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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวง
น้ําหนัก :  รอยละ 5

วัตถุประสงค :
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงมีสวนรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดไวของกระทรวงที่สถาบันอุดมศึกษาสังกัด รวมทั้ง เพื่อให
กระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ ชวยเหลือ 
สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

คําอธิบาย :
พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

ตารางและสูตรการคํานวณ :
เกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) 1 2 3 4 5
คะแนนที่
ได (SMi)

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก       
(Wi x SMi)

KPISM 1 W1 SM1 (W1 x SM1)
KPISM 2 W2 SM2 (W2 x SM2)

. . . .

. . . .
KPISM i Wi SMi (Wi x SMi)

 Wi = 1  (Wi x SMi)

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับกระทรวง
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คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จ          
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  เทากับ

  
   (Wi x SMi)         หรือ                          (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi)

        Wi     W1+ W2 +...+ Wi

โดยที ่:
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และ

ผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM ( Wi) =  1  โดยที่ น้ําหนักรอยละของตัวชี้วัดแตละ
ลําดับ (i) ซึ่งเปนผลจากขอตกลงการเจรจาระหวางคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลกับกระทรวง

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงกับ
เกณฑการใหคะแนน

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง i = 1, 2,…, n 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-1ตอ 1คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) 

สถาบันอุดมศึกษาไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงและ
ในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุเฉพาะชื่อ
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ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง  โดยใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 มากอน 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
    ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

- - -

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :        

1 ใชคะแนนประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 2   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
น้ําหนัก :  รอยละ 5

วัตถุประสงค :
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตองรวม

รับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการของ สกอ. และเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้ง 
เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยสถาบันอุดมศึกษาใหความ
รวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

คําอธิบาย :
 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ใหสถาบันการพลศึกษาที่สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป ที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมนําน้ําหนักของตัวชี้วัดนี้ไปรวมไวกับตัวชี้วัดที่ 1 “ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง” เปนน้ําหนักรอยละ 10 
ทั้งนี้ ตองนําน้ําหนักรอยละ 5 ไปเฉลี่ยตามสัดสวนของตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงทุกตัว  

ตารางและสูตรการคํานวณ :
เกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) 1 2 3 4 5
คะแนนที่
ได (SMi)

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก       
(Wi x SMi)

KPISM 1 W1 SM1 (W1 x SM1)
KPISM 2 W2 SM2 (W2 x SM2)

. . . .

. . . .
KPISM i Wi SMi (Wi x SMi)

 Wi = 1  (Wi x SMi)

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จ             
ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เทากับ

   
   (Wi x SMi)                 หรือ                     (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi)

        Wi                     W1+ W2 +...+ Wi

โดยที ่:

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM ( Wi) =  1  โดยที่ 
น้ําหนักรอยละของตัวชี้วัดแตละลําดับ (i) ซึ่ งเปนผลจากขอตกลงการเจรจาระหวาง
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริง  กับเกณฑ
การใหคะแนน

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา i =  1, 2,…, n 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ : 
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)

สถาบันอุดมศึกษาไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุเฉพาะชื่อตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
    ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

- - -

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :        

1 ใชคะแนนการประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

             7

ประเด็นการประเมินผล: ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมทั้ง

วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.1  ระดับความสําเร็จการพัฒนาครู “กลุมสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
น้ําหนัก : รอยละ 2.5
คําอธิบาย : 

การพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู หมายถึง การพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู  โดย
มุงเนนทักษะการคิด เทคนิคการสอนคุณธรรมจริยธรรม การประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งมี
รูปแบบการใหความรู เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเปนที่ปรึกษา ฯลฯ

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

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

หรือ NT ต่ํากวารอยละ 50
ขั้นที่ 6 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว
ขั้นที่ 7 ประเมินโครงการ และจัดทํารายงาน

วิธีการวัด
1.  ตรวจสอบหลักฐานการดําเนินงาน

1.1   หลักฐานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูในจังหวัดกลุมสนุก
1.2  หลักฐานคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

            2.  รอยละของผูเขารับการอบรมตอจํานวนเปาหมายในแผนปฏิบัติราชการ ดําเนินการดังนี้
2.1 แจงนับรายชื่อผูลงทะเบียนเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเขารับการอบรมตลอดหลักสูตร
2.2 คํานวณคารอยละของผูเขารับการอบรมตอจํานวนเปาหมาย 
2.3 กลุมเปาหมาย   ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกลุมสนุก  100  คน

