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การประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายการปฏิบัติราชการการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายการปฏิบัติราชการ

  ของมหาวิทยาลัยราชของมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏสกลนครสกลนคร
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ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ตารางเปรียบเทียบประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2552
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77

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล

มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพ 

มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาสถาบัน 

  แสดงถึงผลที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่ได
กําหนด ซึ่งสะทอนเอกลักษณและ
จุดเนนของสถาบันอุดมศึกษา

 แสดงถึงการใหความสําคัญกับการ
ใหบริการที่มีคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

  แสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการ ไดแก การบริหารงบประมาณ      
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ การจดัทําตนทุนตอหนวย
และประสิทธิภาพของการใชพลังาน

 แสดงความสามารถในการจัดการองคกร 
การบริหารการศึกษาและเสริมสรางธรรมาภิบาล 
การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 
การจัดการสารสนเทศ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

วิสัยทัศนวิสัยทัศน//
พันธพันธกิจกิจ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                     
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2553 ของสถาบันอุดมศึกษา

มิติ น้ําหนัก (รอยละ)
ปงบประมาณ พ.ศ.

2549 2550 2551 2552 2553

ดานประสิทธิผล 55 55 55 45 45

ดานคุณภาพ 15 15 12 15 15

ดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ราชการ 

10 10 10 10 10

ดานการพัฒนา
สถาบัน

20 20 23 30 30

รวม 100 100 100 100 100

8
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ประเด็นการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(รอยละ)

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 5 ตัวชี้วัด 45

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 2 ตัวชี้วัด 15

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 4 ตัวชี้วัด 10

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน  
(กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไมไดดําเนินการตามเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)

7 ตัวชี้วัด 30

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
(กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการตามเกณฑการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ))

1 ตัวชี้วัด

รวม 18/12 ตัวชี้วัด 100

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สถาบันอุดมศึกษา 
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กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 

มิติดานประสิทธิผล 

มิติดานพัฒนาสถาบัน

การประกันคุณภาพ

ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

การจัดทําตนทุน
ตอหนวย

มาตรฐาน
ระยะเวลา

การใหบริการ

45 %

15 %

30%

PMQA

การบริหาร
งบประมาณ

20

5

333

คุณภาพการ
ใหบริการ

10

30

ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก

กรณีที่กรณีที่    11 กรณีที่กรณีที่  22
ทรัพยากรบุคคล การให

ความสําคัญกับ
ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดเสีย 

การจัดการ
สารสนเทศ 

การบริหาร
การศึกษาและ
การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล 

5

310
2

หลักสูตรและ             
การเรียนการสอน 

7

จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

3

25

มิติดานคุณภาพ

 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10%

15%

ประสิทธิภาพของ
การใชพลังงาน

1
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ตัวชี้วัดตัวชี้วัด น้ําหนักน้ําหนัก เปรียบเทียบกับปเปรียบเทียบกับป  25522552

 มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 
45

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ

บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

5 • นําเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
กับสถาบันอุดมศึกษาเทานั้น  
มาประเมินผลตามคํารับรองฯ
ของแตละสถาบันอุดมศึกษา2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ

บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

5

11

กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 
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ตัวชี้วัดตัวชี้วัด น้ําหนักน้ําหนัก เปรียบเทียบกับปเปรียบเทียบกับป  25522552

 มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 
45

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมทั้ง วัตถุประสงค
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

10 • ปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

สถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 1 ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่กําหนดให 
2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดอิสระที่สะทอนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย

3.1 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 
Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับ ชาติ หรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

3.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

สถาบันอุดมศึกษากลุมที่  2-4 ประกอบดวย ตัวชี้วัดซึ่งเปน
ตัวชี้วัดอิสระ ที่สะทอนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

12

กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 
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ตัวชี้วัดตัวชี้วัด น้ําหนักน้ําหนัก เปรียบเทียบกับปเปรียบเทียบกับป  25522552

 มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 

• ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก

4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 

20 ปรับปรุงชื่อและ
รายละเอียดตัวชี้วัดใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น

4.1 มาตรฐานดานบัณฑิต 10

4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ป  

3

4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา  

2

4.1.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบ

วิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

3

4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ

เผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธ

ปริญญาโทหรือเอก

2

13

กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 
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ตัวชี้วัดตัวชี้วัด น้ําหนักน้ําหนัก เปรียบเทียบกับปเปรียบเทียบกับป  25522552

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 45

5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 5 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลให
เหมาะสมยิ่งขึ้น

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 15

• คุณภาพการใหบริการ

6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจ

ของนิสิตนักศึกษา 

10

6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 5 ปรับปรุงชื่อตัวชี้วัดและเพิ่มน้ําหนัก
จากเดิมตัวชี้วัดละรอยละ 2.5
เปนรอยละ 56.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ

สถาบันอุดมศึกษา

5

• การประกันคุณภาพ

7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

5

7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

2.5 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลให
เหมาะสมยิ่งขึ้น และปรับลด
น้ําหนัก

7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 2.5

14

กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 
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ตัวชี้วัดตัวชี้วัด น้ําหนักน้ําหนัก เปรียบเทียบกับปเปรียบเทียบกับป  25522552

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10

• การบริหารงบประมาณ

8 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนและ

รายจายในภาพรวม

3 หากไดรับจัดสรรงบลงทุน
จะตองถูกวัดผลการเบิกจายทั้ง
งบภาพรวมและงบลงทุน

• การรักษามาตรฐาน ระยะเวลาการใหบริการ

9 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ

3 สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
เสนองานบริการอื่นๆ 
นอกเหนือจากที่ ส.ก.พ.ร. 
กําหนดไวได แตตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก ส.ก.พ.ร.

• การจัดทําตนทุนตอหนวย

10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 3 ปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินผลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

• ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน

11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงาน

1 ปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินผลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

15

กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 
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ตัวชี้วัดตัวชี้วัด น้ําหนักน้ําหนัก เปรียบเทียบกับปเปรียบเทียบกับป  25522552

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน  

(กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไมไดดําเนินการตามเกณฑการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)

30

• การบริหารการศึกษาและการเสริมสรางธรรมาภิบาล

12 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของ              

สภาสถาบันอุดมศึกษาและการถ ายทอดเป าหมายจากสภา

สถาบันอุดมศึกษาสูสถาบันอุดมศึกษา

10

12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่

และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา

5 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผล
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

12.2 ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก า ร ถ า ย ท อ ด เ ป า ห ม า ย ข อ ง ส ภ า

สถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ

5 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผล
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

• การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย

13 ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และการเปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ

2 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผล
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

16

กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 
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ตัวชี้วัดตัวชี้วัด น้ําหนักน้ําหนัก เปรียบเทียบกับปเปรียบเทียบกับป  25522552

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน  

(กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไมไดดําเนินการตามเกณฑการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)

30

• การจัดการสารสนเทศ

14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา            3

14.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา            

ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบ

ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

1 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผล
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

14.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร

จัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา

2 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผล
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

• การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

5

15.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ

สถาบันอุดมศึกษา

2.5 แยกการวัดผลการพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรู

15.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา 2.5

17

กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 
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ตัวชี้วัดตัวชี้วัด น้ําหนักน้ําหนัก เปรียบเทียบกับปเปรียบเทียบกับป  25522552

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน  

(กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไมไดดําเนินการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)

• การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

3 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผล
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

• หลักสูตร และการเรียนการสอน

17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผล
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่

สรางคุณคา

2 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผล
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน  (กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่

ดําเนินการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)

30

12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA)

30 ดําเนินการพัฒนาสถาบันอยาง
ตอเนื่องในหมวดที่ยังไมผาน
เกณฑและหมวดที่ยังไมได
ดําเนินการ พรอมทั้งประเมิน
สถาบันตามเกณฑระดับกาวหนา

รวม 100
18

กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 
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คํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2



22

คํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2
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คํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2
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3517ประชาชนไดรับการศึกษาและ
เรียนรูอยางตอเนื่อง1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

32ประชาชนไดรับการศึกษาและ
เรียนรูอยางตอเนื่อง

2. ใหโอกาสทางการศึกษาแกคน
ในทองถิ่น

2319เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพ
การใหบริการวิชาการแกทองถิ่น  
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. วิจัยและบริการบนพื้นฐานความ
ตองการของทองถิ่น 

107เปนศูนยกลางความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม

4. อนุรักษ  สงเสริม  สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม 

21ทองถิ่นมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

5. สงเสริมและพัฒนากระบวนการ
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

42เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับ
ทองถิ่นและประเทศ

6. สรางเสริมเครือขายการเรียนรู 

10062รวม

การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร
จํานวน
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

7. บริหารจัดการที่ดี 14 23

3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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หนวยงานที่ตองจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการหนวยงานที่ตองจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณปงบประมาณ  พพ..ศศ .. 25532553

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย12
สํานักงานอธิการบดี11
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม10
สถาบันวิจัยและพัฒนา9
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ8
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน7
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม6

ลําดับที่ หนวยงาน
1 คณะครุศาสตร
2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3 คณะวิทยาการจัดการ
4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ เปนดังนี้

ผลการประเมิน ระดับคะแนน
ที่ไดรับ

มีพัฒนาการดีเลิศ ทําไดเกินเปาหมายอยางมาก ซึ่งการดําเนินการ
เชนนั้น    ตองใชความพยายามสูงมากหรือพิจารณามิติอื่นเพิ่มเติม 

5

มีพัฒนาการดีเยี่ยม ทําไดเกินเปาหมาย ตองใชความพยายามอยางมาก 4
มีพัฒนาการดี ทําไดตามเปาหมาย 3
มีพัฒนาการพอใช  ควรปรับปรุง 2
ไมมีพัฒนาการ  ตองปรับปรุง 1
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คําอธิบายตัวชี้วัด 

ตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชของมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏสกลนครสกลนคร  
ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ  พพ..ศศ.. 25532553
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คําอธิบายตัวชี้วัด 

ตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชของมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏสกลนครสกลนคร  
ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ  พพ..ศศ.. 25532553
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภาย ในระยะเวลา 1 ป (ก.พ.ร. 4.1.1 )

น้ําหนัก : รอยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

(ผูกํากับ : ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค)

คําอธิบายคําอธิบาย

ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.
2553 กับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ไมนับรวมผูที่มีงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา และผูศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ

 สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมลูและจัดทํารายงานผลการ
สํารวจได ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 (วันสุดทายของการสงรายงานการ
ประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน) ใหใส N/A ไวกอน เมื่อไดขอมูลแลวใหรายงาน
ไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2554
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จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
X 100

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

สูตรการคํานวณแบงออกเปนสูตรการคํานวณแบงออกเปน  22  สูตรสูตร  ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิตขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต  ดังนี้ดังนี้

สูตรที่สูตรที่  11 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตั้งแตบัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตั้งแตรอยละรอยละ  8080  ขึ้นไปขึ้นไป  ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา
ในปงบประมาณในปงบประมาณ  พพ..ศศ.. 25532553

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภาย ในระยะเวลา 1 ป (ก.พ.ร. 4.1.1 )

น้ําหนัก : รอยละ 2.06
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50 x

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จ

การศึกษา

1

+

1

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษา

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553     

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีที่สําเร็จการศึกษาใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ที่ตอบแบบสอบถาม

สูตรที่สูตรที่  22 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจบัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละต่ํากวารอยละ  8080  ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาใน
ปงบประมาณปงบประมาณ  พพ..ศศ.. 25532553

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภาย ในระยะเวลา 1 ป (ก.พ.ร. 4.1.1 )

น้ําหนัก : รอยละ 2.06
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา (ก.พ.ร. 4.1.2 )

น้ําหนัก : รอยละ  2.06

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

(ผูกํากับ : ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค)

คําอธิบายคําอธิบาย

 ใหเปรียบเทียบจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแกภาคปกติ ภาคพิเศษ 
หรือภาคนอกเวลาราชการ)ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา กับผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีที่ไดงานทําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระกอนเขา
ศึกษา และผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยนําเสนอในรูปรอยละ

  สูตรการคํานวณ : แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต 
 หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของ ผูสําเร็จการศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 1
 หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จการศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่ํากวารอยละ 80 และ/หรือ
ไมเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 2
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จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

X   100จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

สูตรการคํานวณสูตรการคํานวณ

สูตรที่สูตรที่  11 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตั้งแตรอยละบัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตั้งแตรอยละ  8080  ขึ้นไปขึ้นไป  ของบัณฑิตทั้งหมดที่ของบัณฑิตทั้งหมดที่
จบการศึกษาจบการศึกษา  ในปงบประมาณในปงบประมาณ  พพ..ศศ.. 25532553

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  4.1.24.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษาการศึกษา  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  22))
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สูตรการคํานวณสูตรการคํานวณ

สูตรที่ 2 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละบัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ  8080  ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาใน
ปงบประมาณปงบประมาณ  พพ..ศศ.. 25532553

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  4.1.24.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  2.062.06))

50 X

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ที่มีงานทําตรงสาขา

ที่สําเร็จการศึกษา 1 +

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ที่ตอบแบบสอบถาม

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระหลังสําเร็จการศึกษา

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

ในปงบประมาณ พ.ศ.2553
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ
เผยแพร ทั้งในระดับ-ชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอก (ก.พ.ร. 4.1.4 )

น้ําหนัก :  รอยละ  2.06

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

(ผูกํากับ : ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย)

คําอธิบายคําอธิบาย
 เปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท หรือ เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธ หรือสาร
นิพนธ 
 การนับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) จะนับไดโดยตองมีกระบวนการพิจารณา
ประเมินบทความ (Peer review) ไมใชรายงานสืบเนื่องจากการประชุมแบบรวมเรื่อง
 ไมนับรวมการตีพิมพเผยแพรในวารสารประชาคมวิจัยของ สกว. เนื่องจากวารสารดังกลาวเปน
จดหมายขาวที่ไมมีกระบวนการ Peer review
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สูตรการคํานวณสูตรการคํานวณ  

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จ
การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดตีพิมพเผยแพรโดยไมนับซ้ํา

X 100จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  4.1.44.1.4  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกรอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  ที่ตีพิมพเผยแพรที่ตีพิมพเผยแพร
ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกอก    
((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  2.06)2.06)
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.4  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล (ก.พ.ร. 5 )
น้ําหนัก : รอยละ  2.06

(ผูกํากับ : ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย)

•• สําหรับสถาบันอดุมศึกษากลุมที่สําหรับสถาบันอดุมศึกษากลุมที่  22--44

• สถาบันอุดมศึกษาทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล ซึ่งเปนแผนระยะยาวและ
จัดทําแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา
หรือสถาบันใหไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ที่ไดรับการอนุมัติจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา

•สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล         
ตามแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กําหนด

•สถาบันอุดมศึกษาติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

22

33

11

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  
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•สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหและทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพัฒนาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงาน พรอมจัดทํา
แผนงานพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

•สถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองคกรจัดอันดับ
ชั้นนําของโลก

•• สําหรับสถสําหรับสถบันอุดมศึกษากลุมที่บันอุดมศึกษากลุมที่   22--44

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

44

55

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1.1.41.1.4ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากลระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล                                                      
((นํ้าหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  2.06)2.06)



393939

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต  (ก.พ.ร. 6.1 )
น้ําหนัก : รอยละ  2.06

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

(ผูกํากับ : ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค)

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงาน
สถิติแหงชาติเปนผูดําเนินการสํารวจ
 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบดวย 3 ประเด็น ดังนี้

1)ความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ 
2)ความพึงพอใจดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน  
3)ความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

คําอธิบายคําอธิบาย
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1

2

• รอยละ 65

• รอยละ 70

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4

• รอยละ 753

5

• รอยละ 80

• รอยละ 85

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1.1.51.1.5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตรอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต  
((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  2.06)2.06)
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิต
นักศึกษา(ก.พ.ร. 6.2 )

น้ําหนัก : รอยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

คําอธิบายคําอธิบาย

 นิสิตนักศึกษา หมายถึง หมายถึง  นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาค
ปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (สําหรับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดบัปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ลงทะเบียนเรียนใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบดวย 2 ประเด็น ดังนี้
1)ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ไดแก การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อาจารยผูสอน สื่อ/
เอกสารและอุปกรณประกอบ และสถานที่จัดการเรียนการสอน 

2)ความพึงพอใจตอการใหบริการของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การใหบริการดานวิชาการ และการ
ใหบริการทั่วไป 



4242

1

2

• รอยละ 65

• รอยละ 70

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4

• รอยละ 753

5

• รอยละ 80

• รอยละ 85

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1.1.61.1.6  รอยละของระดับความพึงพอใจของนสิิตนักศึกษาตอรอยละของระดับความพึงพอใจของนสิิตนักศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ    2.06)2.06)
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (ก.พ.ร. 7.1 )

น้ําหนัก : รอยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

• สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหและทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพให
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน
และหลักเกณฑ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับเอกลักษณของสถาบันเพิ่มเติม 
รวมถึงการจัดทําแผนการประกันคุณภาพประจําปซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา

•สถาบันอุดมศึกษาชี้แจงและสรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตาม
แผนการประกันคุณภาพที่ประกาศ  
•สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา รวมทั้งจัดเก็บและรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพ

22

11



44

44

•สถาบันอุดมศึกษาติดตามความกาวหนาและรายงานผลการติดตามเสนอผูบริหาร
เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
•สถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการประกนัคุณภาพภายใน
ที่กําหนด ในระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา คณะหรือหนวยงานเทียบเทาและ
สถาบัน

•สถาบันอุดมศึกษาเสนอรายงานผลการประเมินตลอดจนแผนการปรับปรุงตอสภา
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็น
•สถาบันอุดมศึกษานําขอเสนอแนะหรือขอสังเกตุจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและผล
การประเมินมาใชในการวางแผนประจําปเพื่อเสนอของบประมาณประจําปถัดไป

•สถาบันอุดมศึกษาจัดสงรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ภายใน 120 วันนับจาก
วันสิ้นปการศึกษา และเผยแพรรายงานใหสาธารณชนทราบ

44

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

33

44

55

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1.1.71.1.7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ    2.06)2.06)
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1

