จภายในระยะเวลา (สงป.)

เชิงปริมาณ

3.3.13 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่แลว 
(สงป. )

เชิงปริมาณ

3.3.14 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 
(สงป. )

เชิงปริมาณ

3.3.15 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี ที่
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด(สงป.) 

เชิงปริมาณ

3.3.16 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี ที่
แลวเสร็จภายในระยะเวลา (สงป.)

เชิงปริมาณ

3.3.17 รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่  ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธ  ภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ           
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

เชิงปริมาณ

3.3.18 รอยละของโครงการหรือกิจกรรม  บริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสร างความ เข มแข็ งของสั งคม ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา

เชิงปริมาณ

3.3.19 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอ ผลงาน วิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ

เชิงปริมาณ
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ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด
แบบฟอรม
การรายงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม (รอยละ 10)
เปาประสงคที่ 4.4 เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม

4.4.1 ระดับความสําเร็จของการสืบสานภูมิปญยาครามสู
ลูกหลาน (ก.พ.ร. 3.2 )

เชิงคุณภาพ

4.4.2 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.) เชิงคุณภาพ
4.3.3 จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.) เชิงปริมาณ
4.4.4 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ 

พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนโครงหรือกิจกรรมนักศึกษา
 ทั้งหมด

เชิงปริมาณ

4.4.5 รอยละของโครงการที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา 
(สงป.)

เชิงปริมาณ

4.4.6 รอยละ โครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

เชิงปริมาณ

4.4.7 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาเขารวมโครงการอนุรักษ 
พัฒนาและสร างเสริมเอกลักษณ  ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม

เชิงปริมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(รอยละ 2)
เปาประสงคที่ 5.5 ทองถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

5.5.1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสาน
โครงการตามแนวพระราชดําริ  (ก.พ.ร. 3.4 )

เชิงคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางเสริมเครือขายการเรียนรู (รอยละ 4)
เปาประสงคที่ 6.6เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่น

6.6.1 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพไดรับ
การยอมรับในระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ

เชิงปริมาณ

6.6.2 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ เชิงปริมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี (รอยละ 23)
เปาประสงคที่ 7.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.7.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน และการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวม (ก.พ.ร. 8)

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
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ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด
แบบฟอรม
การรายงาน

7.7.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย ถวงน้ําหนักใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
(ก.พ.ร. 9)

เชิงปริมาณ

7.7.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต (ก.พ.ร.10

เชิงปริมาณ

7.7.4 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแสถาบันอุดมศึกษา
ตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
(ก.พ.ร. 12.1)11)

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

7.7.5 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัยสูการปฏิบัต ิ(ก.พ.ร. 12.2)

เชิงคุณภาพ

7.7.6 ระดั บความสํ า เร็ จ ในการใหความสํ าคัญกับ
ผูรับบริการ และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.

เชิงคุณภาพ

7.7.7 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษา ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และ
การเงินอุดมศึกษา  และระบบฐานขอมูลภาวการมี
งานทําของบัณฑิต
(ก.พ.ร.14.1)

เชิงคุณภาพ

7.7.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.ร.14.2)

เชิงคุณภาพ

 7.7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 
7.9)

เชิงคุณภาพ

7.7.10 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบัน อุดมศึกษา (ก.พ.ร.15.1, ก.พ.ร.15.2))

เชิงคุณภาพ

7.7.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา (ก.พ.ร.18)

เชิงคุณภาพ

7.7.12 ระดับความสําเร็จการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน

เชิงคุณภาพ

7.7.13 มี ก า รนํ า ร ะบบบริ ห า รคว าม เ สี่ ย ง ม า ใ ช ใ น
กระบวนการบริหารการศึกษา

เชิงคุณภาพ

7.7.14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน (ก.พ.ร. 11)

เชิงคุณภาพ
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ภาคผนวก 6

ตัวอยาง แบบฟอรมและตัวอยาง
การเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ 
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         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         ( .... )  รอบ  6  เดือน
                                                                                                                               ( .... )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผูจัดเก็บขอมูล :   
โทรศัพท :  โทรศัพท :   
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
..................................................................................................................................................................