            3.  รอยละกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่รับการบริการ ดําเนินการดังนี้(วัดทันที
ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น)

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

3.2  แจงนับจํานวนผูประเมินตนเองผานเกณฑที่กําหนดในขอ 3.1
3.3  คํานวณคารอยละของผูเขารับการอบรมที่ประเมินความรูความเขาใจของตนเองผานเกณฑ             

ตอผูเขารับการอบรมทั้งหมด

4.  รอยละกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการอบรม  ดําเนินการดังนี้(วัดทันทีหลังการอบรมเสร็จ)
4.1  ผูเขารับการอบรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการอบรม “ซึ่งมีลักษะเปนแบบ

ประเมินคา 5 ระดับ ใชเกณฑผาน 3.50 ขึ้นไป”
4.2  แจงนับจํานวนผูเขารับการอบรมที่มีความพึงพอใจผานเกณฑที่กําหนดในขอ 4.1 
4.3   คํานวณคารอยละของผูเขารับการอบรมที่มีความพึงพอใจผานเกณฑ ตอผูเขารับการอบรมทั้งหมด

5.  รอยละของกลุมเปาหมายนําความรูสูการปฏิบัติจริง ดําเนินการดังนี้ (วัดชวงติดตามหลังการอบรม 1-2 
เดือน)

5.1  ผูเขารับการอบรมตอบแบบสอบถามการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมสูการปฏิบัติจริง
5.2  แจงนับจํานวนผูเขารับการอบรมที่มีการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมสูการปฏิบัติจริง 

จากการตอบแบบสอบถาม ซึ่งสงไปเก็บรวบรวมขอมูลภายหลังจากที่ไดฝกอบรมไปแลว  1 – 2 เดือน
5.3  คํานวณคารอยละของจํานวนผู เขารับการอบรมที่มีการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมสู             

การปฏิบัติจริงตอผูเขารับการอบรมทั้งหมด(ใชแบบสอบถามการนําความรูไปใชในการปฏิรูปการศึกษา              
รอยละ 75)

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จการพัฒนาครู 
“กลุมสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู

ระดับ
ความสําเร็จ

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

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)

ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5

1 
2  
3   
4    
5     

โดยที่ :
ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน

1 โครงการการพัฒนาครู “กลุมสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู  ผานการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย และดําเนินการไดตามแผนไมนอยกวา     รอยละ 50

เทากับ 1 คะแนน

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

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 นําเสนอโครงการการพัฒนาครู “กลุมสนุก”  ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
2 ดําเนินโครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสภา
3 มีรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติโครงการการพัฒนาคร ู“กลุมสนุก” 
4 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการฯ
5 มีการประชาสัมพันธ และการรับสมัครผูเขาการอบรม
6 มีรายงานผลการประเมินโครงการ  เอกสารหลักฐานรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม และ

ภาพประกอบโครงการ

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ         ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
นางสาวสรินดา  พงษคุลีการ ผูจัดเก็บขอมูล รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตร 08 - 1256 - 9506
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ประเด็นการประเมินผล: ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ชื่อตัวชี้วัด  :  3.2 ระดับความสําเร็จของการสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลาน
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
น้ําหนัก  : รอยละ 2.5
คําอธิบาย : 

การสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลาน หมายถึง การนําองคความรูจากภูมิปญญาเรื่องครามและการ
ยอมผาครามจากภูมิปญญาที่ผานกระบวนการวิจัยจากนักวิชาการ ซึ่งในโครงการนี้ยึดเนื้อหาจากการ
ศึกษาวิจัยของ ผศ. อนุรัตน สายทอง และคณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ระหวาง พ.ศ. 2540-2551  
มาจัดทําเปนสาระการเรียนรูและแบบเรียนทองถิ่น เรื่องคราม จัดใหเปนสาระเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 จากการวิเคราะหเนื้อหาเรื่องครามในเบื้องตนพบวาครอบคลุมเนื้อหา3กลุมสาระ คือ กลุมสาระ
วิทยาศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ครามธรรมชาติมีบทบาททางเศรษฐกิจในตลาดโลกเปนอยางมาก  การปลูกตนครามและการยอมสี
ครามในหลายๆ ประเทศเกือบสูญหาย มีบางประเทศรวมประเทศไทย ยังคงมีการยอมสีครามธรรมชาติอยู
บางแตมีแนวโนมลดลง เมื่อหลายปที่ผานมา โลกเผชิญกับปญหามลพิษจากสิ่งแวดลอม สาเหตุหนึ่งเกิดจาก
การใชสารเคมีสังเคราะหซึ่งรวมถึงสียอมดวย  ผูตระหนักในสุขภาพของชุมชนจึงหันมาใหความสนใจสี
ยอมธรรมชาติซึ่งสีครามเปนสียอมธรรมชาติที่สีสดใส สวย ติดทนนาน ปกปองแสงอัลตราไวโอเลต และ
ตานเชื้อแบคทีเรีย   กระบวนการยอมครามเปนปฏิกิริยาทางชีวเคมี ที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียสซึ่งเปน
การยอมเย็นไมตองใชพลังงานความรอน  จึงมีสวนลดวิกฤติการณภาวะโลกรอนที่เปนปญหาของมนุษยชาติ
ในปจจุบัน   นอกจากนี้ยังพบปญหาสังคมและเศรษฐกิจ เชน  คนหนุมสาวชาวอีสานยายถิ่นไปทํางานเมือง
ใหญทิ้งลูกไวกับพอแมในชนบท  แตเมื่อพบปญหาเศรษฐกิจทําใหเขาตกงาน  ตองหวนกลับบานและพบ
ปญหาวาตนเองขาดความรูและทักษะในการดําเนินชีวิตในชนบท ทั้งยังไมสามารถถายทอดองคความรูรุน
ปูยาไปสูลูกหลาน      สงผลใหภูมิปญญาขาดการสืบทอด รวมทั้งภูมิปญญาครามดวย อยางไรก็ตามจากผล
ของการวิจัยเปนเสมือนการกระตุนใหภูมิปญญาเรื่องครามกลับมาไดรับความสนใจอีกครั้ง สามารถสราง
อาชีพใหกับชุมชนไดเปนอยางมากโดยจะเห็นวาผาครามมีราคาสูงขึ้นซึ่งสรางความภาคภูมิใจใหกับทองถิ่น
โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ

ดังนั้นการนําเรื่องการยอมครามมาจัดทําเปนสาระการเรียนรูและแบบเรียนทองถิ่นเรื่องคราม จึงเปน
การสืบสานภูมิปญญาเรื่องครามสูลูกหลาน ทั้งยังเปนอาชีพใหกับลูกหลานไดในอนาคตและสนับสนุน
สงเสริมใหคนรุนหลังไดมีสวนชวยลดภาวะโลกรอนอีกดวย
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ขั้นตอนในการดําเนินการพัฒนาหนวยการเรียนรูและแบบเรียน เรื่อง การยอมคราม
ขั้นตอน การดําเนินการ เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ

1 สังเคราะหและวิเคราะหองค
ความรูเรื่องการยอมผาคราม 
และเนื้อหากลุมสาระ
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และ
การงานอาชีพ ในหลักสูตร
แกนกลาง ชวงชั้นที่ 3

องคความรู เรื่องการยอม
ครามที่สอดคลองกับเนื้อหา
3 กลุมสาระวิชา ในหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

ตรวจสอบเอกสารความรู

2 กําหนดตัวชี้วัดในการเรียนรู
และเขียนคําอธิบายรายวิชา

ตัวชี้วัดในการเรียนรูอยาง
นอย 5 ตัวชี้วัด และคําอธิบาย
รายวิชา 1 รายวิชา

ตรวจสอบเอกสารตัวชี้วัดและ
คําอธิบายรายวิชา

3 จัดทําสาระการเรียนรูและ
ออกแบบการเรียนรู

สาระการเรียนรูทองถิ่นที่มี
เนื้อหาบูรณาการทั้ง 3 กลุม
สาระ ประกอบดวย หนวย
การเรียนรู 8 หนวย และ
แผนการสอนอยางนอย 10
แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง 

ตรวจสอบเอกสารสาระการเรียนรู
และแผนการสอน

4 จัดทําแบบเรียนและสํารวจ
แหลงเรียนรูในทองถิ่น

แบบเรียน 1 เลม แหลงการ
เรียนรูในชุมชน 2 แหง

ประเมินแบบเรียนและความ
เหมาะสมของแหลงการเรียนรู

5 ตรวจสอบคุณภาพสาระ
การเรียนรู แผนการสอนและ
แบบเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ

ผูเชี่ยวชาญดานการยอมคราม
และการสอน  จํานวน 5 คน

สอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญ  รอยละ 80 เห็นวาสาระ
การเรียนรู แบบเรียน และแผนการ
สอนมีคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไป

6 อบรมการใชสาระการเรียนรู
และแบบเรียนกับครูผูสอนทั้ง 
3 กลุมสาระวิชา และภูมิปญญา
ชวยสอน

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

สอบถามและสังเกตพฤติกรรม 
ครูและภูมิปญญา รอยละ 100
สามารถที่จะนําไปใชไดจริง

7 ทดลองใชหนวยการเรียนรู
ตามแผนที่วางไวกับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 จํานวน 2 โรงเรียน

นักเรียนจํานวน 60 คน 
ครูจํานวน 2 คน

สอบถามและสังเกตพฤติกรรมครูวา
สามารถใชแผนการสอนไดดี
หรือไม  โดยพิจารณาที่
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ขั้นตอน การดําเนินการ เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
โดยทดลองทีละโรงเรียน - ผลการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้น    

วัดไดจากแบบทดสอบและภาระ
งาน
- เจตคติของนักเรียนที่มีตอภูมิ
ปญญาเรื่องการยอมครามอยูใน
ระดับมากวัดไดจากแบบสอบถาม
- ระยะเวลาการเรียนรูเปนไปตามที่
กําหนดไวในแผนการสอน

8 รวมกับโรงเรียนและชุมชน
จัดตั้งศูนยการเรียนรูเรื่องคราม

โรงเรียนละ 1 ศูนย รวม        
2  ศูนย

สังเกตพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน
ตามที่นัดหมาย

9 ประเมินผลการนําไปใช - มีสาระการเรียนรูเรื่องคราม
- มีแบบเรียนเรื่องคราม
- มีศูนยการเรียนรูเรื่องคราม

การจัดตั้งศูนยการเรียนรู  ภายใน
ศูนยประกอบดวย สาระการเรียนรู
และแบบเรียนเรื่องคราม และมุม
สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
ครามในชุมชน

เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
1 
2  
3   
4    
5     
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โดยที:่  
ขั้นตอนที่ เกณฑการใหคะแนน

1 โครงการผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  และดําเนินการสืบสานภูมิปญญาครามสู
ลูกหลานตามแผนขั้นตอนที่ 1 - 4

2 ดําเนินการสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลานตามแผนขั้นตอนที่ 5 - 9
3 ดําเนินการสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลานตามแผนขั้นตอนครบ 9 ขอ  และผูรับบริการ

มีความรูความเขาใจ  รอยละ  65  ความพึงพอใจ  รอยละ 65 นําไปใชรอยละ 55
4 ดําเนินการสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลานตามแผนขั้นตอนครบ 9 ขอ  และผูรับบริการ

มีความรูความเขาใจ  รอยละ  70  ความพึงพอใจ  รอยละ 70  นําไปใชรอยละ 60
5 ดําเนินการสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลานตามแผนขั้นตอนครบ 9 ขอ  และผูรับบริการ

มีความรูความเขาใจ  รอยละ  75 ความพึงพอใจ  รอยละ 75  นําไปใชรอยละ 65

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของการสืบสาน
ภูมิปญญาครามสูลูกหลาน

ระดับ
ความสําเร็จ

- - -

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 นําเสนอโครงการ การสืบสานภูมิปญญาครามสูลูกหลาน ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
2 มีรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติโครงการ
3 มีหลักฐานการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมที่ดําเนินไวในแผนการดําเนินการพัฒนา

หนวยการเรียนรูและแบบเรียน เรื่อง การยอมคราม
4 มีรายงานผลการประเมินโครงการ  เอกสารหลักฐานรายชื่อผู เขารับการฝกอบรม และ

ภาพประกอบโครงการ

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.อนุรัตน  สายทอง               ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปวัฒนธรรม 08 – 1974 - 8685
ดร.อมรา  เขียวรักษา     ผูจัดเก็บขอมูล อาจารยระดับ 7 08 - 1551 - 9549
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ประเด็นการประเมินผล: ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ชื่อตัวชี้วัด  :  3.3  ระดับความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพใหเกิดความเขมแข็งในระดับ

        ทองถิ่นและประเทศ
หนวยวัด :  ระดับความสําเร็จ
น้ําหนัก  : รอยละ 2.5
คําอธิบาย : 

วัตถุประสงคของตัวชี้วัด : เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการตามภารกิจ                   
ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน  ซึ่งสอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 และมาตรา 8(4) โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่
เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น  และถือเปนภาระหนาที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและ
นักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพื่อประโยชนของสวนรวม

แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  หมายถึง การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม                 
ที่มหาวิทยาลัยไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการ
แบบใหเปลา 

ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้  
1.   บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน
2.   บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา
3.   บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง
4.   บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่

เกี่ยวของ
5.   บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ
6.   บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต
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มีจํานวนโครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวนทั้งหมด 10 โครงการ                        
(ตามแผนงบประมาณ และแผนของมหาวิทยาลัย) แตละโครงการ มีวัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีวัด
ความสําเร็จของโครงการ ดังนี้

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
ของโครงการ

1. โครงการยกระดับ
มาตรฐานการผลิต
และการแปรรูป
หนอไมและหวาย
ในเขตภูพาน

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

2. เพื่อพัฒนายกระดับ
มาตรฐานการผลิตตาม
เกณฑมาตรฐานชุมชน

3. เพื่อฝกอบรมการพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานการผลิต
ตามเกณฑมาตรฐานชุมชน

1. เพื่อใหความรูทางดาน
วิชาการ

2. กลุมเปาหมาย คือ ผูผลิต
ผลิตภัณฑหนอไมและ
หวายในเขตเทือกเขาภูพาน

3. ปริมาณกลุม เปาหมาย    
10  กลุมผูผลิต

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความ

เขาใจ ไมนอยกวา  
รอยละ75

2. ความพึงพอใจ         
ไมนอยกวา        
รอยละ75

3. การนําความรูไป
ใชไมนอยกวา  
รอยละ 65

2. โครงการคลินิก
รักษาโรคสัตว 
และศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการ
ผสมเทียม

1. เพื่อการบริการสาระ  
ขอมูล ขาวสารความรู         
ความเคลื่อนไหวและ
ดําเนินกิจกรรม เพื่อการ
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว 
เชน สัตวปก สุกร โคและ
กระบือ

2. เพื่อบริการรักษาโรคสัตว
ทําหมัน ฉีดวัคซีนปองกัน
โรค และการผสมเทียม
ความความเหมาะสมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการ

1. นักศึกษา นักวิชาการ และ
คณาจารย ดานปศุสัตว
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร 50 คน

2. ผูประกอบการเลี้ยงสัตว 
เชน สุนัข สุกร โคเนื้อ   
โคนม และสัตวปก

3. ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร

4. ปริมาณกลุมเปาหมาย    
50  คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความพึงพอใจ  

ไมนอยกวา      
รอยละ 75
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
ของโครงการ

เลี้ยงสัตวในการแขงขัน
ของชุมชน

3. กระตุน และสงเสริมการ
พัฒนาอาชีพเกษตรในชนบท
แบบทวิภาคี โดยการมีสวน
รวมระหวางชุมชน องคกร
ภาครัฐและเอกชน

3. โครงการอบรม     
โลจิสติกสและการ
จัดการสินคาคงคลัง
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู 
ประกอบการ ใน
ทองถิ่น

1. สามารถเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันกับคูแขงได

2. เพื่อใหมีความเขาใจใน
แนวคิดและนํามา
ประยุกตใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประกอบการในทองถิ่น

3. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ทักษะและเพิ่มพูนความรู
ใหกับผูเขารวมโครงการ

4. เพื่อสรางเครือขายการ
รวมมือทางวิชาการกับ
ผูประกอบการในทองถิ่น

ผูประกอบการ กลุม OTOP 
จํานวน 30 คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความ

เขาใจไมนอยกวา  
รอยละ 75

2. ความพึงพอใจ      
ไมนอยกวา      
รอยละ 75

3. การนําความรูไป
ใชไมนอยกวา  
รอยละ 65 

4. โครงการถายทอด
เทคโนโลยีสู
ชุมชน

1. เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางชุมชน องคการ
บริหารสวนตําบล และ
สถาบันศึกษา

2. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมแกชุมชน

3. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ทักษะและเพิ่มพูนความรู
ดานเทคโนโลยีแกชุมชน

ประชาชนในเขต อบต
จํานวน 30 คน

กลุมผูรับบริการมี
1.   ความรูความเขาใจ 

ไมนอยกวา          
รอยละ 75

2. ความพึงพอใจ ไม
นอยกวา  รอยละ 75

3. การนําความรูไป
ใชไมนอยกวา  
รอยละ 65
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
ของโครงการ

5.โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs  
University)