2

•ดําเนินการได สําเร็จ ครบถวน 1 ประเด็น

•ดําเนินการได สําเร็จ ครบถวน 2 ประเด็น

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4

•ดําเนินการได สําเร็จ ครบถวน 3 ประเด็น3

5

•ดําเนินการได สําเร็จ ครบถวน 4 ประเด็น

•ดําเนินการได สําเร็จ ครบถวนทั้ง 5 ประเด็น

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1.1.71.1.7  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ    2.062.06
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.8 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. (ก.พ.ร. 7.2 )
น้ําหนัก : รอยละ  2.06

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

คําอธิบายคําอธิบาย เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน  

พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งผานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  รอบที่ 2 ของ สมศ. และใชผล
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดังกลาว
เปนเกณฑการใหคะแนนตามตัวชี้วัด เชน 
สถาบันอุดมศึกษาไดผลประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. เทากับ 3.5000 จะไดรับ
คะแนนตามตัวชี้วัดนี้ เทากับ 3.5000 เปนตน 

 คุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ 
สมศ. หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาผาน
การประเมินของ สมศ. และไดรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
สถาบันและกลุมสาขาวิชา
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.9 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.16)

น้ําหนัก : รอยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

(ผูกํากับ : ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร)

คําอธิบายคําอธิบาย
 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแนวทาง วิธีการ ใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย โดยใหกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และใหมี
กระบวนการสงเสริมผูเกี่ยวของปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินจิฉัย
ได
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• สถาบันอุดมศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบัน ในปที่ผานๆ มา และนํา
ผลสรุปมาทบทวนองคประกอบและบทบาทหนาที่ของ คณะกรรมการฯ ใหเหมาะสม
สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน

•สถาบันอุดมศึกษากําหนดแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยมีเปาหมายที่เปนรูปธรรมในการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

11

22

• สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด 
•สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทํา/ทบทวนความเหมาะสมของคูมือและมีการ
ประกาศใชอยางเปนทางการเพื่อใหคณาจารยและผูเกี่ยวของรับทราบอยาง
กวางขวางและปฏิบัติได

33

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1.1.91.1.9  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ของสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  2.06)2.06)
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•สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหดียิ่งขึ้น มีการวางแผนปองกันการกระทําผิด
จรรยาบรรณฯ มีการกําหนดหรือปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผูไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อยางจริงจัง รวมทั้ง มีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได

•สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามความกาวหนาและมีการประเมินประสิทธิผลการ
ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และจัดทําเปนรายงาน เสนอตอผูมี
อํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

55

66

•สถาบันอุดมศึกษาสรางชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับขอมูล
ปอนกลับและความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอื่นที่มีตอ
คณาจารยของสถาบันในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยจากผูรับบริการหรือผูมีสวน
ไดเสียประโยชน และสถาบันนําขอมูลนี้ไปใชอยางเปนระบบในการกํากับดูแลและการ
สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย

44

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1.1.91.1.9  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  2.062.06
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1

2

• ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 1 - 2 ประเด็น

• ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 3 ประเด็น

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4

• ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 4 ประเด็น3

5

• ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 5 ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 6 ประเด็น

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1.1.91.1.9  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  2.06)2.06)
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.10 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ก.พ.ร.17)
(สกอ.2.2) (สมศ.6.6)

น้ําหนัก : รอยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

(ผูกํากับ : ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร)

คําอธิบายคําอธิบาย
 ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดใหอาจารยประจําของ
สถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และจัดใหนิสิตนักศึกษามี
สวนรวมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชการเก็บ
ขอมูลจริงจากอาจารยประจําของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดประสบการณหรือการจัดกิจกรรม
ในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน 
การสํารวจขอมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารยประจําของสถาบัน หรือการวิจัยหรือการประเมินผลหรือการจัดเก็บ
รองรอยหลักฐานจากการศึกษาขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ ที่นาเชื่อถือ
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•สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอย
ละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา 
และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด

•สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 
75 ของคณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการ
สอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

•สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่
ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญได  โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวน
การปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

11

22

33

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1.1.101.1.10  ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ                                                        
((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  2.06)2.06)
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• สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 
75 ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน

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

•สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารย
ประจํา) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน ในกรณีที่
ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และในกรณีไดจัดหาสื่อสําเร็จรูปที่เปนมาตรฐานสากล 
และเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เชน สื่อวิทยาศาสตร สื่อสําเร็จรูป สื่อเทคโนโลยี เปนตน 
สถาบันอุดมศึกษาตองมีเกณฑในการคัดเลือกและพิจารณา มีการประเมินและรายงานผลการใชสื่อในการ
พัฒนาผูเรียนดวย

•สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

44

55

66

77

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่   1.1.101.1.10  ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ                                                        
((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  2.06)2.06)



54
54

1

2

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 1-3 ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 4 ประเด็น

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 5 ประเด็น3

5

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 6 ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนทั้ง 7 ประเด็น

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1.1.101.1.10  ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ                                                        
((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  2.062.06)
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ที่สรางคุณคา(ก.พ.ร.18)

น้ําหนัก : รอยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

(ผูกํากับ : ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท)

คําอธิบายคําอธิบาย

 กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการที่
เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของ
สถาบันฯ
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ ของ
กระบวนการที่สรางคุณคาตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น โดยตองสอดคลองกับความคาดหวังหรือ
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สราง
คุณคา อาจมีมากกวา 1 ขอก็ได ซึ่งหลังจากไดขอกําหนดแลว สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาออกแบบ
กระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป
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1

2

•สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาซึ่งเปนกระบวนการที่สงผล
โดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคลองกับ
ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่จะทําใหเกิด
ประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบัน โดยมี
การวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการที่สรางคุณคาเพื่อทําใหการดําเนินงาน
ของสถาบันมีความสอดคลองกัน

•สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจาก
ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

•สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ ตามขั้นตอนที่ 2 
และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยรวมกันทํา
หนาที่ศึกษาความเปนไปได พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินกระบวนการ

3

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  11..1.111.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สราง
คุณคาคุณคา    ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  2.06)2.06)
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4

5

•สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ (การควบคุมตนทุน ลดระยะเวลาการดําเนินงาน) และมีการติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เชน มีแผนหรือมาตรการลดคาใชจาย
ของหนวยงาน เปนตน

• สถาบันอุดมศึกษามีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที่ 4 
และจัดทํารายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อใหพิจารณาและ
ใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอไป

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1.1.111.1.11  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สราง
คุณคาคุณคา    ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  2.06)2.06)
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.12 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.)
น้ําหนัก : รอยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

คําอธิบาย :

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

เกณฑการประเมิน : สงป.

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
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.13 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (สงป.)
 น้ําหนัก : รอยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

คําอธิบาย :

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีดาน
สังคมศาสตร ทุกหลักสูตร ไดแก หลักสูตรปกติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เกณฑการประเมิน : สงป.

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน  675 คน 1

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน  755 คน 2

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน  835 คน 3

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน  915 คน 4

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน  995 คน 5
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.14 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา 
 น้ําหนัก : รอยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

คําอธิบาย :
การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรใหม หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนให

ทันสมัย และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และวิทยาการในสาขานั้น ๆ ใน การปรับปรุงหลักสูตรอาจ
เปนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด หรือบางสวนของหลักสูตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เกณฑมาตรฐาน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา  จํานวน  8 หลักสูตร
2 หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา  จํานวน  9 หลักสูตร
3 หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา  จํานวน 10 หลักสูตร
4 หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา  จํานวน 12 หลักสูตร
5 หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา  จํานวน 13 หลักสูตร
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.14 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา  (ตอ)
น้ําหนัก : รอยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

คําอธิบาย :

การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรใหม หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนให

ทันสมัย และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และวิทยาการในสาขานั้น ๆ ใน การปรับปรุงหลักสูตรอาจ

เปนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด 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
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.15 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ.2.4) (สมศ.6.2)
 น้ําหนัก : รอยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะตองคํานึงถึง คือ สัดสวน

อาจารยตอนักศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการ

เรียนการสอนที่ใชดวย สัดสวนอาจารยตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยง กับการวางแผนตาง ๆ 

อาทิ เปาหมายการผลิตบัณฑิต การวางแผนอัตรากําลังและภาระงาน อาจารย รวมทั้งทรัพยากร

ตาง ๆ ที่จําเปนตอการเรียนการสอน ตัวบงชี้นี้ตองการทราบสัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

50 : 1 45 : 1 40 : 1 35 : 1 30 : 1
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.16 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเทา 

น้ําหนัก : รอยละ 2.05

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

สูตรการคํานวณ :

จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 X 100

จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.16 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา (ตอ)

น้ําหนัก : รอยละ 2.05

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

เกณฑมาตรฐาน :

เกณฑการประเมิน : มรสน.

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1 อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  รอยละ 11

2 อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  รอยละ 12

3 อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  รอยละ 13

4 อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  รอยละ 18

5 อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  รอยละ 30

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

รอยละ 11 รอยละ 12 รอยละ 13 รอยละ 18 รอยละ 30
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.17 รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
น้ําหนัก : รอยละ 2.05

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

สูตรการคํานวณ :

จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 X 100

จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.17 รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ (ตอ)
น้ําหนัก : รอยละ 2.05

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

เกณฑมาตรฐาน :

เกณฑการประเมิน : มรสน.

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1 อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ  รอยละ 20

2 อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ  รอยละ 25

3 อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ  รอยละ 30

4 อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ  รอยละ 40

5 อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ  รอยละ 60

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 60
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ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 รอยละของนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น 
น้ําหนัก : รอยละ  1.5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

คําอธิบาย :

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2552เปนตัวชี้วัดที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาขีด

ความสามารถในการขับเคลื่อนสังคมของประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน นักศึกษาใหม หมายถึง นักศึกษาที่รับใหมในระดับ

อนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับ ปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่องภาคปกติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

สูตรการคํานวณ :

เกณฑการประเมิน : มรสน.

จํานวนนักศึกษาใหมในปงบประมาณ พ.ศ.2553 - จํานวนนักศึกษาใหมในปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 X 100

จํานวนนักศึกษาใหมในปงบประมาณ พ.ศ.2552

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

รอยละ 1.2 รอยละ 1.4 รอยละ 1.6 รอยละ 1.8 รอยละ 2
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ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ระดับความสําเร็จการพัฒนาครู“กลุมสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู
(ก.พ.ร. 3.1)

น้ําหนัก : รอยละ  1.5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

เกณฑการใหคะแนน :

ขั้นตอนที่ เกณฑการใหคะแนน

1 โครงการการพัฒนาครู “กลุมสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู  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

((ผูกํากับผูกํากับ  ::  ผศผศ..ดรดร..มารศรีมารศรี    กลางประพันธกลางประพันธ))
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  (ก.พ.ร. 4.2.1)

น้ําหนัก : รอยละ  1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

(ผูกํากับ : ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค)

คําอธิบายคําอธิบาย

 เปรียบเทียบงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้การเปนอาจารย
ประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ใหนับอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 
รวมถึงบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานดานวิจัยไมนับรวมอาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
 การนับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) จะนับไดโดยตองมีกระบวนการพิจารณา
ประเมินบทความ (Peer review) ไมใชรายงานสืบเนื่องจากการประชุมแบบรวมเรื่อง
 ไมนับรวมการตีพิมพเผยแพรในวารสารประชาคมวิจัยของ สกว. เนื่องจากวารสารดังกลาวเปน
จดหมายขาวที่ไมมีกระบวนการ Peer review
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จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจําที่
ไดรับการตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553
X  

100
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

สูตรการคํานวณสูตรการคํานวณ  

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่   3.3.13.3.1  รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับรือระดับ
นานาชาตินานาชาติ  ตออาจารยประจําและตออาจารยประจําและ//หรือนักวิจัยประจําหรือนักวิจัยประจํา      ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  1.21)1.21)
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอให เกิด
ประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
(ก.พ.ร. 4.2.2)

น้ําหนัก : รอยละ 1.21

(ผูกํากับ : ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค)

คําอธิบายคําอธิบาย

เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวนอาจารย
ประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้การเปน
อาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ใหนับเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานดานวิจัย ไมนับรวมอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
 กรณีนําไปใชเปนบรรณานุกรมหรือการอางอิงอันเปนสวนหนึ่งของวรรณกรรมที่ของนั้น
ไมสามารถนับได แตหากเปนการทําวิจัยตอยอดหรือวิจัยสืบเนื่องจากงานวิจัยชิ้นกอนใหสามารถนับรวมได 
 ไมจํากัดวาเปนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่จัดทําแลวเสร็จในปใดหรือกลุมผูใชประโยชนเปนกลุมใด  แต
ตองเปนงานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษาที่อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําสังกัดเทานั้น
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จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

X    100จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2553

สูตรการคํานวณสูตรการคํานวณ  

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่   3.3.23.3.2  รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรครอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนตออาจารยประจําและอยางชัดเจนตออาจารยประจําและ//หรือนักวิจัยประจําหรือนักวิจัยประจํา  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  1.211.21 ))
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา (ก.พ.ร. 4.2.3)

น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบายคําอธิบาย

 การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ จะนับไดตอเมื่อมีหลักฐานเปนหนังสือรับรอง
ความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ออกใหในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 โดยไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์
 การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ จะนับไดตอเมื่อผลงานวิชาการนั้นไดรับการ
พิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบหนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ 
และวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.
 กรณีผลงานของอาจารยประจํา/นักวิจัยประจําที่ไปชวยราชการที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นตั้งแต 9 
เดือนขึ้นไป หากมีความไมชัดเจนใหนักวิจัยเจาของผลงานเปนผูตัดสินใจวาจะมอบใหนับเปน
ผลงานของที่ใด
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สูตรการคํานวณสูตรการคํานวณ  

จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
X  100

จํานวนอาจารยประจํา/นักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ.
2553

74

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่   3.3.33.3.3  รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทรอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์และธิ์และ//หรือไดหรือได
รับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํารับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา//นักวิจัยประจํานักวิจัยประจํา    ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  1.21)1.21)
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.4 ระดับความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพใหเกิด
ความเขมแข็งในระดับทองถิ่นและประเทศ (ก.พ.ร. 3.3)

น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

มิติการประเมินแตละโครงการ
กลุมเปาหมาย

ครู/อาจารย/นักวิชาการ /นิสิต
นักศึกษา

ชาวบาน/ชุมชน/สังคม

1 ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 ไมนอยกวารอยละ 75

2 ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 75

3 การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 75 ไมนอยกวารอยละ 65



767676

3.3.4 ระดับความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพใหเกิดความ
เขมแข็งในระดับทองถิ่นและประเทศ (10 โครงการ)

ค.1 1. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปหนอไมและหวายในเขตภูพาน 

ค.2 2. โครงการคลินิกรักษาโรคสัตว และศูนยถายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียม 

ค.3 3. โครงการอบรมโลจิสติกสและการจัดการสินคาคงคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพผู ประกอบการ ในทองถิ่น 

ค.4 4. โครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 

ค.5 5.โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs University) 

ค.6 6. โครงการคายเมล็ดพันธุแหงศานติ เรียนรูอยางไรความรุนแรง 

ค.7 7.  โครงการประชาธิปไตยสัญจร 

ค.8 8. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเปาแกวศิลปสงเสริมอาชีพแกทองถิ่น 

ค.9 9. โครงการรวบรวม อนุรักษ และสงเสริมการใชสมุนไพรในชุมชน 

ค.10 10. โครงการอบรมครูผูสอนแบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เกณฑการใหคะแนน :

ขั้นตอนที่ เกณฑการใหคะแนน

1 แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมผานการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย 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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ตัวชี้วัดที่ 3.3.5 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

การไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน
ทุนใหอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

การไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน หมายถึง การที่อาจารยประจําหรือ
นักวิจัยประจําทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบันไดรับทุนจากแหลงทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน จําแนกดังนี้  1)  แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. 
เปนตน  2) แหลงทุนตางประเทศ  3) จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่
ไมใชแหลงทุนวิจัย  และ  4) จากภาคเอกชน
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สูตรการคํานวณ :

(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

x 100
(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.2553)

ขอพึงระวัง
การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่เปนโครงการมากกวา 1 ปงบประมาณใหนับไดทุกปตามสภาพ
จริงโดยไมนับซ้ํา แมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําทานนั้นจะไดรับ
ทุนมากกวา 1 ทุนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2553
นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ.
2553 (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไมต่ํากวา 9 เดือน)
 ไมรวมผูลาศึกษาตอ
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ (สงป.)
น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบาย :
พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอโครงการบริการวิชาการ  หรือ

วิชาชีพของคณะ/หนวยงาน  หรือมหาวิทยาลัย ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2553
 โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ  หมายถึง  โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผนดิน  ใหดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม (สงป.)
น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบาย :
โครงการบริการวิชาการแกสังคม  หมายถึง  โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับ

จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผนดิน  ใหดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
เผยแพรความรูบริการวิชาการ หมายถึง การนําความรูเชิงวิชาการ/วิชาชีพไปถายทอด

ใหกับสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ 
ทั้งนี้การเผยแพรความรูบริการวิชาการอาจจะอยูในรูปของการจัดอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติ การ
เสวนา การจัดนิทรรศการ การจัดเอกสารเผยแพร

การนับสามารถนับซ้ําไดหากมีการเผยแพรความรูบริการวิชาการหลายครั้งแต
กลุมเปาหมาย/ผูเขารับบริการวิชาการไมซ้ํากัน
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.8 รอยละงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (สงป. )
น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

บริการวิชาการ หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดขึ้นเพื่อให
บริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการทีม่ีคาตอบแทนและบริการ
วิชาการแบบใหเปลา

ใหเปรียบเทียบจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณแผนดินปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่
ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยคํานวณในรูปของรอยละ
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.9 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่แลวเสร็จ (สงป.)
น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบาย :
โครงการวิจัยใหม หมายถึง โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนปแรก
โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู หมายถึง การศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลอง

 เพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ และความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการ
วิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน(hypothesis) 
ทฤษฎี (theories)  และกฎตางๆ (laws)

โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง โครงการวิจัยที่คาดวาจะ
ดําเนินการ
วิจัยแลวเสร็จ และเสร็จจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

การนับโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ จะไมนับโครงการวิจยัที่คาดวาจะแลวเสร็จในปที่ผานมาแต
ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553



84
8484

ตัวชี้วัดที่ 3.3.10 จํานวนโครงการวิจัยใหมเพื่อสรางองคความรู (สงป. )
น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยใหม หมายถึง โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนปแรก 

โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู หมายถึง การศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือใน
หองทดลองเพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ และความจริงที่
สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะห หาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ 

เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎตางๆ (laws)
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.11 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่เปนไปตามมาตรฐาน 
ที่กําหนด (สงป.)
น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบาย :
โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู หมายถึง การศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือใน

หองทดลอง เพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ และความจริงที่สามารถ
สังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อตั้งและ
ทดสอบสมมติฐาน(hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎตางๆ (laws)

โครงการวิจัยที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและ
มาตรฐานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.12 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่แลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา (สงป.)
น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบาย :
โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู หมายถึง การศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือใน

หองทดลอง เพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ และความจริงที่สามารถ
สังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อตั้งและ
ทดสอบสมมติฐาน(hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎตางๆ (laws)โครงการวิจัยที่
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง โครงการวิจัยที่คาดวาจะดําเนินการ
วิจัยแลวเสร็จ และเสร็จจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

การนับโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ จะไมนับโครงการวิจัยที่คาดวาจะแลวเสร็จในปที่
ผานมาแตดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ตัวชี้วัดที่ 3.2.13 จํานวนโครงการวิจัยใหมเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (สงป. )
น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยใหม หมายถึง โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนปแรก

โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การวิจัยที่นําความรู/วิธีการ
ตางๆ ที่ไดจากการวิจัยพื้นฐานมาประยุกตเพื่อพัฒนาวิธีการ กระบวนการหรือประยุกต
สูการผลิต สิ่งประดิษฐ ระบบบริการ ระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น จนสามารถนํา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกตใชเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน
หรือขยายผลสูชุมชน/ผูประกอบการ/ภาครัฐ/เอกชน เพื่อการพึ่งตนเอง อันสงผลให
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเปนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้น
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.14 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (สงป.)
น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบาย :
โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การวิจัยที่นําความรู/วิธีการตางๆ ที่ได

จากการวิจัยพื้นฐานมาประยุกตเพื่อพัฒนาวิธีการ กระบวนการหรือประยุกตสูการผลิต 
สิ่งประดิษฐ ระบบบริการ ระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น จนสามารถนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมไป
ประยุกตใชเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน   หรือขยายผลสูชุมชน/ผูประกอบการ/ภาครัฐ/
เอกชน เพื่อการพึ่งตนเอง อันสงผลใหเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเปนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศดี
ขึ้น

การนับโครงการวิจัยที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินในปงบประมาณ พ.ศ. 2553ฟ



898989

ตัวชี้วัดที่ 3.3.15 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่เปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด (สงป.)
น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบาย :
โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การวิจัยที่นําความรู/วิธีการตางๆ ที่

ไดจากการวิจัยพื้นฐานมาประยุกตเพื่อพัฒนาวิธีการ กระบวนการหรือประยุกตสูการผลิต 
สิ่งประดิษฐ ระบบบริการ ระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น จนสามารถนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมไป
ประยุกตใชเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน   หรือขยายผลสูชุมชน/ผูประกอบการ/
ภาครัฐ/เอกชน เพื่อการพึ่งตนเอง อันสงผลใหเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเปนเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศดีขึ้น

โครงการวิจัยที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและ
มาตรฐานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.16 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่แลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา (สงป.)
น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การวิจัยที่นําความรู/วิธีการตางๆ ที่ได
จากการวิจัยพื้นฐานมาประยุกตเพื่อพัฒนาวิธีการ กระบวนการหรือประยุกตสูการผลิต สิ่งประดิษฐ 
ระบบบริการ ระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น จนสามารถนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกตใชเพื่อ
ความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน   หรือขยายผลสูชุมชน/ผูประกอบการ/ภาครัฐ/เอกชน เพื่อการ
พึ่งตนเอง อันสงผลใหเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเปนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้น
โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง โครงการวิจัยที่คาดวาจะดําเนินการ
วิจัยแลวเสร็จ และเสร็จจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

การนับโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ จะไมนับโครงการวิจัยที่คาดวาจะแลวเสร็จในปที่ผานมา
แตดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.17 รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที ่3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินผล
งานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ กรรมการการประชุมวิชาการที่มี
ลักษณะการจัดเปนประจําระดับชาติหรือนานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งการ
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนตน  

กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ ที่ปรึกษาระดับสูงของประเทศ
ที่ไดรับคัดเลือกหรือไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการ
หรือวิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาต ิหรือนานาชาติ
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สูตรการคํานวณ

(จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการและเปนกรรมการวิชาชีพในระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) x 100
(จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2553)

ขอพึงระวังในการแจงนับ
๑) นับเฉพาะอาจารยประจํา และสามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย 
๒) นับเฉพาะเมื่อเปนที่ปรึกษาหรือเปนกรรมการวิทยานิพนธในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนปแรก

หรือครั้งแรกเทานั้น  จะไมนับการที่เปนที่ปรึกษาของนักศึกษาที่แจงนับไปแลวใน ปกอนๆ 
๓) นับเฉพาะอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ

วิชาการ ซึ่งไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (ไมต่ํากวาระดับคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย)
๔) ไมนับซ้ําแมวาอาจารยทานนั้นจะเปนกรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการและกรรมการ

วิชาชีพ หลายตําแหนง/หลายครั้ง ก็ตาม
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ตัวชี้วัดที่ 3.2.18 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

น้ําหนัก : รอยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่
อิสระจากโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน 
หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ 
รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 
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ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ตองมีอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํารวมอยูดวย) มีดังนี้  

๑) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม  
๒) บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓)  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บ
คาลงทะเบียน  
4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา  
5) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง

ยังมีตอ
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6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
7) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
9) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
10) บริการอื่น ๆ ทั้งนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน ถามีการ
ขอความรวมมือจาก สวนราชการ จังหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการวิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็
สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความรวมมือที่ไดรับอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชา (คณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย) เปนหลักฐานประกอบ  
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สูตรการคํานวณ :

(จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการ และ
วิชาชีพแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาต ิหรือ นานาชาต ิในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
X 100

(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

ขอพึงระวัง
 การแจงนับโครงการหรือกิจกรรม(ที่เปนอิสระจากโครงการ) โดยใหนับชั่วโมง
ปฏิบัติงานจริง  ไมนับรวมการเตรียมการ และไมนับการตรวจผลงานทางวิชาการ 

กรณี 1 โครงการหรือกิจกรรมจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน
กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการหรือกิจกรรม มีหลายสถาบันรวมมือกัน ใหแตละสถาบันนับแยกได
กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันสงคณาจารยไป

ชวยใหนับเปนผลงานได
การแจงนับจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไมต่ํากวา 9 เดือน)
ไมรวมผูลาศึกษาตอ
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.19 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ 

น้ําหนัก : รอยละ 1.76

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการอาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) นับ
เฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553
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ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 ระดับความสําเร็จของการสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลาน 
(ก.พ.ร. 3.2 ) น้ําหนัก : รอยละ  1.44

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 4 เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม

เกณฑการใหคะแนน :
(ผูกํากับ : ผศ.อนุรัตน  สายทอง

ดําเนินการสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลานตามแผนขั้นตอนครบ 9 ขอ  และผูรับบริการมี
ความรูความเขาใจ  รอยละ  75 ความพึงพอใจ  รอยละ 75 นําไปใชรอยละ 65

5

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

4

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

3

ดําเนินการสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลานตามแผนขั้นตอนที่ 5 - 92

โครงการผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  และดําเนินการสืบสานภูมิปญญาครามสู
ลูกหลานตามแผนขั้นตอนที่ 1 - 4

1

เกณฑการใหคะแนนขั้นตอนที่
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มิติการประเมินแตละโครงการ
กลุมเปาหมาย

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
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ตัวชี้วัดที่ 4.4.2 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.)
น้ําหนัก : รอยละ 1.43

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สงเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 4 เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม

โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนาสรางเสริม
วัฒนธรรมรวมถึงศิลปวัฒนธรรม และชีวิตวัฒนธรรมใหแกคณาจารย 
บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกลาวอาจ
กระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมการ
บริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยตรงกับจํานวนโครงการ หรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  
ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยงบประมาณ
แผนดิน 



101101101

ตัวชี้วัดที่ 4.4.2 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.)
น้ําหนัก : รอยละ 1.43

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สงเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 4 เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม

• เกณฑการประเมิน : มรสน.

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนนดังนี้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

14 โครงการ 15 โครงการ 16 โครงการ 17 โครงการ 18 โครงการ
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ตัวชี้วัดที่ 4.4.3 จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.)
น้ําหนัก : รอยละ 1.67

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สงเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 4 เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม

• ผูเขารวมโครงการ หมายถึง คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษา 
บุคคลภายนอกที่เขารวม

• กิจกรรม /โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น

• การนับผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหนับเฉพาะกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ตัวชี้วัดที่ 4.4.3 จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.)
น้ําหนัก : รอยละ 1.43

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สงเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 4 เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม

• เกณฑการประเมิน : มรสน.

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 50 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการ
ใหคะแนนดังนี้

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
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ตัวชี้วัดที่ 4.4.4 รอยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ (สงป.)
น้ําหนัก : รอยละ 1.43

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สงเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 4 เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม

คําอธิบาย :
โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนาสรางเสริมวัฒนธรรมรวมถึง

ศิลปวัฒนธรรม และชีวิตวัฒนธรรมใหแกคณาจารย บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก ทั้งนี้ใน
การสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมการ
บริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง
กับจํานวนโครงการ หรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 โดยงบประมาณแผนดิน 

จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหนับเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
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ตัวชี้วัดที่ 4.4.5 รอยละของโครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (สงป.)
น้ําหนัก : รอยละ 1.43

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สงเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 4 เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม

คําอธิบาย :
โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนาสรางเสริมวัฒนธรรมรวมถึง

ศิลปวัฒนธรรม และชีวิตวัฒนธรรมใหแกคณาจารย บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก ทั้งนี้ในการ
สนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมการบริการ
วิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงกับจํานวน
โครงการ หรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดย
งบประมาณแผนดิน 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง โครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่คาดวาจะดําเนินการวิจัยแลวเสร็จ และเสร็จจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

การนับโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่แลวเสร็จ จะไมนับโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่คาดวาจะแลวเสร็จในปที่ผานมาแตดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.
2553
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ตัวชี้วัดที่ 4.4.6 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

น้ําหนัก : รอยละ 1.43

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สงเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 4 เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม

จํานวนโครงการหรือกิจกรรม(ที่เปนอิสระจากโครงการ)ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
หมายถึง โครงการ หรือ กิจกรรมที่

1) สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และภูมิปญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอม
และบรรยากาศทางวัฒนธรรม 

๒) สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

๓) สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุข
ในปจเจกบุคคลและสังคมโลก 

๔) กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในยุคปจจุบัน 
๕) แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน ศิลปการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน 

งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ 
๖) แสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอ

การอยูรวมกันอยางสันติ 
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สูตรการคํานวณ :

(จํานวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
x 100

(จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ 
ในปงบประมาณพ.ศ. 2553)

ขอพึงระวังในการแจงนับ
- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ใหแจงนับเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนอิสระ
จากโครงการที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งดานการเรียนรู การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวม ทั้ง กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดให
นักศึกษา    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
- การแจงนับโครงการหรือกิจกรรมที่แจงนับ กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอก
และขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได
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ตัวชี้วัดที่ 4.4.7 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม 

น้ําหนัก : รอยละ 1.43

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สงเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 4 เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม

โครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมอาจกระทําโดย
ผานกระบวนการสรางบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรม การบริหารวิชาการหรืออาจเปนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนาธรรมโดยตรง (หนวยนับใหนับเฉพาะระดับโครงการไมนับระดับกิจกรรม)
ให เปรียบเทียบผลรวมของร อยละนักศึกษาที่เข าร วมโครงการเทียบกับกลุ มเป าหมายในแต ละ
โครงการในการอนุรักษ  พัฒนาและสร างเสริมเอกลักษณ  และวัฒนธรรม ทุกโครงการที่มีขึ้นในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 กับจํานวนโครงการในการอนุรักษ  พัฒนาและสร างเสริมเอกลักษณ  และ
วัฒนธรรมที่มีขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทุกโครงการ
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สูตรการคํานวณ :

(ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้น

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

(จํานวนโครงการในการอนุรกัษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  และวัฒนธรรมที่มีขึ้น
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกต ิในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

ขอพึงระวังในการแจงนับ
- ใหแจงนับจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้น ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
- การแจงนับโครงการกรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือให
สถาบันไปชวย ใหสามารถนับได
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ตัวชี้วัดที่ 5.5.1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการตามแนว
พระราชดําริ  (ก.พ.ร. 3.4 )

น้ําหนัก : รอยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาประสงคที่ 5 ทองถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสม

ค.1 1. โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณการเลี้ยงปศุ
สัตว กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด 

ค.2 2. โครงการสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกในชุมชนสนองพระราชดําริ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค.3 3. โครงการคายเยาวชนสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ค.4 4.โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครสนองพระราชดําริ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 
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เกณฑการใหคะแนน :

ขั้นตอนที่ เกณฑการใหคะแนน

1 แผนการการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผานการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย และดําเนินการไดตามแผนไมนอยกวารอยละ 50

2 ดําเนินการไดครบถวนตามแผน รอยละ 100

3 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน

4 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน

5 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 100 ของโครงการตามแผน

มิติการประเมินแตละโครงการ
กลุมเปาหมาย

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
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ตัวชี้วัดที่ 6.6.1 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

น้ําหนัก : รอยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
เปาประสงคที่  6 เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศชาติ

การเปนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง การที่สถาบันมีศูนยหรือมีการจัด
กิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของสถาบันเปนประจํา หรือการที่
สถาบันไดทําหนาที่เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ  เปนที่พึ่งพาในทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  
หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการและการพัฒนาความรู 
ซึ่งไดรับการยอมรับจากหนวยงานหรือองคกรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เชน 
กระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนศูนยกลางในการประเมินโครงการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก UNDP หรือ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  ไดลงนามความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 11 แหง จัดตั้งศูนย
เครือขาย สมศ. ที่สถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเปนตัวแทน สมศ. ในการสงเสริมและเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก เปนตน
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ตัวชี้วัดที่ 6.6.1 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

น้ําหนัก : รอยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
เปาประสงคที่  6 เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศชาติ

• ระดับชาติ หมายถึง  การที่แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไดรับ
มอบหมายจากหนวยงานระดับชาติหรือไดรับการอางอิงในฐานขอมูล หรือ
วารสารระดับชาติ  แสดงถึงความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติ
ของสถาบัน

• ระดับนานาชาติ หมายถึง การที่แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน
ไดรับมอบหมายจากหนวยงานระดับนานาชาติหรือไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล หรือวารสารระดับนานาชาติ  แสดงถึงความเปนเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพในระดับนานาชาติของสถาบัน
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ตัวชี้วัดที่ 6.6.1 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

น้ําหนัก : รอยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
เปาประสงคที่  6 เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศชาติ

• เกณฑการประเมิน:

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- 1 3 5 7
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ตัวชี้วัดที่ 6.6.2 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ  
น้ําหนัก : รอยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
เปาประสงคที่  6 เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศชาติ

• เครือขายความรวมมือทางวิชาการ หมายถึง  ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนครกับหนวยงานอื่น ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อทําใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับ
หนวยงานที่เปนเครือขายมีการพัฒนาตามวัตถุประสงคของความรวมมือ

• การสรางเครือขายตองมีทั้ง 2  ลักษณะ  คือ เครือขายในมหาวิทยาลัยเพื่อระดมและ
ประสานสัมพันธสรรพกําลังระหวางบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครเอง และเครือขายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อระดมและประสานสัมพันธ
ระหวางบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ในทองถิ่น ประโยชนของการสรางเครือขาย  อาจ
จําแนกออกไดอยางนอย 7 ประการ  ดังตอไปนี้
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ตัวชี้วัดที่ 6.6.2 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ (ตอ)
น้ําหนัก : รอยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
เปาประสงคที่  6 เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศชาติ

• เพื่อสรางความรูสึกเปนเจาของรวมกัน

• เพื่อสรางการรับรูรวมกัน 

• เพื่อการระดมความคิดรวมกัน 

• เพื่อการตัดสินใจรวมกัน 

• เพื่อการวางแผนรวมกัน 

• เพื่อการดําเนินงานรวมกัน 

• เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลรวมกัน
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ตัวชี้วัดที่ 6.6.2 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ (ตอ)
น้ําหนัก : รอยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
เปาประสงคที่  6 เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศชาติ

• การแจงนับ นับเครือขายความรวมมือทางวิชาการที่มีความรวมมือและ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเครือขายที่มีความรวมมือใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แตยังมีการดําเนินงาน  ในการงบประมาณ พ.ศ.
2553

• เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- เครือขาย 1 เครือขาย 3 เครือขาย 5 เครือขาย 7 เครือขาย
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ตัวชี้วัดที่ 6.6.2 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ (ตอ)
น้ําหนัก : รอยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
เปาประสงคที่  6 เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศชาติ

• เพื่อสรางความรูสึกเปนเจาของรวมกัน
• เพื่อสรางการรับรูรวมกัน 
• เพื่อการระดมความคิดรวมกัน 
• เพื่อการตัดสินใจรวมกัน 
• เพื่อการวางแผนรวมกัน 
• เพื่อการดําเนินงานรวมกัน 
• เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลรวมกัน
• การแจงนับ นับเครือขายความรวมมือทางวิชาการที่มีความรวมมือและดําเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และเครือขายที่มีความรวมมือในปงบประมาณ พ.ศ.
2551 แตยังมีการดําเนินงาน  ในการงบประมาณ พ.ศ. 2552
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่  7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ 7.7.1 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน (ก.พ.ร. 8) 
น้ําหนัก : รอยละ 1.65