หมายเหตุคณะ / หนวยงาน สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับขอมูลที่ตองรายงานของแตละตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั

2549 2550 2551

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวง

น้ําหนัก

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
    

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
    

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

หลักฐานอางอิง :  
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ

ขอใหคณะ / หนวยงาน กรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้
หัวขอรายงาน คําอธิบาย

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลา ของ
การรายงาน

2. ชื่อตัวชี้วัด ร ะ บุ ชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด ต า ม คํ า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา

3. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                       
พรอมหมายเลขโทรศัพท

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงานให
ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปน
ประจํา

4. ผูจัดเก็บขอมูล                                 
พรอมหมายเลขโทรศัพท

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูล การดําเนินงาน
ของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและโทรศัพทเคลื่อนที่
ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางานเปนประจํา

5. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงานของตัวชี้วัด  
พรอมทั้งแจงขอมูลประกอบที่ใชในการคํานวณใหครบถวนตาม
คํานิยามหรือสูตรการคํานวณ 

6. เกณฑการใหคะแนน ระบุ เกณฑการใหคะแนนของแตล ะตั วชี้ วั ด  ตามคํ ารับรอง              
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

7. ก า รคํ า น วณค ะแ นนจ า กผล กา ร
ดําเนินงาน
7.1 ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ  
      ตัวชี้วัด

ร ะ บุ ชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด ต า ม คํ า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา

7.2 น้ําหนัก ระบุน้ํ าหนักตั วชี้ วั ดตามคํ า รั บรองการปฏิ บั ติ ร าชการของ             
สถาบันอุดมศึกษา

7.3 ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมี
หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอย
มากกวา 1 ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชีว้ัดยอยพรอมผลการดําเนินงานให
ครบถวน) 

7.4 คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวณตามแบบที่ 1 
ในบทที่ 2  ทั้งนี้สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด ให
ใชวิธีการคํานวณแบบที่ 2 ในบทที่ 2

7.5 คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่ได
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด
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ภาคผนวก  6 - 4

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงปริมาณ

                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      ( .... )  รอบ  6  เดือน
                                                                                                                           ( )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่  4.2.1 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ ตออาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพันดี  มีอยู                      ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประทัด  ดีจัง
โทรศัพท :  02-244-7398 โทรศัพท :   02-244-7399
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
             1. มีงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติ จํานวน  5  งาน  ไดแก  

1) งานวิจัยเรื่อง....................  ไดรับการตีพิมพในหนังสือ.........................
2) งานวิจัยเรื่อง....................  ไดรับการตีพิมพในหนังสือ.........................
3) งานวิจัยเรื่อง....................  ไดรับการตีพิมพในหนังสือ.........................
4) งานวิจัยเรื่อง....................  ไดรับการตีพิมพในหนังสือ.........................
5) งานวิจัยเรื่อง....................  ไดรับการตีพิมพในหนังสือ.........................

             2. จํานวนอาจารยประจํา 200 คน  ซึ่งจําแนก เปนขาราชการ จํานวน 150 คน พนักงาน จํานวน 
30 คน อาจารยพิเศษที่มีการทําสัญญาจาง 9 เดือนขึ้นไป  จํานวน 15 คน  และนักวิจัยประจํา จํานวน 5 คน

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั

2549 2550 2551
1. จํานวนอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา 200 200 200
2. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
ประจําและ/ หรือนักวิจัยประจําที่ไดรับการตีพิมพ 
เผยแพร ในระดับชาติและ/ หรือระดับนานาชาติ

20 50 78

3. รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา

10 25 39

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

37 38 39 40 41

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวง

น้ําหนัก
รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา

4 รอยละ 39 3 0.1200
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ภาคผนวก 6 - 5

                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      ( .... )  รอบ  6  เดือน
                                                                                                                           ( )  รอบ  12  เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ 

(ขอใหคณะ / หนวยงาน อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้)

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  
(ขอใหคณะ / หนวยงานระบุปจจัยที่มีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้)

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     
 (ขอใหคณะ / หนวยงานระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้)

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน) 
( ขอใหคณะ / หนวยงานระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงที่จดัสงมาใหแตละรายการนั้น มคีวามเกี่ยวของ
หรือสอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร)
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ภาคผนวก 7

ตัวอยาง แบบฟอรมและตัวอยาง
การเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคุณภาพ
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                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)   ( .... )  รอบ  6  เดือน
                                                                                                                                  ( .... )  รอบ  12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผูจัดเก็บขอมูล :   
โทรศัพท : โทรศัพท :   
คําอธิบาย
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวง

น้ําหนัก

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
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                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)   ( .... )  รอบ  6  เดือน
                                                                                                                                  ( .... )  รอบ  12  เดือน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
    

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

หลักฐานอางอิง :
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคณุภาพ

ขอใหคณะ / หนวยงาน กรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้
หัวขอการรายงาน คําอธิบาย

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการรายงาน
2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดและลําดับที่ของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของคณะ/หนวยงาน
3. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ระบุชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด พรอมเบอรติดตอ
4. ผูจัดเก็บขอมูล ระบุชื่อผูจัดเก็บขอมูล พรอมเบอรติดตอ
5. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง

 ใชคําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในคูมือการประเมินผล การ
ปฏิบั ติ ร าชการตามคํ า รั บรองการปฏิบั ติ ร าชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 กรณีเปนตัวชี้วัดที่จัดเก็บขอมูลเอง
 กรอกรายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด การจัดเก็บขอมูล ตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 
6. ขอมูลผลการดําเนินงาน อธิบายรายละเอียดการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับประเด็น