คําอธิบายคําอธิบาย

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงิน
งบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
แบงแนวทางการประเมินเปน 2 กรณีดังนี้

แนวทางการประเมินผล ตัวชี้วัด น้ําหนัก

1 .ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ลงทุน

8.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน

8.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม

2. ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายลงทุน

8. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม
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 เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย X 100

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ

สูตรการคํานวณสูตรการคํานวณ

1

2

รอยละ 69

รอยละ 72

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4

รอยละ 753

5

รอยละ 78

รอยละ 81

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
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เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย X    100

วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ

สูตรการคํานวณสูตรการคํานวณ

1

2

รอยละ 92

รอยละ 93

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4

รอยละ 943

5

รอยละ 95

รอยละ 96

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมรอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่  7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คําอธิบายคําอธิบาย

 รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สถาบันอุดมศึกษาลดได และสามารถดําเนินการไดจริง ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552
 กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึง 
 กระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแต

รอยละ 30 ขึ้นไป ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และ/หรือ
 กระบวนงานใหมที่สถาบันอุดมศึกษาไมเคยแจงสํานักงาน ก.พ.ร. มากอน
 กระบวนที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด

เงื่อนไข :
1)ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนําไปประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 
2)ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการในแตละกระบวนงานที่เปนรอบระยะเวลามาตรฐาน ใหผูรับบริการทราบ
อยางชัดเจน
3)ใหสถาบันอุดมศึกษาแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา หากมีการขอปรับแกไข/เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนงานที่ได
คัดเลือกและรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร.ทราบแลว

ตัวชี้วัดที่ 7.7.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ (ก.พ.ร. 9)

น้ําหนัก : รอยละ 1.65
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จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 
X    100จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ

สูตรการคํานวณสูตรการคํานวณ

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  99  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการระยะเวลาการใหบริการ  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  1.65)1.65)
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งานบริการ 
(i)

น้ําหนัก(Wi

)

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการ

ทั้งหมด

คะแนน
ที่ได 
(Ci)

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(Wi x Ci)
1 2 3 4 5

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)

น้ําหนักรวม  Wi =1
คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ

 (Wi x Ci)

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  99  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการระยะเวลาการใหบริการ  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  3)3)
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หมายเหตุ :
1)ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแตเดือนมกราคม 
2553 ถึงเดือนกันยายน 2553 เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดเก็บขอมูลผูใชบริการทุกราย ตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด คือ สัปดาหละ 1 วัน เริ่มตนจากสัปดาหที่ 2 จนถึง
สัปดาหที่ 39 ตามปฏิทินของป พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 38 วัน กรณีวันที่กําหนดตรงกับวันหยุดราชการใหจัดเก็บขอมูลในวันทํา
การถัดไป ทั้งนี้ หากมีผูรับบริการตอวันมากกวา 30 ราย ใหสุมเก็บขอมูลเพียง 30 รายตอวัน หรือหากมีผูรับบริการตอวันไมถึง 
30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย หรือหากมีผูรับบริการตอปจํานวนนอยมากใหเก็บขอมูลผูรับบริการทุกราย หรืองานบริการที่
ใหบริการเพียงชวงเวลาหนึ่งของปใหเก็บขอมูลอยางนอย 3 วันตอสัปดาห เชน การใหบริการลงทะเบียนเรียน เปนตน หรือตาม
ความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ
2)หากสถาบันอุดมศึกษาไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานที่เปนรอบระยะเวลามาตรฐาน
ใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้
3)หากสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถแสดงทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการใหบริการตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนดใหจัดเก็บขอมูลได จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้
4)หากผูประเมินสุมกระบวนงานเพื่อประเมินผล ณ สถานที่จริง และพบวาทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการใหบริการตามวันใน
ปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูล ขาดความสมบูรณ หรือขาดความนาเชื่อถือ จะถูกปรับลดคะแนนลง 
0.2000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  99  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการระยะเวลาการใหบริการ  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  3)3)
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ตารางปฏิทินการจัดเก็บขอมูลตามวันที่สํานักงาน 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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ประเด็นยุทธศาสตรที่  7 บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่  7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คําอธิบายคําอธิบาย

 ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลัก เพื่อให
สถาบันอุดมศึกษามีขอมูลตนทุนงานในแตละสวนงานและขอมูลอื่นที่สําคัญ ซึ่งมีความ
ถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง สามารถนําไปใชประโยชน
ในการดําเนินงานตางๆ ของสถาบันใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด

ตัวชี้วัดที่  7.7.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต (ก.พ.ร. 10)
น้ําหนัก : รอยละ 1.65
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1

2

•จัดทําหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดย
แสดงใหเห็นสัดสวนการใชทรัพยากรตอผลผลิตที่ดีขึ้นกวาปงบประมาณ พ.ศ.2552

•จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดานการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวทุกกลุมสาขาวิชา (หนวยนับเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา : Full Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงาน
ผลการคํานวณตนทุนรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

•จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สําหรับทุกผลผลิต ตาม
หลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ

3
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4

5

•เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ.
2552 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อยางไร  พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  และจัดทํา
รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ

•รายงานผลตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553

หมายเหตุหมายเหตุ  ::ใหสถาบันอุดมศึกษาสงผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามเกณฑการใหคะแนนทั้ง 5 ระดับถึง
สํานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง และ สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554

129

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
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ตัวชี้วัดที่ 7.7.4 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัย (ก.พ.ร. 12.1)

น้ําหนัก : รอยละ 1.65

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่  7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(ผูกํากับ : ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน)

คําอธิบายคําอธิบาย

 หนาที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินงานตามขอบเขตของอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
บัญญัติไวใหแกสภาสถาบันอุดมศึกษา เชน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น เปนตน
ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance)  หมายถึง การที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีกลไกและ
กระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบการดําเนินการของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง การควบคุมและการตรวจสอบความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของผูบริหารสูงสุดของ
สถาบันอุดมศึกษา
 การกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment) หมายถึง การที่สภาสถาบัน อุดมศึกษามีกระบวนการที่ชัดเจนใน
การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกบุคลากร รวมถึง การมอบอํานาจ (Authorization)ทั้งนี้ 
ระบบการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี ตองสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีขอมูลสนับสนุน
เพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม
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•สภาสถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีและการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหนาที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล

•สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี 
ที่ทําใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบ โดยที่ 
 มีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 
 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
หลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา
 มีการตรวจสอบดานการเงิน จากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การสอบบัญชีโดย
ผูสอบบัญชีภายนอก และการปดบัญชีประจําป พ.ศ. 2553 เพื่อสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.) ภายในเวลา 60 วัน นับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชี
 มีการจัดการความเสี่ยง มีความโปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
•รวมทั้ง สภาสถาบันอุดมศึกษาควบคุมกํากับใหสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการตามระบบ
อยางตอเนื่อง 

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

11

22
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• สภาสถาบันอุดมศึกษาใหความสําคัญกับการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ และกําหนดใหมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลัก
อยางครบถวน รวมทั้ง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
ใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายและ/หรือตอ
สถาบันอุดมศึกษา

• สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหมีระบบการประเมินตนเองตามหนาที่และ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบนั้น โดยอาจใชผล
จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อ
นําผลประเมินมาปรับปรุงการปฏบิัติหนาที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

44

55

•สภาสถาบันอุดมศึกษามีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และกําหนดใหคณะกรรมการ
ตามกฎหมายและสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอํานาจของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงประโยชนเพื่อผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย และเพื่อผลการดําเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา

33

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  
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1

2

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 1 ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 2 ประเด็น

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 3 ประเด็น3

5

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 4 ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนทั้ง 5 ประเด็น
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ตัวชี้วัดที่ 7.7.5 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการ
ปฏิบัติ (ก.พ.ร. 12.2)

น้ําหนัก : รอยละ 1.64 (ผูกํากับ : ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน)

คําอธิบายคําอธิบาย
 การนํานโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดไปสูการปฏิบัติ ถือเปนเปาหมายบทบาท

สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้น จึงมีความจําเปน อยางยิ่งที่ตองถายทอดเปาหมาย
ดังกลาวไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝาย ไดมีแนวทางการบริหารความ

เสี่ยงในระดับองคกรที่ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สํานักได โดย
ครอบคลุมสาระสําคัญเรื่องความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) 
ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 

Commission) คือ
1. การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
2. การระบุความเสี่ยงตางๆ (Event Identification) 
3. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 
4. กลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง (Risk Response)
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6. ขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7. การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ (Monitoring)
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• สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก รวมทั้งการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการใหสอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทาง  การดําเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา

• สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการ
ดําเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 
ใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ โดยมีการนําขอมูลจากระบบการสื่อสารมาใชใหเกิด
ประโยชนในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติได

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

11

22

• สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก โดย
กําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยง
กับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา 
• ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสถาบันลงสูทุกหนวยงานในระดับคณะ/
สํานัก โดยใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร และสื่อสารเพื่อ
สรางความเขาใจแกบุคลากรทั่วทั้งสถาบัน

33
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•สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา และแสดงใหเห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด

• สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการมาใชเปนขอมูลสําคัญประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

55

66

• สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ที่ดี และไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ44
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1

2

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2

• ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 1 
ประเด็น

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 2 
ประเด็น3

5

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 3 
ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 4 
ประเด็น
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ตัวชี้วัดที่ 7.6.7 ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการและเปดโอกาสใหประชาชน                   
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.13)
น้ําหนัก : รอยละ 1.64 (ผูกํากับ : นายประสิทธิ์  คะเลรัมย)

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

•สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีชองทางหรือกระบวนการกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนกลุมเปาหมาย
หรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนด และรายงานสรุปผลความคิดเห็น รวมทั้งดําเนินการ
สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธกับประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประเด็นที่กําหนด
•สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการที่เปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กําหนดไวแลวตามประเด็นที่กําหนดขางตน หรือ
จัดทําแผนงาน/ โครงการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามประเด็นที่
กําหนดขางตน โดยพิจารณาจากระดับการมีสวนรวมของประชาชน 5 ระดับ

22

• สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดแลวเสร็จครบถวน โดยมีการติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงานและจัดทํารายงานความกาวหนาเสนอผูบริหาร/คณะทํางานภาคประชาชน และสภา
สถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสื่อสารใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ

33

• สถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
• สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตามประเด็นที่กําหนด และทบทวนองคประกอบ
ของคณะทํางานภาคประชาชนใหเหมาะสมกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและประเด็นที่กําหนดขางตน

11
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• สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแนวทางหรือแผนงาน/โครงการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวม ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

55

• สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเสนอตอผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา/คณะทํางานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษา
•สถาบันอุดมศึกษาเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกลาวแก
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม

44
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1

2

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 1 ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 2 ประเด็น

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 3 ประเด็น3

5

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 4 ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนทั้ง 5 ประเด็น
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ตัวชี้วัดที่ 7.7.7 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 
ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา  และระบบ
ฐานขอมูลภาวการณมีงานทําของบัณฑิต (ก.พ.ร.14.1)

น้ําหนัก : รอยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่  7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(ผูกํากับ : อ.สุนทร ไชยชนะ)

คําอธิบายคําอธิบาย

ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกัน
ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวย ขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร 
และหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ขอมูลดานงบประมาณ และขอมูลภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนการดําเนินงานที่ตอเนื่องมา ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 การพัฒนาระบบฐานขอมูลจะ
รวมถึงการพัฒนาระบบขอมูลอื่นที่สําคัญตอการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
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•สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จ
การศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด

•สถาบันอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณของขอมูล 
ใหเปนไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

11

22

•สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา 
และการเงินอุดมศึกษา รวมทั้งรายชื่อเว็บไซตที่เผยแพรรายงานขอมูลดังกลาวขางตน 
พรอมรายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล ชองทางการติดตอสื่อสาร (ตามประเด็น
ที่ 1) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกตองตามรูปแบบมาตรฐานกลาง 
ครบถวนและมีความสมบูรณทุกรายการขอมูล ภายในเวลาที่กําหนด

33
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•สถาบันอุดมศึกษามีการนําขอมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับขอมูลและ
สารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพหรือเผยแพร โดยเสนอผานระบบ
เครือขายรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหประชาชนและสาธารณะ สามารถ
สืบคนและรับทราบไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

•สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลที่จัดเก็บและนําสงสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยการวิเคราะหขอมูลดังกลาวตองสอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการของผูใชขอมูลระดับตางๆ ไดแก ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน
เสีย ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

44

55

•สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก จากขอมูลที่จัดเก็บและ
นําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผน / การบริหาร
จัดการของสถาบันอุดมศึกษา

66

•สถาบันอุดมศึกษามีการนําผลของการศึกษา ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหเสนอตอผูบริหารหรือ
คณะกรรมการที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา77
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1

2

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนในประเด็นที่ 1และ 2

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนในประเด็นที่ 1, 2 และ 3

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนในประเด็นที่ 1, 2, 3 และ 43

5

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนในประเด็นที่ 1, 2, 3, 4 และประเด็นอื่นอีก 2 ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนทั้ง 7 ประเด็น
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ตัวชี้วัดที่ 7.7.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.14.2)
น้ําหนัก : รอยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่  7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(ผูกํากับ : อ.สุนทร ไชยชนะ)

คําอธิบายคําอธิบาย

 สถาบันอุดมศึกษาตองสรางความพรอมในการใชงานของขอมูลและ
สารสนเทศ และคุณภาพของ Hardware และ Software โดยตองออกแบบระบบ
ขอมูลและสารสนเทศใหตรงกับความตองการใช และทําใหขอมูลและสารสนเทศ
ถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลาสามารถนําไปใชงานได และมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล รวมทั้งมีครุภัณฑที่พียงพอตอการจัดการการศึกษา 
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• สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือ
แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ครบถวน ถูกตอง และทันสมัย

•สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สรางคุณคา อยางนอย 2 กระบวนการ

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

11

22
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• สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

55

• สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ

44

•สถาบันอุดมศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลแก
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชนสามารถเขาถึงได
อยางเหมาะสม

33
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1

2

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 1 ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 2 ประเด็น

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 3 ประเด็น3

5

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 4 ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนทั้ง 5 ประเด็น
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ตัวชี้วัดที่ 7.7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 7.9)

น้ําหนัก : รอยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่  7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับ บุคคล หมายถึง ความสําเร็จ    ทีส่ถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดย จะตองจัดใหมีระบบในการถายทอด
เปาประสงค ตัวบงชี้ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาไป
ยังหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวบงชี้ของการดําเนินงานและ
เปาหมายใน ระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคลและจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมีการติดตามและ ประเมินผลการดําเนินงานตาม
เปาหมาย 
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ตัวชี้วัดที่ 7.6.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 7.9)

น้ําหนัก : รอยละ 1.91

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่  6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

• เกณฑการประเมิน  : ส.กอ.

• เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 

5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

5 – 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

นอยกวา 4 ขอ 5 ขอแรก 6 ขอแรก 7 ขอแรก 8 ขอแรก
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ตัวชี้วัดที่ 7.7.10.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.15.1)

น้ําหนัก : รอยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่  7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(ผูกํากับ : ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท)

คําอธิบายคําอธิบาย

 แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง  แนวทาง กลยุทธ หรือวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดไวเพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท ตาม
ลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันใหเปนไปตาม
คุณลักษณะบุคลากรที่ตองการ 
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•สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีความสอดคลองกับแผน
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป พรอมทั้งนําสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มา
ประกอบการจัดทําแผน และเสนอตอผูมีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา

•สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 
และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ 
•สถาบันอุดมศึกษานําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใหมีการปรับปรุง
สภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

11

22

• สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่กําหนด รวมทั้ง ผลการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับ
บุคคลและระบบการใหสิ่งจูงใจอื่นของสถาบันอุดมศึกษา

33
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• สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยพิจารณา
ถึงผลที่เกิดขึ้นตอตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบเปนสําคัญรวมทั้งมีการแจง
ผลการประเมินใหบุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น

• สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และ
รายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอผูมีอํานาจหรือ
สภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

55

44
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1

2

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 1 ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 2 ประเด็น

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 3 ประเด็น3

5

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 4 ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนทั้ง 5 ประเด็น
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คําอธิบายคําอธิบาย

 การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัด
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากร เพื่อใหทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู 
รวมทั้งปฏิบัติงานได อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถใน
เชิงแขงขันสูงสุด 

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  7.7.10.27.7.10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของ  
สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  
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•สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งควร
ประกอบดวยการขยายผลองคความรูเดิมที่ดําเนินการในปที่ผานมา และการจัดการองค
ความรูใหมที่นํามาดําเนินการในปปจจุบัน โดยนําสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทําแผน และเสนอตอผูมีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพิจารณา

•สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรูประจําปอยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ 
•สถาบันอุดมศึกษานําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใหมีการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของบุคลากร

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

11

22

•สถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือใชชองทาง 
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไดมีการ
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ การทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน โดยตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสาร
ตาง ๆ

33
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• สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรูประจําป 
และรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอ
ผูมีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/
ปรับปรุงแผนการจัดการความรูสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

55

• สถาบันอุดมศึกษามีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใช
ใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ

44
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1

2

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 1 ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 2 ประเด็น

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 3 ประเด็น3

5

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวน 4 ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนทั้ง 5 ประเด็น
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ตัวชี้วัดที่ 7.7.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา 
(ก.พ.ร.18)
น้ําหนัก : รอยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่  7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(ผูกํากับ : ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท)

คําอธิบายคําอธิบาย
 กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย มักเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ 
หลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบันฯ
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จ ของกระบวนการที่สรางคุณคาตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น โดย
ตองสอดคลองกับความคาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย ทั้งนี้ ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา อาจมีมากกวา 1 ขอก็ได 
ซึ่งหลังจากไดขอกําหนดแลว สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาออกแบบกระบวนการและ
จัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป
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1

2

•สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาซึ่งเปนกระบวนการที่
สงผลโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของสถาบัน 
สอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงาน
ของสถาบัน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการทีส่รางคุณคาเพื่อ
ทําใหการดําเนินงานของสถาบันมีความสอดคลองกัน

•สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจาก
ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

•สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ ตามขั้นตอน
ที่ 2 และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดย
รวมกันทําหนาที่ศึกษาความเปนไปได พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบ
ระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ

3

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1188 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่
สรางคุณคาสรางคุณคา    ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  2)2)
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4

5

•สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อ
ทําใหงานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมตนทุน ลดระยะเวลาการดําเนินงาน) 
และมีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เชน มีแผน
หรือมาตรการลดคาใชจายของหนวยงาน เปนตน

• สถาบันอุดมศึกษามีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตาม
ขั้นตอนที่ 4 และจัดทํารายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมี
อํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนด
กระบวนการที่สรางคุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอไป

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1188 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคาระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา    
((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  2)2)
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ตัวชี้วัดที่ 7.7.12 ระดับความสําเร็จการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมกัน 

น้ําหนัก : รอยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่  7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คําอธิบาย

การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด  แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่
สอดคลองกับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน

เกณฑการใหคะแนน : 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
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ตัวชี้วัดที่ 7.7.13 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่  7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหาร 
ปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลด
มูลเหตุของแตละโอกาสที่ องคกรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน 
หรือไมใชตัวเงิน  เชน ชื่อเสียง  และการฟองรองจาก การไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา 
คุณคา) ใหระดับความเสี่ยและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต
ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมไดและตรวจสอบได
อยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตาม ยุทธศาสตร
หรือกลยุทธเปนสําคัญ 
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ตัวชี้วัดที่ 7.7.13 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตรที่  7 บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่  7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

• เกณฑการประเมิน : มรสน.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 
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ตัวชี้วัดที่ 7.7.14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 11 )

น้ําหนัก : รอยละ  1.64

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคที่  7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คําอธิบายคําอธิบาย
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน จะพิจารณาจาก
ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน  ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใช
น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลา
ที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่ใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณ
พลังงานที่สถาบันอุดมศึกษาใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐานที่
หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน 
โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ
1. ดานไฟฟา 
2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง 
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เอกสารที่ตองสง
1. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. คํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
3. แผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงาน
4. หลักฐานผลการประชุมหรือหลักฐานในการแจงนโยบาย

ใหบุคลากรทุกคนทราบภายในหนวย

กําหนดสง .... มิถุนายน 2553



167

ลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการ
วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2553

แบบฟอรมโหลดไดที่
http://tor2549.snru.ac.th





*

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการ

 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร





*

*



*









		
มิติการประเมิน		ค่าคะแนนที่ได้
รอบ  12 เดือน		จำนวนตัวชี้วัด		น้ำหนัก 
(ร้อยละ)

		ปี 51		ปี 52		ปี 51		ปี 52		ปี 51		ปี 52

		มิติที่ 1:  ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ		2.4512		1.4795		5		5		55		42

		มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ 		0.5313		0.7106		3		2		12		15

		มิติที่ 3 : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ		0.3838		0.5000		4		4		10		10

		มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาสถาบัน		1.0223		1.3300		10		7		23		30

		รวม		4.3886		4.0201		23		18		100		97*











ตารางเปรียบเทียบประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2552

1











































































*









มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล

มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติราชการ  

มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพ  

มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 









		 แสดงถึงผลที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้กำหนด ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษา



		แสดงถึงการให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา



		 แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การบริหารงบประมาณ      การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย

และประสิทธิภาพของการใช้พลังาน



		แสดงความสามารถในการจัดการองค์กร 

การบริหารการศึกษาและเสริมสร้างธรรมาภิบาล การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย การจัดการสารสนเทศ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตรและการเรียนการสอน



วิสัยทัศน์/

พันธกิจ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                     ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา







กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2553 ของสถาบันอุดมศึกษา

*

		มิติ		น้ำหนัก (ร้อยละ)

		ปีงบประมาณ พ.ศ.

		2549		2550		2551		2552		2553

		ด้านประสิทธิผล		55		55		55		45		45

		ด้านคุณภาพ		15		15		12		15		15

		ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 		10		10		10		10		10

		ด้านการพัฒนาสถาบัน		20		20		23		30		30

		รวม		100		100		100		100		100









































*

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สถาบันอุดมศึกษา 

		ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 		ตัวชี้วัด 		น้ำหนัก
(ร้อยละ)

		มิติที่ 1   มิติด้านประสิทธิผล		5 ตัวชี้วัด		45

		มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพ		2 ตัวชี้วัด		15

		มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 		4  ตัวชี้วัด		10

		มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาสถาบัน  
(กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) 		7 ตัวชี้วัด		30

		มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 
(กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ))		1 ตัวชี้วัด

		รวม		18/12  ตัวชี้วัด		100































*











กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 



มิติด้านประสิทธิผล 







มิติด้านพัฒนาสถาบัน

การประกันคุณภาพ

ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย

มาตรฐานระยะเวลา

การให้บริการ

45 %

15 %

30%



PMQA

การบริหารงบประมาณ

20

5

3

3

3

คุณภาพการให้บริการ

10

30

ผลสำเร็จตามพันธกิจหลัก

กรณีที่  1

กรณีที่ 2

ทรัพยากรบุคคล 

การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้เสีย 

การจัดการสารสนเทศ 

การบริหารการศึกษาและ

การเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาล 

5

3

10

2

หลักสูตรและ             การเรียนการสอน 

7

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3

25

มิติด้านคุณภาพ

 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

10%



15%

ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

1













*

กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 

		ตัวชี้วัด		น้ำหนัก		เปรียบเทียบกับปี 2552

		 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 		45

		 ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

		1		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง		5		 นำเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น  มาประเมินผลตามคำรับรองฯของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา

		2		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		5































*

กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 

		ตัวชี้วัด		น้ำหนัก		เปรียบเทียบกับปี 2552

		 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 		45

		 ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

		3		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้ง วัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 		10		 ปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

		สถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 1  ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่กำหนดให้ 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดอิสระที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

		 3.1 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับ ชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

		3.2 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

		สถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่  2-4  ประกอบด้วย ตัวชี้วัดซึ่งเป็นตัวชี้วัดอิสระ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 

		ตัวชี้วัด		น้ำหนัก		เปรียบเทียบกับปี 2552

		 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 

		 ผลสำเร็จตามพันธกิจหลัก

		4		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 		20		ปรับปรุงชื่อและรายละเอียดตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น


		4.1 มาตรฐานด้านบัณฑิต		10

		4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  		3

		4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา  		2

		4.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพต่อจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 		3

		4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก		2
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กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 

		ตัวชี้วัด		น้ำหนัก		เปรียบเทียบกับปี 2552

		มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 		45

		5		ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล		5		ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

		มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพ 		15

		 คุณภาพการให้บริการ

		6		ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 		10

		6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต		5		ปรับปรุงชื่อตัวชี้วัดและเพิ่มน้ำหนักจากเดิมตัวชี้วัดละร้อยละ 2.5               เป็นร้อยละ 5

		6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา		5

		 การประกันคุณภาพ

		7		ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง		5

		7.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง		2.5		ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และปรับลดน้ำหนัก

		7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.		2.5
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กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 

		ตัวชี้วัด		น้ำหนัก		เปรียบเทียบกับปี 2552

		มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 		10

		 การบริหารงบประมาณ

		8		ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม		3		หากได้รับจัดสรรงบลงทุนจะต้องถูกวัดผลการเบิกจ่ายทั้งงบภาพรวมและงบลงทุน

		 การรักษามาตรฐาน ระยะเวลาการให้บริการ

		9		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ		3		สถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนองานบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ ส.ก.พ.ร. กำหนดไว้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ส.ก.พ.ร.

		 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย

		10		ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต		3		ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

		 ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

		11		ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน		1		ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น















































*

กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 

		ตัวชี้วัด		น้ำหนัก		เปรียบเทียบกับปี 2552

		มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน  
(กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)		30

		 การบริหารการศึกษาและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

		12		ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของ              สภาสถาบันอุดมศึกษาและการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่สถาบันอุดมศึกษา		10

		12.1 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา		5		ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

		12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ		5		ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

		 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

		13		ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ		2		ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น







































*

กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 

		ตัวชี้วัด		น้ำหนัก		เปรียบเทียบกับปี 2552

		มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน  
(กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)		30

		 การจัดการสารสนเทศ

		14		ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา            		3

		14.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา            ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต		1		ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

		14.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา		2		ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

		 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

		15		ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 		5

		15.1 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา		2.5		แยกการวัดผลการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้

		15.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา		2.5
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กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 ของสถาบันอุดมศึกษา 

		ตัวชี้วัด		น้ำหนัก		เปรียบเทียบกับปี 2552

		มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน  
(กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)

		 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

		16		ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา 		3		ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

		 หลักสูตร และการเรียนการสอน

		17		ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 		5		ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

		18		ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า		2		ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

		มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน  (กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)		30

		12		ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)		30		ดำเนินการพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่องในหมวดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์และหมวดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งประเมินสถาบันตามเกณฑ์ระดับก้าวหน้า

		รวม		100
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คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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		ประเด็นยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		จำนวน
ตัวชี้วัด		น้ำหนัก
(ร้อยละ)

		1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา		ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง		17		35

		2. ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คน
    ในท้องถิ่น		ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง		2		3

		3. วิจัยและบริการบนพื้นฐานความ
    ต้องการของท้องถิ่น 		เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง		19		23

		4. อนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบทอด
    ศิลปวัฒนธรรม 		เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม		7		10

		5. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
    จัดการและการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 		ท้องถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม		1		2

		6. สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ 		เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศ		2		4

		7. บริหารจัดการที่ดี 		การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล		14		23

		รวม		62		100
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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*
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หน่วยงานที่ต้องจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

		ลำดับที่		หน่วยงาน

		1		คณะครุศาสตร์

		2		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		3		คณะวิทยาการจัดการ

		4		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		5		คณะเทคโนโลยีการเกษตร

		6		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		7		สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		8		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

		9		สถาบันวิจัยและพัฒนา

		10		สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

		11		สำนักงานอธิการบดี

		12		โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
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ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้



		ผลการประเมิน		ระดับคะแนนที่ได้รับ

		มีพัฒนาการดีเลิศ ทำได้เกินเป้าหมายอย่างมาก ซึ่งการดำเนินการเช่นนั้น    ต้องใช้ความพยายามสูงมากหรือพิจารณามิติอื่นเพิ่มเติม 		5

		มีพัฒนาการดีเยี่ยม ทำได้เกินเป้าหมาย ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก		4

		มีพัฒนาการดี ทำได้ตามเป้าหมาย		3

		มีพัฒนาการพอใช้  ควรปรับปรุง		2

		ไม่มีพัฒนาการ  ต้องปรับปรุง		1
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คำอธิบายตัวชี้วัด 

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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คำอธิบายตัวชี้วัด 

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553







*

*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ

                          อิสระภาย ในระยะเวลา 1 ปี (ก.พ.ร. 4.1.1 )

น้ำหนัก :        ร้อยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

(ผู้กำกับ : ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค)



		ให้เปรียบเทียบจำนวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับจำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ไม่นับรวมผู้ที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษา และผู้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นำเสนอในรูปร้อยละ





		 สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงานผลการสำรวจได้ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 (วันสุดท้ายของการส่งรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน) ให้ใส่ N/A ไว้ก่อน เมื่อได้ข้อมูลแล้วให้รายงานไปยัง สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554



คำอธิบาย



*

*

*



*









*

*

สูตรที่ 1	บัณฑิตผู้ตอบแบบสำรวจตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ

                          อิสระภาย ในระยะเวลา 1 ปี (ก.พ.ร. 4.1.1 )

น้ำหนัก :        ร้อยละ 2.06

		จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553                             		

X 100

		จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 













สูตรการคำนวณแบ่งออกเป็น 2 สูตร ขึ้นอยู่กับอัตราการตอบแบบสำรวจของบัณฑิต ดังนี้







*

*







สูตรที่ 2	บัณฑิตผู้ตอบแบบสำรวจต่ำกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ

                          อิสระภาย ในระยะเวลา 1 ปี (ก.พ.ร. 4.1.1 )

น้ำหนัก :        ร้อยละ 2.06

		50 x		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา		1		
+		1

		จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553     		จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ที่ตอบแบบสอบถาม





















*

*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2   ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จ

                           การศึกษา (ก.พ.ร. 4.1.2 ) 

น้ำหนัก :      ร้อยละ  2.06

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

(ผู้กำกับ : ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค)

		ให้เปรียบเทียบจำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ได้แก่ภาคปกติ ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ)ที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา กับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษา และผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยนำเสนอในรูปร้อยละ

		 สูตรการคำนวณ : แบ่งออกเป็น 2 สูตร ขึ้นอยู่กับอัตราการตอบแบบสำรวจของบัณฑิต 

		 หากกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของ ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป และเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาขาวิชา) ให้คำนวณโดยใช้สูตรที่ 1 

		 หากกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผู้สำเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่ำกว่าร้อยละ 80 และ/หรือ

ไม่เป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาขาวิชา) ให้คำนวณโดยใช้สูตรที่ 2 









คำอธิบาย



*

*

*



*









*

*

สูตรที่ 1   บัณฑิตผู้ตอบแบบสำรวจตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา (น้ำหนัก : ร้อยละ 2) 

		จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 		

X   100

		จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 













สูตรการคำนวณ



*

*

*



*









*

*

สูตรที่ 2  บัณฑิตผู้ตอบแบบสำรวจต่ำกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขา

ที่สำเร็จการศึกษา (น้ำหนัก : ร้อยละ 2.06) 





		50 X		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ที่มีงานทำตรงสาขา
ที่สำเร็จการศึกษา		1 +		
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ที่ตอบแบบสอบถาม

		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553



สูตรการคำนวณ















*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3  ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์

                    เผยแพร่ ทั้งในระดับ-ชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์

                    ปริญญาโทหรือเอก (ก.พ.ร. 4.1.4 ) 

น้ำหนัก :     ร้อยละ  2.06

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

(ผู้กำกับ : ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์)

		 เปรียบเทียบจำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือ เอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยให้นำเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้ไม่นับภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 

		  การนับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) จะนับได้โดยต้องมีกระบวนการพิจารณาประเมินบทความ (Peer review) ไม่ใช่รายงานสืบเนื่องจากการประชุมแบบรวมเรื่อง

		 ไม่นับรวมการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารประชาคมวิจัยของ สกว. เนื่องจากวารสารดังกล่าวเป็นจดหมายข่าวที่ไม่มีกระบวนการ Peer review 



คำอธิบาย



*

*

*



*









*

ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  (น้ำหนัก : ร้อยละ 2.06) 

		
จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ของผู้สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่โดยไม่นับซ้ำ		


X 100

		จำนวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอก ของผู้สำเร็จการศึกษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



สูตรการคำนวณ 

















*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4   ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล (ก.พ.ร. 5 ) 

น้ำหนัก :    ร้อยละ  2.06

(ผู้กำกับ : ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย์)

		สำหรับสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2-4  



		 สถาบันอุดมศึกษาทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบันสู่สากล ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและจัดทำแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันให้ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา



		สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสู่สากล         ตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กำหนด



		สถาบันอุดมศึกษาติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



2

3

1

ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 







*

		สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงการดำเนินงาน พร้อมจัดทำแผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554



		สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับชั้นนำของโลก



		สำหรับสถบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2-4  



ตัวชี้วัดที่ 1.1.4ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล                           (น้ำหนัก : ร้อยละ 2.06)

ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

4

5







*

*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5   ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต  (ก.พ.ร. 6.1 ) 

น้ำหนัก :    ร้อยละ  2.06

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

(ผู้กำกับ : ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค)

		 พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ

		 ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้

		ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ 

		ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน  

		ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 



คำอธิบาย



*

*

*



*









*

1

2

		 ร้อยละ 65 



		 ร้อยละ 70 



4

		 ร้อยละ 75  



3

5

		 ร้อยละ 80  



		 ร้อยละ 85 



ตัวชี้วัดที่ 1.1.5  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

(น้ำหนัก : ร้อยละ 2.06)

		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.6   ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิต

                     นักศึกษา(ก.พ.ร. 6.2 ) 

น้ำหนัก :      ร้อยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

		  นิสิตนักศึกษา หมายถึง หมายถึง  นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (สำหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)

		 ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้

		ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบ และสถานที่จัดการเรียนการสอน 

		ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การให้บริการด้านวิชาการ และการให้บริการทั่วไป 



คำอธิบาย



*

*

*



*









*

1

2

		 ร้อยละ 65 



		 ร้อยละ 70 



4

		 ร้อยละ 75  



3

5

		 ร้อยละ 80  



		 ร้อยละ 85 



ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (น้ำหนัก : ร้อยละ  2.06)

		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.7   ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ

                           พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ก.พ.ร. 7.1 ) 

น้ำหนัก :      ร้อยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

		 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบันเพิ่มเติม รวมถึงการจัดทำแผนการประกันคุณภาพประจำปีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา



		สถาบันอุดมศึกษาชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินตามแผนการประกันคุณภาพที่ประกาศ  

		สถาบันอุดมศึกษาดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา รวมทั้งจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ



ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

2

1



*

*

*



*









*

		สถาบันอุดมศึกษาติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

		สถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายใน

ที่กำหนด ในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบัน



		สถาบันอุดมศึกษาเสนอรายงานผลการประเมินตลอดจนแผนการปรับปรุงต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

		สถาบันอุดมศึกษานำข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตุจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนประจำปีเพื่อเสนอของบประมาณประจำปีถัดไป



		สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปีการศึกษา และเผยแพร่รายงานให้สาธารณชนทราบ



*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.7  ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (น้ำหนัก : ร้อยละ  2.06)

ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

3

4

5







*

1

2

		ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน 1 ประเด็น



		ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน 2 ประเด็น



4

		ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน 3 ประเด็น



3

5

		ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน 4 ประเด็น



		ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วนทั้ง 5 ประเด็น



ตัวชี้วัดที่ 1.1.7 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (น้ำหนัก : ร้อยละ  2.06