การประเมินผลที่กําหนดไวของตัวชี้วัดนั้นๆ 
7. เกณฑการใหคะแนน ร ะ บุ เ ก ณ ฑ ก า ร ใ ห ค ะ แ น น ข อ ง ตั ว ชี้ วั ด ต า ม คํ า รั บ ร อ ง                   

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
8. การคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา เนื่องจากผูประเมินจะเปนผู

พิจารณาใหคะแนนสําหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9. คํ าชี้ แจ งการปฏิบัติ ง าน /มาตรการที่ ไ ด

ดําเนินการ
อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดําเนินการ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้

11. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้
11. อุปสรรคตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้
12. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิงและจํานวนของเอกสารที่

ไดจัดสงมา เพื่อใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูได
จากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หัวขอแนวทาง
การประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน รายละเอียดของ
แผนงาน หนังสือคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม 
ภาพถาย เปนตน
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ภาคผนวก 7 - 5

ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิงคณุภาพ

  รอบ 6 เดือนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
  รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายหรรษา  มีสุข                       ผูจัดเก็บขอมูล :   นายสุขใจ  อยูสบาย
โทรศัพท :  177-456-397 โทรศัพท :   177-456-399
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ขอมูลผลการดําเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้
     

ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นที่ 1 คณาจารยมีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตร

การศึกษาอุดมศึกษา
 สรางความรูความเขาใจตออาจารยถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการ

จัดการศึกษาทุกหลักสูตร  โดยมีการอบรมใหแกอาจารยผูสอน
ประเด็นที่ 2 คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล

 จัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา  
โดยการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล

ประเด็นที่ 3 คณาจารยมีการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของอาจารย   
และมีการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการลดการถายทอดความรู 
เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
 จัดใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูใหมากที่สุด  เชน  การ

เปดโอกาสใหนักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลาย  สามารถเลือก
เรียนไดทั้งในและนอกคณะ  เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถคนควาวิจัย
ไดโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล   มีการจัดฝกประสบการณ
ภาคสนาม  มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ประเด็นที่ 4 คณาจารยมีการนําผลประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
อาจารย   มาเพิ่มความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน
 ใหการสนับสนุนการจัดบทเรียนออนไลนหรือ E- Learning  ,สนับสนุน

สื่อการเรียนดวยเครือขายคอมพิวเตอร ( Internet) และมีหองสมุดที่
สามารถสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย
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ภาคผนวก 7 - 6

  รอบ 6 เดือนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
  รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน
 1 - 2 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

3-4 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

5 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

6 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน
ทั้ง 7 ประเด็น

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ

5 4 ประเด็น 2 0.1000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  :  
กําหนดใหตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน  
ไดมีการจัดตั้งหนวยงานผูเรียนเปนสําคัญขึ้น   ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนดานการเรียนการสอนโดยยึดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมที่ผานกระบวนการเรียนการสอน  การใชเทคโนโลยี
การศึกษาและการสอน  มีการสรางกลไกการใหความรูแกอาจารยผูสอนทุกคนในมหาวิทยาลัย  โดยการจัดอบรม
พัฒนาอาจารยใหมีความเขาใจในการจัดทําบทเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
ผูบริหารระดับคณะ/ภาควิชาใหความสําคัญในการกระตุนและติดตามผลตลอดเวลา

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     
   ขาดระบบติดตามและรวบรวมขอมูลภายในจากหนวยงาน  ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยหนวยงานกลางตองคอยติดตาม
หลักฐานอางอิง : 
รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา  
บันทึกการติดตามขอมูลจากหนวยงานภายในเกี่ยวกับการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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ภาคผนวก 8

ตัวอยาง แบบฟอรมและตัวอยางการเขียนรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนการดําเนินงาน
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ภาคผนวก 8 - 2

                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)   ( .... )  รอบ  6  เดือน
                                                                                                                                  ( .... )  รอบ  12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผูจัดเก็บขอมูล :   
โทรศัพท : โทรศัพท :   
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ระดับ
คะแนน

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก

(รอย
ละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวง

น้ําหนัก

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวง

น้ําหนัก

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
   
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
    
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

หลักฐานอางอิง :
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ภาคผนวก 8 - 3

แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขัน้ตอนการดําเนินงาน

ขอใหคณะ / หนวยงาน กรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้
หัวขอรายงาน คําอธิบาย

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของ
การรายงาน

2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่ อตัวชี้ วัดตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/
หนวยงาน

3. ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด                         
พรอมหมายเลขโทรศัพท

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล ติดตามการดําเนินงาน
ใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา

4. ผูจัดเก็บขอมูล                              
พรอมหมายเลขโทรศัพท

ระบุชื่ อผูที่ ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ รวบรวมขอมู ลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัด พรอมเบอรโทรศัพททั้งที่สํานักงานและ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในกรณีที่ตองปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทํางาน
เปนประจํา

5. ขอมูลผลการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆตามเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการตางๆ

6. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของคณะ/หนวยงาน

7. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
7.1 ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
       ประกอบตัวชี้วัด

ระบุชื่ อตัวชี้ วัดตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/
หนวยงาน

7.2 น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/
หนวยงาน

7.3 ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมี
หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัด
ยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดําเนินงาน
ใหครบถวน)

7.4 คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบั
เกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการคํานวณตามแบบที่ 
3 ในบทที่ 2  

7.5 คะแนนถวงน้ําหนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนําคาคะแนนที่
ไดของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด

8. คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได
ดําเนินการ

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ /มาตรการที่ไดดําเนินการ 
สําหรับตัวชี้วัดนี้
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หัวขอรายงาน คําอธิบาย
9. ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่

ควบคุมไดและควบคุมไมได
10. อุปสรรคตอการดําเนินงาน    ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่

ควบคุมไดและควบคุมไมได
11. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจํานวนของเอกสาร

ที่ไดจัดสงมา เพื่อใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูได
จากคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา 
หัวขอแนวทางการประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน 
รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน รายงาน
การประชุม ภาพถาย เปนตน   ทั้งนี้ขอใหระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/
หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้นมีความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับ
การดําเนินงานของตัวชี้วัดในแตละขั้นตอนอยางไร
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ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดที่เปนขัน้ตอนการดําเนินงาน

คณะ / หนวยงาน....................................................
                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)    
                                                                                                                                  ( .... )  รอบ  6  เดือน
                                                                                                                                  (  )  รอบ 12  เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพันดี  มีอยู                      ผูจัดเก็บขอมูล :   นายประทัด  ดีจัง
โทรศัพท :  02-244-7398 โทรศัพท :   02-244-7399
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
          ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยมีการวางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล โดยไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
        แตยังไมมีการดําเนินการพัฒนามหาวิทยาไปสูสากล

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ
1 สถาบันมีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล ซึ่งเปนแผนระยะยาวที่เปนแผนงานหลักในการ

พัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันใหไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือ
นานาชาติ โดยแผนงานมีความครบถวนสมบูรณ ที่ระบุเปาหมายระยะยาว และเปาหมาย
ในแตละป โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดําเนินการในแตละดานที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมาย กลุมเปาหมายหรือกลุมสาขาที่ตองการพัฒนาสูสากล แนวทางการติดตาม
ความกาวหนาและประเมินผล

2 สถาบันมีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากลที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก

(รอย
ละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวง

น้ําหนัก
ตัวชี้วัดที่  5 ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาสถาบันสูระดับสากล

5 สามารถ
ดําเนินการแลว

เสร็จในขั้นตอนที่ 
1 ถึงขั้นตอนที่ 2  

แตยังไมได
ดําเนินการตาม

ขั้นตอนที่ 
3 ถึง 5

2 0.1000
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)    
                                                                                                                                  ( .... )  รอบ  6  เดือน
                                                                                                                                  (  )  รอบ 12  เดือน
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ 

 (ขอใหคณะ/หนวยงานอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้)
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
(ขอใหคณะ/หนวยงานระบุปจจัยที่มีสวนชวยสนับสนุนตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัด
นี้)
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     
(ขอใหคณะ/หนวยงานระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในรอบปงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้)

หลักฐานอางอิง : (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผน) 
( ขอใหคณะ/หนวยงานระบุใหชัดเจนวาเอกสารอางอิงที่จัดสงมาใหแตละรายการนั้น มีความเกี่ยวของหรือ
สอดคลองกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดอยางไร)

หมายเหตุ : *   ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 เนื่องจากเปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือใชขอมูลจากหนวยงาน

รายงาน ณ วันที่. .........เดือน............................พ.ศ…2553….
ผูรายงาน..............................   หนวยงาน....................................มหาวิทยาลัย .......................................
ตําแหนง…………………………..  โทรศัพท...............................................

หมายเหตุ     :     กรณีภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2553   หากตัวชี้วัดใดไมสามารถรายงาน
ผลได เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง  เปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือจัดเก็บ
ขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน
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ภาคผนวก 9

รายชื่อคณะ / หนวยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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จําแนกตามกลุมงาน

1. กลุมงานวิชาการ  ประกอบดวย  6 คณะ  1 โครงการจัดตั้ง ดังนี้
1. คณะครุศาสตร
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

2. กลุมงานสนับสนุนงานกิจกรรมมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 5 หนวยงานหลักๆ ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี

1.1 กองกลาง
1.2 กองนโยบายและแผน
1.3 กองพัฒนานักศึกษา

2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
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