		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.8   ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. (ก.พ.ร. 7.2 ) 

น้ำหนัก :      ร้อยละ  2.06

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

		พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่ 2 ของ สมศ. และใช้ผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดังกล่าวเป็นเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด เช่น สถาบันอุดมศึกษาได้ผลประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เท่ากับ 3.5000 จะได้รับคะแนนตามตัวชี้วัดนี้ เท่ากับ 3.5000 เป็นต้น 



		 คุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาผ่านการประเมินของ สมศ. และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชา





คำอธิบาย

เกณฑ์การให้คะแนน 



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.9   ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

                     คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.16) 

น้ำหนัก :      ร้อยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

(ผู้กำกับ : ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร์)

		 สถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ ให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ โดยให้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีกระบวนการส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพร้อมให้วินิจฉัยได้



คำอธิบาย



*

*

*



*









*

*

		 สถาบันอุดมศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจำของสถาบัน ในปีที่ผ่านๆ มา และนำผลสรุปมาทบทวนองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน



		สถาบันอุดมศึกษากำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช้



		 สถาบันอุดมศึกษาดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด 

		สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทำ/ทบทวนความเหมาะสมของคู่มือและมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างกว้างขวางและปฏิบัติได้



ตัวชี้วัดที่ 1.1.9 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา (น้ำหนัก : ร้อยละ 2.06) 

ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

1

2

3



*

*

*



*









*

		สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการกำกับดูแลและการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้ดียิ่งขึ้น มีการวางแผนป้องกันการกระทำผิดจรรยาบรรณฯ มีการกำหนดหรือปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลและดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อย่างจริงจัง รวมทั้ง มีแนวทางการให้รางวัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างได้



		สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามความก้าวหน้าและมีการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และจัดทำเป็นรายงาน เสนอต่อผู้มีอำนาจและ/หรือผู้บริหารสถาบัน



		สถาบันอุดมศึกษาสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับข้อมูลป้อนกลับและความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งข้อร้องเรียนอื่นที่มีต่อคณาจารย์ของสถาบันในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ และสถาบันนำข้อมูลนี้ไปใช้อย่างเป็นระบบในการกำกับดูแลและการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์



ตัวชี้วัดที่ 1.1.9 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา (น้ำหนัก : ร้อยละ 2.06 

ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

5

6

4







*

1

2

		 ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 1 - 2 ประเด็น



		 ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 3 ประเด็น



4

		 ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 4 ประเด็น



3

5

		 ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 5 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 6 ประเด็น



ตัวชี้วัดที่ 1.1.9 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา (น้ำหนัก : ร้อยละ 2.06) 

		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.10  ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ก.พ.ร.17)

                           (สกอ.2.2) (สมศ.6.6)

น้ำหนัก :       ร้อยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

(ผู้กำกับ : ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร์)

		 ประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดให้อาจารย์ประจำของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และจัดให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด 

		 สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การเก็บข้อมูลจริงจากอาจารย์ประจำของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดประสบการณ์หรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดส่วนจำนวนหน่วยกิตหรือจำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน การสำรวจข้อมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ประจำของสถาบัน หรือการวิจัยหรือการประเมินผลหรือการจัดเก็บร่องรอยหลักฐานจากการศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือ



คำอธิบาย



*

*

*



*









*

		สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมทำให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจำ) มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดำเนินการได้ตามแนวทางที่กำหนด



		สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทำให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจำ) ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละรายวิชาและแต่ละภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น



		สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสำรวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์ประจำของสถาบัน และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ประจำส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ 75  ของคณาจารย์ประจำ) ให้เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้  โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนให้มากขึ้น



ตัวชี้วัดที่ 1.1.10 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                            (น้ำหนัก : ร้อยละ 2.06) 

ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

1

2

3







*

		 สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนทำให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ 75  ของคณาจารย์ประจำ) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน



		สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนทำให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ 75  ของคณาจารย์ประจำ) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์ประจำของสถาบันที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน โดยเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถนำผลที่ได้มาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้



		สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมทำให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75  ของคณาจารย์ประจำ) ทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ในกรณีที่ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และในกรณีได้จัดหาสื่อสำเร็จรูปที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น สื่อวิทยาศาสตร์ สื่อสำเร็จรูป สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น สถาบันอุดมศึกษาต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกและพิจารณา มีการประเมินและรายงานผลการใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียนด้วย



		สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนทำให้คณาจารย์ส่วนใหญ่ (อย่างน้อย

ร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจำ)  มีการนำผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ



ตัวชี้วัดที่ 1.1.10 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                            (น้ำหนัก : ร้อยละ 2.06) 

ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

4

5

6

7







*

1

2

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 1-3 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 4 ประเด็น



4

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 5 ประเด็น



3

5

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 6 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนทั้ง 7 ประเด็น



ตัวชี้วัดที่ 1.1.10 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                            (น้ำหนัก : ร้อยละ 2.06)

		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.11   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

                       ที่สร้างคุณค่า(ก.พ.ร.18) 

น้ำหนัก :      ร้อยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

(ผู้กำกับ : ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์)

		 กระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง กระบวนการที่มีความสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มักเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ ซึ่งมีได้หลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกต่างกันตามภารกิจของสถาบันฯ

		ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ ของกระบวนการที่สร้างคุณค่าตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดขึ้น โดยต้องสอดคล้องกับความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า อาจมีมากกว่า 1 ข้อก็ได้ ซึ่งหลังจากได้ข้อกำหนดแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะนำมาออกแบบกระบวนการและจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป



คำอธิบาย



*

*

*



*









*

1

2

		สถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบัน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพื่อทำให้การดำเนินงานของสถาบันมีความสอดคล้องกัน



		สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1



		สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญ ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยร่วมกันทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ พิจารณาความคุ้มค่า ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการ



3

ตัวชี้วัดที่ 1.1.11  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า  (น้ำหนัก : ร้อยละ 2.06) 

		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

4

5

		สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมต้นทุน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน) และมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น มีแผนหรือมาตรการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เป็นต้น



		 สถาบันอุดมศึกษามีการกำกับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที่ 4 และจัดทำรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อไป



ตัวชี้วัดที่ 1.1.11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า  (น้ำหนัก : ร้อยละ 2.06) 

		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.12  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สงป.) 

น้ำหนัก :       ร้อยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คำอธิบาย :	

		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 



เกณฑ์การประเมิน : สงป.

	เกณฑ์การให้คะแนน						ระดับคะแนน

	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน  353 คน	       1

	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 433 คน	       2

	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 513 คน	       3

	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 593 คน	       4

	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 673 คน             5



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.13   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (สงป.)

 น้ำหนัก :       ร้อยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คำอธิบาย :	

		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ ทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปกติ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



เกณฑ์การประเมิน : สงป.

			เกณฑ์การให้คะแนน				           ระดับคะแนน

	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน  675 คน	   1

	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน  755 คน	   2

	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน  835 คน	   3

	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน  915 คน	   4

	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน  995 คน	   5



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.14   จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 

 น้ำหนัก :       ร้อยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คำอธิบาย :

        การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนให้

ทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และวิทยาการในสาขานั้น ๆ ใน การปรับปรุงหลักสูตรอาจ

เป็นการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด หรือบางส่วนของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เกณฑ์มาตรฐาน : 



     ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน

	1		หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา  จำนวน  8 หลักสูตร

	2		หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา  จำนวน  9  หลักสูตร

	3		หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา  จำนวน 10 หลักสูตร

	4		หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา  จำนวน 12 หลักสูตร

	5		หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา  จำนวน 13 หลักสูตร





















*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.14   จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา  (ต่อ) 

น้ำหนัก :       ร้อยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คำอธิบาย :

        การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนให้

ทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และวิทยาการในสาขานั้น ๆ ใน การปรับปรุงหลักสูตรอาจ

เป็นการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด หรือบางส่วนของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 



เกณฑ์การประเมิน : มรสน.



	คะแนน 1 	คะแนน 2	           คะแนน 3        คะแนน 4	   คะแนน 5

	8 หลักสูตร	9 หลักสูตร	       10 หลักสูตร      12 หลักสูตร      13 หลักสูตร
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*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.15  จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (สกอ.2.4) (สมศ.6.2) 

 น้ำหนัก :      ร้อยละ 2.06

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพนั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึง คือ สัดส่วน

อาจารย์ต่อนักศึกษา ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการ

เรียนการสอนที่ใช้ด้วย สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษายังมีความเชื่อมโยง กับการวางแผนต่าง ๆ 

อาทิ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต การวางแผนอัตรากำลังและภาระงาน อาจารย์ รวมทั้งทรัพยากร

ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้นี้ต้องการทราบสัดส่วนของนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

		คะแนน 1		คะแนน 2		คะแนน 3		คะแนน 4		คะแนน 5

		50 : 1		45 : 1		40 : 1		35 : 1		30 : 1
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*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.16   ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

                       หรือเทียบเท่า 

น้ำหนัก :      ร้อยละ 2.05

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง



สูตรการคำนวณ :





		จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553		X 100

		จำนวนอาจารย์ประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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*
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*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.16   ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับ

                             ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (ต่อ)

น้ำหนัก :      ร้อยละ 2.05

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์มาตรฐาน :















เกณฑ์การประเมิน : มรสน. 

		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน

		1		อาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 11

		2		อาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 12

		3		อาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 13

		4		อาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 18

		5		อาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 30



		คะแนน 1 		คะแนน 2		คะแนน 3		คะแนน 4		คะแนน 5

		ร้อยละ 11		ร้อยละ 12		ร้อยละ 13		ร้อยละ 18		ร้อยละ 30
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*
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*

ตัวชี้วัดที่ 1.1.17 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 

น้ำหนัก :      ร้อยละ 2.05

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

สูตรการคำนวณ :

		จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 		X 100

		จำนวนอาจารย์ประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.17 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ต่อ)

น้ำหนัก :      ร้อยละ 2.05

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์มาตรฐาน :















เกณฑ์การประเมิน : มรสน. 

		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน

		1		อาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 20 

		2		อาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 25 

		3		อาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 30 

		4		อาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 40 

		5		อาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 60 



		คะแนน 1 		คะแนน 2		คะแนน 3		คะแนน 4		คะแนน 5

		ร้อยละ 20		ร้อยละ 25		ร้อยละ 30		ร้อยละ 40		ร้อยละ 60
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ตัวชี้วัดที่ 2.2.1  ร้อยละของนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น 

น้ำหนัก :      ร้อยละ  1.5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คำอธิบาย :

	พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552เป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีด

ความสามารถในการขับเคลื่อนสังคมของประชาชนโดยใช้ความรู้เป็นฐาน นักศึกษาใหม่ หมายถึง นักศึกษาที่รับใหม่ในระดับ

อนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับ ปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องภาคปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553			

สูตรการคำนวณ : 







เกณฑ์การประเมิน : มรสน.

		จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552		X		100

		จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552



		คะแนน 1 		คะแนน 2		คะแนน 3		คะแนน 4		คะแนน 5

		ร้อยละ 1.2		ร้อยละ 1.4		ร้อยละ 1.6		ร้อยละ 1.8		ร้อยละ 2
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*

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2   ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู“กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

                           (ก.พ.ร. 3.1) 

น้ำหนัก :      ร้อยละ  1.5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การให้คะแนน :

(ผู้กำกับ : ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์)

		ขั้นตอนที่		เกณฑ์การให้คะแนน

		1		โครงการการพัฒนาครู “กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้  ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และดำเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

		2		ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน ร้อยละ 100

		3		ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน

		4		ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน

		5		ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน
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ตัวชี้วัดที่ 3.3.1  ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ

                    นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ  (ก.พ.ร. 4.2.1) 

น้ำหนัก :     ร้อยละ  1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                            เศรษฐกิจพอเพียง

(ผู้กำกับ : ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค)

		 เปรียบเทียบงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ โดยให้นำเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้การเป็นอาจารย์ประจำและ/ หรือนักวิจัยประจำ ให้นับอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยไม่นับรวมอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ

		 การนับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) จะนับได้โดยต้องมีกระบวนการพิจารณาประเมินบทความ (Peer review) ไม่ใช่รายงานสืบเนื่องจากการประชุมแบบรวมเรื่อง

		 ไม่นับรวมการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารประชาคมวิจัยของ สกว. เนื่องจากวารสารดังกล่าวเป็นจดหมายข่าวที่ไม่มีกระบวนการ Peer review 



คำอธิบาย



*

*

*



*









*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ   (น้ำหนัก : ร้อยละ 1.21)

		
จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและ/ หรือนักวิจัยประจำที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553		

  X  100

		จำนวนอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553













สูตรการคำนวณ 







*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.2  ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้ เกิด

                    ประโยชน์อย่างชัดเจน ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

                    (ก.พ.ร. 4.2.2)

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.21

(ผู้กำกับ : ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค)

		เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ/ หรือนักวิจัยประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยให้นำเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้การเป็นอาจารย์ประจำและ/ หรือนักวิจัยประจำ ให้นับเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านวิจัย ไม่นับรวมอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ

		 กรณีนำไปใช้เป็นบรรณานุกรมหรือการอ้างอิงอันเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรมที่ข้องนั้น

ไม่สามารถนับได้ แต่หากเป็นการทำวิจัยต่อยอดหรือวิจัยสืบเนื่องจากงานวิจัยชิ้นก่อนให้สามารถนับรวมได้ 

		 ไม่จำกัดว่าเป็นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่จัดทำแล้วเสร็จในปีใดหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เป็นกลุ่มใด  แต่ต้องเป็นงานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาที่อาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำสังกัดเท่านั้น



คำอธิบาย



*

*

*



*









*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ (น้ำหนัก : ร้อยละ 1.21 )

		จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553		

X    100

		จำนวนอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553













สูตรการคำนวณ 







*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.3  ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจาก

                    หน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ (ก.พ.ร. 4.2.3) 

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

		 การนับจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ จะนับได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ออกให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยไม่นับรวมงานวิชาการที่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

		 การนับจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ จะนับได้ต่อเมื่อผลงานวิชาการนั้นได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ หรือตำราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.

		 กรณีผลงานของอาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำที่ไปช่วยราชการที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป หากมีความไม่ชัดเจนให้นักวิจัยเจ้าของผลงานเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะมอบให้นับเป็นผลงานของที่ใด



คำอธิบาย



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ  (น้ำหนัก : ร้อยละ 1.21)

		
จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553		

X  100

		จำนวนอาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



สูตรการคำนวณ 

















*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.4   ระดับความสำเร็จของแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิด

                     ความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ (ก.พ.ร. 3.3) 

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

		มิติการประเมินแต่ละโครงการ		กลุ่มเป้าหมาย

		ครู/อาจารย์/นักวิชาการ /นิสิตนักศึกษา		ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม

		1 ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

		2 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

		3 การนำความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

























*

*

*



*









*

*

		3.3.4		ระดับความสำเร็จของแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ (10 โครงการ) 

		ค.1		1. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปหน่อไม้และหวายในเขตภูพาน 

		ค.2		2. โครงการคลินิกรักษาโรคสัตว์ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียม 

		ค.3		3. โครงการอบรมโลจิสติกส์และการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ ประกอบการ ในท้องถิ่น 

		ค.4		4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

		ค.5		5.โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs  University) 

		ค.6		6. โครงการค่ายเมล็ดพันธุ์แห่งศานติ เรียนรู้อย่างไร้ความรุนแรง 

		ค.7		7.  โครงการประชาธิปไตยสัญจร 

		ค.8		8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วศิลป์ส่งเสริมอาชีพแก่ท้องถิ่น 

		ค.9		9. โครงการรวบรวม อนุรักษ์ และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน 

		ค.10		10. โครงการอบรมครูผู้สอนแบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



































*

*

*



*









*

เกณฑ์การให้คะแนน :

		ขั้นตอนที่		เกณฑ์การให้คะแนน

		1		แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย และดำเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

		2		ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน ร้อยละ 100

		3		ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน

		4		ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน

		5		ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน

























*

*

*



*









*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.5  ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย หรืองาน

                    สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

   การได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนทุนให้อาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

    การได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน หมายถึง การที่อาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันได้รับทุนจากแหล่งทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน จำแนกดังนี้  1)  แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. เป็นต้น  2) แหล่งทุนต่างประเทศ  3) จากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไม่ใช่แหล่งทุนวิจัย  และ  4) จากภาคเอกชน



*

*

*



*









*

สูตรการคำนวณ :

ข้อพึงระวัง

		การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นโครงการมากกว่า 1 ปีงบประมาณให้นับได้ทุกปีตามสภาพจริงโดยไม่นับซ้ำ แม้ว่าอาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำท่านนั้นจะได้รับทุนมากกว่า 1 ทุนในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

		นับเฉพาะอาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไม่ต่ำกว่า 9 เดือน) 



 ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ

		(จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)		
x		
100

		(จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553)



















*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.6  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ (สงป.) 

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบาย  :

  พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการบริการวิชาการ  หรือ

วิชาชีพของคณะ/หน่วยงาน  หรือมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ  หมายถึง  โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน  ให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.7  จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม (สงป.) 

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบาย  :

	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  หมายถึง  โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน  ให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553

	เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ หมายถึง การนำความรู้เชิงวิชาการ/วิชาชีพไปถ่ายทอดให้กับสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ทั้งนี้การเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการอาจจะอยู่ในรูปของการจัดอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติ การเสวนา การจัดนิทรรศการ การจัดเอกสารเผยแพร่

	การนับสามารถนับซ้ำได้หากมีการเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการหลายครั้งแต่กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ารับบริการวิชาการไม่ซ้ำกัน



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.8 ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (สงป. ) 

น้ำหนัก :       ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

	บริการวิชาการ หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการแบบให้เปล่า

	ให้เปรียบเทียบจำนวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับจำนวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยคำนวณในรูปของร้อยละ



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.9  จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ (สงป.) 

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบาย  :

	โครงการวิจัยใหม่ หมายถึง โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นปีแรก

	โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลอง

 เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน(hypothesis) ทฤษฎี (theories)  และกฎต่างๆ (laws)

	โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หมายถึง โครงการวิจัยที่คาดว่าจะดำเนินการ

วิจัยแล้วเสร็จ และเสร็จจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

	การนับโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ จะไม่นับโครงการวิจัยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาแต่

ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.10  จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อสร้างองค์ความรู้ (สงป. ) 

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

		โครงการวิจัยใหม่ หมายถึง โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ได้รับจัดสรร

	งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นปีแรก 

		โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์ หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่างๆ 

	เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่างๆ (laws)



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.11  จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด (สงป.) 

น้ำหนัก :  ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบาย  :

	โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน(hypothesis) ทฤษฎี (theories)     และกฎต่างๆ (laws)

	โครงการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.12 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา (สงป.) 

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบาย  :

	โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน(hypothesis) ทฤษฎี (theories)     และกฎต่างๆ (laws)โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หมายถึง โครงการวิจัยที่คาดว่าจะดำเนินการ

วิจัยแล้วเสร็จ และเสร็จจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

	การนับโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ จะไม่นับโครงการวิจัยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาแต่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.2.13  จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (สงป. ) 

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

		โครงการวิจัยใหม่ หมายถึง โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นปีแรก

		โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การวิจัยที่นำความรู้/วิธีการ

ต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยพื้นฐานมาประยุกต์เพื่อพัฒนาวิธีการ กระบวนการหรือประยุกต์

สู่การผลิต สิ่งประดิษฐ์ ระบบบริการ ระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น จนสามารถนำ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

หรือขยายผลสู่ชุมชน/ผู้ประกอบการ/ภาครัฐ/เอกชน เพื่อการพึ่งตนเอง อันส่งผลให้

เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้น



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.14 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (สงป.) 

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบาย  :

	โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การวิจัยที่นำความรู้/วิธีการต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยพื้นฐานมาประยุกต์เพื่อพัฒนาวิธีการ กระบวนการหรือประยุกต์สู่การผลิต สิ่งประดิษฐ์ ระบบบริการ ระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น จนสามารถนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน   หรือขยายผลสู่ชุมชน/ผู้ประกอบการ/ภาครัฐ/เอกชน เพื่อการพึ่งตนเอง อันส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้น

	การนับโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553ฟ



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.15 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (สงป.) 

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบาย  :

	โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การวิจัยที่นำความรู้/วิธีการต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยพื้นฐานมาประยุกต์เพื่อพัฒนาวิธีการ กระบวนการหรือประยุกต์สู่การผลิต สิ่งประดิษฐ์ ระบบบริการ ระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น จนสามารถนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน   หรือขยายผลสู่ชุมชน/ผู้ประกอบการ/ภาครัฐ/เอกชน เพื่อการพึ่งตนเอง อันส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้น

	โครงการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.16 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา (สงป.) 

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

	โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การวิจัยที่นำความรู้/วิธีการต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยพื้นฐานมาประยุกต์เพื่อพัฒนาวิธีการ กระบวนการหรือประยุกต์สู่การผลิต สิ่งประดิษฐ์ ระบบบริการ ระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น จนสามารถนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน   หรือขยายผลสู่ชุมชน/ผู้ประกอบการ/ภาครัฐ/เอกชน เพื่อการพึ่งตนเอง อันส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้น

โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หมายถึง โครงการวิจัยที่คาดว่าจะดำเนินการ

วิจัยแล้วเสร็จ และเสร็จจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

	การนับโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ จะไม่นับโครงการวิจัยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาแต่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.17  ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์

                      ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน

                      ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 

น้ำหนัก :       ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

    กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการร่างหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินผลงานวิชาการ หรืออยู่ในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการต่างๆ กรรมการการประชุมวิชาการที่มีลักษณะการจัดเป็นประจำระดับชาติหรือนานาชาติ กรรมการประจำของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นต้น  

     กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเป็นกรรมการของสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่ปรึกษาระดับสูงของประเทศที่ได้รับคัดเลือกหรือได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นคณะทำงานหรือคณะดำเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ



*

*

*



*









*

สูตรการคำนวณ

ข้อพึงระวังในการแจงนับ

		นับเฉพาะอาจารย์ประจำ และสามารถนับอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย 

		นับเฉพาะเมื่อเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นปีแรกหรือครั้งแรกเท่านั้น  จะไม่นับการที่เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาที่แจงนับไปแล้วใน ปีก่อนๆ 

		นับเฉพาะอาจารย์ประจำที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา (ไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย) 

		ไม่นับซ้ำแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ หลายตำแหน่ง/หลายครั้ง ก็ตาม



		(จำนวนอาจารย์ประจำที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและเป็นกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)		
x		
100

		(จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2553)



















*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.2.18  ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

                      ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ

                      นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 

น้ำหนัก :       ร้อยละ 1.21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่อิสระจากโครงการที่สถาบันได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการแบบให้เปล่า 



*

*

*



*









*

ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ต้องมีอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำร่วมอยู่ด้วย) มีดังนี้  

		บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซ่อม  

		บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา 

		 บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บ



ค่าลงทะเบียน  

4) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า  

5) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง

ยังมีต่อ







*

6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7) บริการศึกษา วิจัย สำรวจ การวางแผน การจัดการ 

8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

9) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต 

10) บริการอื่น ๆ ทั้งนี้ไม่นับรวมการเป็นวิทยากรที่ไม่ได้อยู่ในแผนของสถาบัน ถ้ามีการขอความร่วมมือจาก ส่วนราชการ จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้ช่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ แม้ไม่อยู่ในแผนของสถาบันก็สามารถนำไปนับรวมเป็นผลงานได้ เมื่อมีหนังสือขอความร่วมมือที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา (คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย) เป็นหลักฐานประกอบ 







*

สูตรการคำนวณ : 

ข้อพึงระวัง

 การแจงนับโครงการหรือกิจกรรม(ที่เป็นอิสระจากโครงการ) โดยให้นับชั่วโมงปฏิบัติงานจริง  ไม่นับรวมการเตรียมการ และไม่นับการตรวจผลงานทางวิชาการ 

  กรณี 1 โครงการหรือกิจกรรมจัดหลายครั้ง ให้นับทุกครั้งหากกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน

  กรณีบริการวิชาการ 1  โครงการหรือกิจกรรม มีหลายสถาบันร่วมมือกัน ให้แต่ละสถาบันนับแยกได้

  กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกและขอความร่วมมือให้สถาบันส่งคณาจารย์ไปช่วยให้นับเป็นผลงานได้

  การแจงนับจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ นับเฉพาะอาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไม่ต่ำกว่า 9 เดือน) 

  ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ

		(จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)		
X		
100

		(จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)



















*

*

ตัวชี้วัดที่ 3.3.19   ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอ

                       ผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

น้ำหนัก :       ร้อยละ 1.76

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง

		อาจารย์ประจำ หมายถึง อาจารย์ประจำทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการอาจารย์พนักงาน รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน) นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ 

    	พ.ศ. 2553 



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 4.4.1   ระดับความสำเร็จของการสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลาน  (ก.พ.ร. 3.2 ) น้ำหนัก :  ร้อยละ  1.44

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 4   เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน :

(ผู้กำกับ : ผศ.อนุรัตน์  สายทอง

		ขั้นตอนที่		เกณฑ์การให้คะแนน

		1		โครงการผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  และดำเนินการสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลานตามแผนขั้นตอนที่ 1 - 4

		2		ดำเนินการสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลานตามแผนขั้นตอนที่ 5 - 9

		3		ดำเนินการสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลานตามแผนขั้นตอนครบ 9 ข้อ  และผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ  65  ความพึงพอใจ  ร้อยละ 65 นำไปใช้ร้อยละ 55

		4		ดำเนินการสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลานตามแผนขั้นตอนครบ 9 ข้อ  และผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ  70  ความพึงพอใจ  ร้อยละ 70  นำไปใช้ร้อยละ 60

		5		ดำเนินการสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลานตามแผนขั้นตอนครบ 9 ข้อ  และผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ  75 ความพึงพอใจ  ร้อยละ 75  นำไปใช้ร้อยละ 65
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*

*



*









*

*

		มิติการประเมินแต่ละโครงการ		กลุ่มเป้าหมาย

		ครู/อาจารย์/นักวิชาการ /นิสิตนักศึกษา		ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม

		1 ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

		2 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

		3 การนำความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
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*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 4.4.2   จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 

น้ำหนัก :      ร้อยละ 1.43

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 4   เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

   โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดำเนินการอนุรักษ์ พัฒนาสร้างเสริมวัฒนธรรมรวมถึงศิลปวัฒนธรรม และชีวิตวัฒนธรรมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกล่าวอาจกระทำโดยผ่านกระบวนการสร้างบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมการบริการวิชาการ หรืออาจเป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงกับจำนวนโครงการ หรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยงบประมาณแผ่นดิน 



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 4.4.2   จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 

น้ำหนัก :      ร้อยละ 1.43

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 4   เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

		เกณฑ์การประเมิน : มรสน. 



        ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้



		คะแนน 1		คะแนน 2		คะแนน 3		คะแนน 4		คะแนน 5

		14  โครงการ 		15  โครงการ		16  โครงการ		17  โครงการ		18  โครงการ























*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 4.4.3   จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.)

น้ำหนัก :      ร้อยละ 1.67

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 4   เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

		ผู้เข้าร่วมโครงการ หมายถึง คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษา บุคคลภายนอกที่เข้าร่วม

		กิจกรรม /โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น

		การนับผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้นับเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553





*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 4.4.3   จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.)

น้ำหนัก :      ร้อยละ 1.43

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 4   เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

		เกณฑ์การประเมิน : มรสน. 



         ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 50 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้





		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
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*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 4.4.4   ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (สงป.)

น้ำหนัก :      ร้อยละ 1.43

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 4   เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

คำอธิบาย :	

	โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดำเนินการอนุรักษ์ พัฒนาสร้างเสริมวัฒนธรรมรวมถึงศิลปวัฒนธรรม และชีวิตวัฒนธรรมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกล่าวอาจกระทำโดยผ่านกระบวนการสร้างบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมการบริการวิชาการ หรืออาจเป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงกับจำนวนโครงการ หรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยงบประมาณแผ่นดิน 

	จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้นับเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 4.4.5   ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (สงป.)

น้ำหนัก :      ร้อยละ 1.43

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 4   เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

คำอธิบาย :	

	โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดำเนินการอนุรักษ์ พัฒนาสร้างเสริมวัฒนธรรมรวมถึงศิลปวัฒนธรรม และชีวิตวัฒนธรรมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกล่าวอาจกระทำโดยผ่านกระบวนการสร้างบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมการบริการวิชาการ หรืออาจเป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงกับจำนวนโครงการ หรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยงบประมาณแผ่นดิน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หมายถึง โครงการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่คาดว่าจะดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ และเสร็จจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

	การนับโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จ จะไม่นับโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาแต่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 4.4.6   ร้อยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริม

                    เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนโครงหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.43

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 4   เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

จำนวนโครงการหรือกิจกรรม(ที่เป็นอิสระจากโครงการ)ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม หมายถึง โครงการ หรือ กิจกรรมที่

 1) ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และภูมิปัญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม 

		ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของท้องถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

		ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให้นับได้ทุกศาสนาที่มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและสังคมโลก 

		ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในยุคปัจจุบัน 

		แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทย และพื้นบ้าน ศิลปการแสดงของไทยและพื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยและพื้นบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ 

		แสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 





*

*

*



*









*

สูตรการคำนวณ :

ข้อพึงระวังในการแจงนับ

- จำนวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ให้แจงนับเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นอิสระจากโครงการที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งด้านการเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวม ทั้ง กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดให้นักศึกษา    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- การแจงนับโครงการหรือกิจกรรมที่แจงนับ กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกและขอความร่วมมือให้สถาบันไปช่วย ให้สามารถนับได้

		(จำนวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรม ของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)		
x		
100

		(จำนวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ 
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2553)



















*

ตัวชี้วัดที่ 4.4.7  ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในการอนุรักษ์ พัฒนา

                          และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.43

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 4  เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

		โครงการในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมอาจกระทำโดยผ่านกระบวนการสร้างบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรม การบริหารวิชาการหรืออาจเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนาธรรมโดยตรง (หน่วยนับให้นับเฉพาะระดับโครงการไม่นับระดับกิจกรรม)

		ใหเปรียบเทียบผลรวมของรอยละนักศึกษาที่เขารวมโครงการเทียบกับกลุมเปาหมายในแตละโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรม ทุกโครงการที่มีขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับจำนวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรมที่มีขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทุกโครงการ





*

*

*



*









*

สูตรการคำนวณ :

ข้อพึงระวังในการแจงนับ

- ให้แจงนับจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่เข้าร่วมโครงการในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรม ในแต่ละโครงการที่มีขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- การแจงนับโครงการกรณีงานที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกและขอความร่วมมือให้สถาบันไปช่วย ให้สามารถนับได้

		(ผลรวมของร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เข้าร่วมโครงการในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรม ในแต่ละโครงการที่มีขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)

		(จำนวนโครงการในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์  และวัฒนธรรมที่มีขึ้นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)
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ตัวชี้วัดที่ 5.5.1  ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนว

                          พระราชดำริ  (ก.พ.ร. 3.4 ) 

น้ำหนัก :     ร้อยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการและการอนุรักษ์

                                        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 5  ท้องถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

                           เหมาะสม

		ค.1		1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด 

		ค.2		2. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในชุมชนสนองพระราชดำริ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

		ค.3		3. โครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

		ค.4		4.โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครสนองพระราชดำริ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
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เกณฑ์การให้คะแนน :

		ขั้นตอนที่		เกณฑ์การให้คะแนน

		1		แผนการการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และดำเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

		2		ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน ร้อยละ 100

		3		ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน

		4		ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน

		5		ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน



		มิติการประเมินแต่ละโครงการ		กลุ่มเป้าหมาย

		ครู/อาจารย์/นักวิชาการ /นิสิตนักศึกษา		ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม

		1 ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

		2 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

		3 การนำความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
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ตัวชี้วัดที่ 6.6.1  จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพได้รับการยอมรับใน

                         ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

น้ำหนัก :  ร้อยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้

เป้าประสงค์ที่  6  เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ

         การเป็นแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง การที่สถาบันมีศูนย์หรือมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันเป็นประจำ หรือการที่สถาบันได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  เป็นที่พึ่งพาในทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ  หรือทำหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการและการพัฒนาความรู้ ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่น กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการประเมินโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก UNDP หรือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง จัดตั้งศูนย์เครือข่าย สมศ. ที่สถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเป็นตัวแทน สมศ. ในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นต้น
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*
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ตัวชี้วัดที่ 6.6.1  จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพได้รับการยอมรับใน

                         ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

น้ำหนัก :  ร้อยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้

เป้าประสงค์ที่  6  เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ

		ระดับชาติ หมายถึง  การที่แหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันได้รับมอบหมายจากหน่วยงานระดับชาติหรือได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล หรือวารสารระดับชาติ  แสดงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติของสถาบัน

		ระดับนานาชาติ หมายถึง การที่แหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันได้รับมอบหมายจากหน่วยงานระดับนานาชาติหรือได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล หรือวารสารระดับนานาชาติ  แสดงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพในระดับนานาชาติของสถาบัน
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ตัวชี้วัดที่ 6.6.1  จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพได้รับการยอมรับใน

                         ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

น้ำหนัก :  ร้อยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้

เป้าประสงค์ที่  6  เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ

		เกณฑ์การประเมิน:





		คะแนน 1		คะแนน 2		คะแนน 3		คะแนน 4		คะแนน 5

		- 		1		3		5		7
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ตัวชี้วัดที่ 6.6.2 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  

น้ำหนัก :  ร้อยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้

เป้าประสงค์ที่  6 เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ

		เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ หมายถึง  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับหน่วยงานอื่น ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายมีการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ	

		การสร้างเครือข่ายต้องมีทั้ง  2  ลักษณะ  คือ เครือข่ายในมหาวิทยาลัยเพื่อระดมและประสานสัมพันธ์สรรพกำลังระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเอง และเครือข่ายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อระดมและประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น ประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย  อาจจำแนกออกได้อย่างน้อย 7 ประการ  ดังต่อไปนี้
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ตัวชี้วัดที่ 6.6.2 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (ต่อ) 

น้ำหนัก :  ร้อยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้

เป้าประสงค์ที่  6 เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ

		เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน

		เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน 

		เพื่อการระดมความคิดร่วมกัน 

		เพื่อการตัดสินใจร่วมกัน 

		เพื่อการวางแผนร่วมกัน 

		เพื่อการดำเนินงานร่วมกัน 

		เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลร่วมกัน
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ตัวชี้วัดที่ 6.6.2 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (ต่อ) 

น้ำหนัก :  ร้อยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้

เป้าประสงค์ที่  6 เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ

		การแจงนับ นับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่มีความร่วมมือและดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเครือข่ายที่มีความร่วมมือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แต่ยังมีการดำเนินงาน  ในการงบประมาณ พ.ศ. 2553

		เกณฑ์การประเมิน : มรสน.



		คะแนน 1		คะแนน 2		คะแนน 3		คะแนน 4		คะแนน 5

		- เครือข่าย		1 เครือข่าย		3 เครือข่าย		5 เครือข่าย		7 เครือข่าย
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ตัวชี้วัดที่ 6.6.2 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (ต่อ) 

น้ำหนัก :  ร้อยละ  2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้

เป้าประสงค์ที่  6 เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ

		เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน

		เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน 

		เพื่อการระดมความคิดร่วมกัน 

		เพื่อการตัดสินใจร่วมกัน 

		เพื่อการวางแผนร่วมกัน 

		เพื่อการดำเนินงานร่วมกัน 

		เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลร่วมกัน

		การแจงนับ นับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่มีความร่วมมือและดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และเครือข่ายที่มีความร่วมมือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แต่ยังมีการดำเนินงาน  ในการงบประมาณ พ.ศ. 2552
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่  7  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ 7.7.1  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ก.พ.ร. 8) น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.65

		 การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

		แบ่งแนวทางการประเมินเป็น 2 กรณีดังนี้



		แนวทางการประเมินผล		ตัวชี้วัด		น้ำหนัก

		1 .ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน		8.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน


		8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

		2. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน		8. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม



คำอธิบาย

























*

1

2

ร้อยละ 69

ร้อยละ 72

4

ร้อยละ 75

3

5

ร้อยละ 78

ร้อยละ 81

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

		 เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย 		X 100

		วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ



		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน













สูตรการคำนวณ







*

1

2

ร้อยละ 92

ร้อยละ 93

4

ร้อยละ 94

3

5

ร้อยละ 95

ร้อยละ 96

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

		เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย 		X    100

		วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ



		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน













สูตรการคำนวณ







*

*

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่  7  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

		 รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาให้บริการที่สถาบันอุดมศึกษาลดได้ และสามารถดำเนินการได้จริง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

		 กระบวนงานที่นำมาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึง 

		 กระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการลดรอบระยะเวลาได้ตั้งแต่

ร้อยละ 30 ขึ้นไป ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และ/หรือ

		 กระบวนงานใหม่ที่สถาบันอุดมศึกษาไม่เคยแจ้งสำนักงาน ก.พ.ร. มาก่อน

		 กระบวนที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด





เงื่อนไข :

		ให้สถาบันอุดมศึกษาระบุน้ำหนักที่จัดสรรให้แต่ละกระบวนงานที่เสนอสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อนำไปประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกำหนดให้มีการถ่วงน้ำหนักตามลำดับความสำคัญของกระบวนงาน หากไม่ระบุน้ำหนักให้ถือว่าทุกกระบวนงานมีน้ำหนักเท่ากัน 

		ให้สถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลามาตรฐาน ให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน

		ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา หากมีการขอปรับแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนงานที่ได้คัดเลือกและรายงานให้สำนักงาน ก.พ.ร.ทราบแล้ว



ตัวชี้วัดที่ 7.7.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐาน

                         ระยะเวลาการให้บริการ (ก.พ.ร. 9) 

น้ำหนัก : ร้อยละ 1.65

คำอธิบาย



*

*

*



*









*

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 1.65) 

		
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 		

X    100

		จำนวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในแต่ละงานบริการ













สูตรการคำนวณ







*

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 3) 

		งานบริการ (i)		น้ำหนัก(Wi)		เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด		คะแนนที่ได้ 
(Ci)		คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก         (Wi x Ci)

		1		2		3		4		5

		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)

		น้ำหนักรวม		 Wi =1		
ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ		 (Wi x Ci)













































*

หมายเหตุ : 

		ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2553 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการทุกราย ตามวันในปฏิทินที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด คือ สัปดาห์ละ 1 วัน เริ่มต้นจากสัปดาห์ที่ 2 จนถึงสัปดาห์ที่ 39 ตามปฏิทินของปี พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 38 วัน กรณีวันที่กำหนดตรงกับวันหยุดราชการให้จัดเก็บข้อมูลในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ หากมีผู้รับบริการต่อวันมากกว่า 30 ราย ให้สุ่มเก็บข้อมูลเพียง 30 รายต่อวัน หรือหากมีผู้รับบริการต่อวันไม่ถึง 30 ราย ให้เก็บข้อมูลทุกราย หรือหากมีผู้รับบริการต่อปีจำนวนน้อยมากให้เก็บข้อมูลผู้รับบริการทุกราย หรืองานบริการที่ให้บริการเพียงช่วงเวลาหนึ่งของปีให้เก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เช่น การให้บริการลงทะเบียนเรียน เป็นต้น หรือตามความเหมาะสมของลักษณะการให้บริการ

		หากสถาบันอุดมศึกษาไม่มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลามาตรฐานให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้

		หากสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแสดงทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการให้บริการตามวันในปฏิทินที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้จัดเก็บข้อมูลได้ จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้

		หากผู้ประเมินสุ่มกระบวนงานเพื่อประเมินผล ณ สถานที่จริง และพบว่าทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการให้บริการตามวันในปฏิทินที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้จัดเก็บข้อมูล ขาดความสมบูรณ์ หรือขาดความน่าเชื่อถือ จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.2000 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้



ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 3) 













ตารางปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลตามวันที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด







*

*

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่  7  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

		 ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามภารกิจหลัก เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลต้นทุนงานในแต่ละส่วนงานและข้อมูลอื่นที่สำคัญ ซึ่งมีความถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่างๆ ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด



ตัวชี้วัดที่  7.7.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร. 10) 

น้ำหนัก : ร้อยละ 1.65

คำอธิบาย



*

*

*



*









1

2

		จัดทำหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยแสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2552



		จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวทุกกลุ่มสาขาวิชา (หน่วยนับเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานผลการคำนวณต้นทุนรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ



		จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำหรับทุกผลผลิต ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ



3

		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









4

5

		เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร  พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ



		รายงานผลตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



หมายเหตุ :ให้สถาบันอุดมศึกษาส่งผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเกณฑ์การให้คะแนนทั้ง 5 ระดับถึงสำนักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง และ สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554

*

		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

*

ตัวชี้วัดที่ 7.7.4  ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และ

                          บทบาทของสภามหาวิทยาลัย (ก.พ.ร. 12.1)

น้ำหนัก :  ร้อยละ 1.65

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่  7  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(ผู้กำกับ : ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน)

		 หน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การดำเนินงานตามขอบเขตของอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้แก่สภาสถาบันอุดมศึกษา เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น เป็นต้น

		ระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance)  หมายถึง การที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีกลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบการดำเนินการของสภาสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง การควบคุมและการตรวจสอบความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา

		 การกระจายอำนาจการตัดสินใจ (Empowerment) หมายถึง การที่สภาสถาบัน อุดมศึกษามีกระบวนการที่ชัดเจนในการให้อำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดำเนินการให้แก่บุคลากร รวมถึง การมอบอำนาจ (Authorization)ทั้งนี้ ระบบการกระจายอำนาจการตัดสินใจที่ดี ต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม



คำอธิบาย



*

*

*



*









		สภาสถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดีและการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับหลัก

ธรรมาภิบาล





		สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี 

ที่ทำให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบ โดยที่ 

		 มีคณะกรรมการที่กำกับกรอบการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

		 มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและตกลงกันไว้ล่วงหน้า

		 มีการตรวจสอบด้านการเงิน จากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภายนอก และการปิดบัญชีประจำปี พ.ศ. 2553 เพื่อส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภายในเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นงวดของปีบัญชี

		 มีการจัดการความเสี่ยง มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

		รวมทั้ง สภาสถาบันอุดมศึกษาควบคุมกำกับให้สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่อง 



ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

1

2







		 สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความสำคัญกับการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดให้มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามภารกิจหลักอย่างครบถ้วน รวมทั้ง การติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้ข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายและ/หรือต่อสถาบันอุดมศึกษา



		 สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดให้มีระบบการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบนั้น โดยอาจใช้ผลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



		สภาสถาบันอุดมศึกษามีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และกำหนดให้คณะกรรมการตามกฎหมายและสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอำนาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อผลการดำเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา



4

5

3

ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 







1

2

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 1 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 2 ประเด็น



4

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 3 ประเด็น



3

5

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 4 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนทั้ง 5 ประเด็น



		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

*

ตัวชี้วัดที่ 7.7.5  ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การ

                          ปฏิบัติ (ก.พ.ร. 12.2) 

น้ำหนัก : ร้อยละ 1.64

(ผู้กำกับ : ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน)

		 การนำนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดไปสู่การปฏิบัติ ถือเป็นเป้าหมายบทบาทสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ ดังนั้น จึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องถ่ายทอดเป้าหมายดังกล่าวไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

		 แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สำนักได้ โดยครอบคลุมสาระสำคัญเรื่องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

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



1. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 

2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 

3. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 

4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)

5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)

6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)

7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)

คำอธิบาย



*

*

*



*









*

		 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก รวมทั้งการปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทาง  การดำเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา



		 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยมีการนำข้อมูลจากระบบการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติได้



		 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับคณะ/สำนัก โดยกำหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าวให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 

		 ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสถาบันลงสู่ทุกหน่วยงานในระดับคณะ/สำนัก โดยให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้งสถาบัน



ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

1

2

3







*

		สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด



		 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ



		 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ



ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

5

6

4







*

1

2

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2



		 ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 1 ประเด็น



4

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 2 ประเด็น



3

5

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 3 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 4 ประเด็น



		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

*

ตัวชี้วัดที่ 7.6.7 ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและเปิดโอกาสให้ประชาชน                   แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.13)

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.64 

(ผู้กำกับ : นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์)

		สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำหนด และรายงานสรุปผลความคิดเห็น รวมทั้งดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็นที่กำหนด

		สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กำหนดไว้แล้วตามประเด็นที่กำหนดข้างต้น หรือจัดทำแผนงาน/ โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามประเด็นที่กำหนดข้างต้น โดยพิจารณาจากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ



		 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนร่วมกันดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและจัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหาร/คณะทำงานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ



		 สถาบันอุดมศึกษาพิจารณากำหนดประเด็นที่จะนำมาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

		 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็นที่กำหนด และทบทวนองค์ประกอบของคณะทำงานภาคประชาชนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่กำหนดข้างต้น



ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

2

3

1



*

*

*



*









*

		 สถาบันอุดมศึกษาจัดทำแนวทางหรือแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา



		 สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอต่อผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา/คณะทำงานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษา

		สถาบันอุดมศึกษาเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม



ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

5

4







*

1

2

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 1 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 2 ประเด็น



4

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 3 ประเด็น



3

5

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 4 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนทั้ง 5 ประเด็น



		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

*

ตัวชี้วัดที่ 7.7.7   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา 

                           ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา  และระบบ

                           ฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต (ก.พ.ร.14.1) 

น้ำหนัก : ร้อยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่  7  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(ผู้กำกับ : อ.สุนทร ไชยชนะ)

		ความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลด้านงบประมาณ และข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจะรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลอื่นที่สำคัญต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด 



คำอธิบาย



*

*

*



*









*

		สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด



		สถาบันอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด



		สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา รวมทั้งรายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พร้อมรายชื่อคณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ทุกรายการข้อมูล ภายในเวลาที่กำหนด



ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

1

2

3







*

		สถาบันอุดมศึกษามีการนำข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยเสนอผ่านระบบเครือข่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว



		สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่จัดเก็บและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวต้องสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการของผู้ใช้ข้อมูลระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน



		สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จัดเก็บและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน / การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา



		สถาบันอุดมศึกษามีการนำผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา



ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

4

5

6

7







*

1

2

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1และ 2



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1, 2 และ 3



4

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1, 2, 3 และ 4



3

5

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1, 2, 3, 4 และประเด็นอื่นอีก 2 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนทั้ง 7 ประเด็น



		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

*

ตัวชี้วัดที่ 7.7.8   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.14.2) 

น้ำหนัก : ร้อยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่  7  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(ผู้กำกับ : อ.สุนทร ไชยชนะ)

		 สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ และคุณภาพของ Hardware และ Software โดยต้องออกแบบระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการใช้ และทำให้ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลาสามารถนำไปใช้งานได้ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งมีครุภัณฑ์ที่พียงพอต่อการจัดการการศึกษา 



คำอธิบาย



*

*

*



*









*

		 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย



		สถาบันอุดมศึกษาจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนการ



ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

1

2







*



		 สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล



		 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสำคัญ



		สถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม



ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

5

4

3







*

1

2

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 1 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 2 ประเด็น



4

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 3 ประเด็น



3

5

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 4 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนทั้ง 5 ประเด็น



		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

*

ตัวชี้วัดที่ 7.7.9  ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับ

                          องค์กรสู่ระดับบุคคล (สกอ. 7.9) 

น้ำหนัก : ร้อยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่  7  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

     ความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ บุคคล หมายถึง ความสำเร็จ    ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบประเมินผลการดำเนินงานภายใน โดย จะต้องจัดให้มีระบบในการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ กำหนดเป็นตัวบ่งชี้ของการดำเนินงานและเป้าหมายใน ระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคลและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 



*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 7.6.9  ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับ

                          องค์กรสู่ระดับบุคคล (สกอ. 7.9) 

น้ำหนัก : ร้อยละ 1.91

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

		เกณฑ์การประเมิน  :  ส.กอ.







		เกณฑ์การประเมิน : มรสน.





		คะแนน 1		คะแนน 2		คะแนน 3

		มีการดำเนินการไม่ครบ 
5 ข้อแรก 		มีการดำเนินการ 
5 – 7 ข้อแรก 		มีการดำเนินการครบทุกข้อ 




		คะแนน 1 		คะแนน 2		คะแนน 3		คะแนน 4		คะแนน 5

		น้อยกว่า 4 ข้อ 		 5  ข้อแรก		6  ข้อแรก		7  ข้อแรก		8  ข้อแรก





































*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 7.7.10.1   ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้

                            เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.15.1) 

น้ำหนัก :  ร้อยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่  7  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(ผู้กำกับ : ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์)

		 แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง  แนวทาง กลยุทธ์ หรือวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันให้เป็นไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ต้องการ 



คำอธิบาย



*

*

*



*









*

		สถาบันอุดมศึกษาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีความสอดคล้องกับแผนแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี พร้อมทั้งนำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทำแผน และเสนอต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา



		สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจ 

		สถาบันอุดมศึกษานำผลการติดตามไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา



		 สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่กำหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลและระบบการให้สิ่งจูงใจอื่นของสถาบันอุดมศึกษา



ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

1

2

3







*

		 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตัวบุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบเป็นสำคัญรวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น



		 สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจำกัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554



ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

5

4







*

1

2

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 1 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 2 ประเด็น



4

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 3 ประเด็น



3

5

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 4 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนทั้ง 5 ประเด็น



		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*



		 การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และนำไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 



ตัวชี้วัดที่ 7.7.10.2  ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของ สถาบันอุดมศึกษา 

คำอธิบาย







*

		สถาบันอุดมศึกษาจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งควรประกอบด้วยการขยายผลองค์ความรู้เดิมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา และการจัดการองค์ความรู้ใหม่ที่นำมาดำเนินการในปีปัจจุบัน โดยนำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทำแผน และเสนอต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา



		สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจ 

		สถาบันอุดมศึกษานำผลการติดตามไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร



		สถาบันอุดมศึกษาจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพับ หรือใช้ช่องทาง การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การทำงาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ



ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

1

2

3







*

		 สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจำปี และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจำกัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อ

ผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554



		 สถาบันอุดมศึกษามีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ



ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

5

4







*

1

2

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 1 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 2 ประเด็น



4

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 3 ประเด็น



3

5

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วน 4 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนทั้ง 5 ประเด็น



		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

*

ตัวชี้วัดที่ 7.7.11   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า (ก.พ.ร.18) 

น้ำหนัก :  ร้อยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่  7  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(ผู้กำกับ : ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์)

		 กระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง กระบวนการที่มีความสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มักเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ ซึ่งมีได้หลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกต่างกันตามภารกิจของสถาบันฯ

		ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ ของกระบวนการที่สร้างคุณค่าตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดขึ้น โดยต้องสอดคล้องกับความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า อาจมีมากกว่า 1 ข้อก็ได้ ซึ่งหลังจากได้ข้อกำหนดแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะนำมาออกแบบกระบวนการและจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป



คำอธิบาย



*

*

*



*









*

1

2

		สถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบัน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพื่อทำให้การดำเนินงานของสถาบันมีความสอดคล้องกัน



		สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1



		สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญ ตามขั้นตอน

ที่ 2 และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยร่วมกันทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ พิจารณาความคุ้มค่า ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการ



3

ตัวชี้วัดที่ 18  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า  (น้ำหนัก : ร้อยละ 2) 

		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

4

5

		สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมต้นทุน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน) และมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น มีแผนหรือมาตรการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เป็นต้น



		 สถาบันอุดมศึกษามีการกำกับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที่ 4 และจัดทำรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อไป



ตัวชี้วัดที่ 18  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า  (น้ำหนัก : ร้อยละ 2) 

		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









*

*

ตัวชี้วัดที่ 7.7.12   ระดับความสำเร็จการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

                            ร่วมกัน 

น้ำหนัก :     ร้อยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่  7  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คำอธิบาย

	      การบริหารงานโดยการบูรณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การบริหารงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน



เกณฑ์การให้คะแนน : 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























*

*

*



*









*

*

ตัวชี้วัดที่ 7.7.13  มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

น้ำหนัก :       ร้อยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่  7  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

      เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ องค์กรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน  เช่น ชื่อเสียง  และการฟ้องร้องจาก การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้ระดับความเสี่ยและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตาม ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ 
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*
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*

ตัวชี้วัดที่ 7.7.13  มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

น้ำหนัก :       ร้อยละ 1.64

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่  7  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

		เกณฑ์การประเมิน : มรสน.







		คะแนน 1		คะแนน 2		คะแนน 3		คะแนน 4		คะแนน 5

		1 ข้อแรก 		2 ข้อแรก 		3 ข้อแรก 		4 ข้อแรก 		5 ข้อแรก 
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*

ตัวชี้วัดที่ 7.7.14 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

                         ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 11 ) 

น้ำหนัก : ร้อยละ  1.64

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ที่  7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน จะพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน เช่น เวลาที่ให้บริการ จำนวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่ให้บริการ เป็นต้น และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สถาบันอุดมศึกษาใช้จริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐานที่หน่วยงานควรจะใช้อย่างเหมาะสมตามปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน โดยใช้ข้อมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูล www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

	พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ

	1. ด้านไฟฟ้า 	

	2. ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 	

คำอธิบาย



*

*

*



*









เอกสารที่ต้องส่ง





แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

หลักฐานผลการประชุมหรือหลักฐานในการแจ้งนโยบายให้บุคลากรทุกคนทราบภายในหน่วย



กำหนดส่ง .... มิถุนายน 2553
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ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553





แบบฟอร์มโหลดได้ที่http://tor2549.snru.ac.th



*

*



*
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