1. เพื่อยกระดับความรูความ
สามารถ และทักษะในการ
ดําเนินธุรกิจ รวมทั้งทักษะ
ในการแกไขปญหาไดจริง
ของบุคลากร SMEs

2. เพื่อสรางและพัฒนา
ความรู ทักษะ ของบริการ
ธุรกิจ (Service Provider) 
ไดแกที่ปรึกษาพี่เลี้ยง
นักวิจัยให SMEs

3. เพื่อยกระดับความสามารถ
     ของบุคลากรภาครัฐที่ทํา

หนาที่ในการสงเสริม SMEs
4. เพื่อจัดตั้งคลังสมอง SMEs 

ซึ่งเปนการรวบรวมที่
ปรึกษาและกลุม
ผูเชี่ยวชาญมาชวยให
ความรูแกกลุมเปาหมาย

1. ผูประกอบการ ทายาท
ธุรกิจ

2. นักศึกษมหาวิทยาลัย     
ราชภัฎสกลนคร

3. ผูเชี่ยวชาญ
4. คณาจารยในคณะ

วิทยาการจัดการ รวม
ทั้งสิ้น 200 คน

1. ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ

1.1 สราง Business 
Matching
จํานวน 50 ราย
ตอป

1.2 สรางผูประกอบ
การรายใหม 
จํานวน 5 รายตอป

1.3 จัดอบรมเพื่อ
สรางผูประกอบ     
การเฉพาะดาน 
จํานวน 100 ราย
ตอป

1.4 ใหคําปรึกษา
ปญหาธุรกิจใน
ระดับทั่วไป 
จํานวน 30 รายตอป

6. โครงการคายเมล็ด
พันธุแหงศานติ 
เรียนรูอยางไร
ความรุนแรง

1. สงเสริมและปลูกฝงให
เยาวชนไดเรียนรูแนวคิด
ใฝสันติ ไรความรุนแรง

2. เพื่อใหเยาวชนไดเกิดแรง
บันดาลใจในการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมของตน

3. สงเสริมงานพัฒนานักศึกษา
4. สงเสริมศักยภาพในการ

ใหบริการวิชาการและ
ความรวมมือกับองคกร
เครือขายในทองถิ่น

นักเรียน/นักศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองสกลนคร
จํานวน 150 คน

1. ความพึงพอใจ     
ไมนอยกวา      
รอยละ 80

2. ความรูความ
เขาใจไมนอยกวา
รอยละ 90

3. การนําความรูไป
ใชไมนอยกวา  
รอยละ 75



ก.พ.ร.
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
ของโครงการ

7.  โครงการ
ประชาธิปไตย
สัญจร

1. สงเสริมและปลูกฝงให
เยาวชนไดเรียนรูเขาใจ
ปรัชญาและกระบวนการ
ประชาธิปไตย
2. สงเสริมศักยภาพใน
การรวมมือกับองคกร
เครือขายเพื่อใหบริการ
วิชาการแกทองถิ่น

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

1. ความพึงพอใจ   
ไมนอยกวา     
รอยละ 80

2. ความรูความ
เขาใจไมนอยกวา
รอยละ 80

8. โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการเปา
แกวศิลปสงเสริม
อาชีพแกทองถิ่น

1. เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับความรู
และเทคนิคตางๆ ในการ
เปาแกวศิลป
2. เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดฝกปฏิบัติการ
เปาแกวศิลปเปนรูปตางๆ
เชน ตนไม ดอกไม 
เครื่องประดับ ตัวหนังสือ 
เปนตน
3. เพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน
สรางงานสรางรายไดใน
ทองถิ่น

ประชาชนในเขตพื้นที่
บริการ จํานวน 60 คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความ

เขาใจไมนอยกวา    
รอยละ 75

2. ความพึงพอใจ  
ไมนอยกวา      
รอยละ 75

3. การนําความรูไป
ใชไมนอยกวา      
รอยละ 65

9. โครงการรวบรวม 
อนุรักษ และ
สงเสริมการใช
สมุนไพรใน
ชุมชน

1. เพื่อปลูกสมุนไพรไวดูแล
สุขภาพ ปองกันโรคบาง
ชนิดในโรงเรียนเปาหมาย

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

นักศึกษา นักเรียน 
ครู – อาจารย ในโรงเรียน 
หมอพื้นบานจํานวน 100 
คน

1. ความรูความเขาใจ
ไมนอยกวา      
รอยละ 75

2. ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 75 

3. การนําความรูไป
ใชไมนอยกวา      
รอยละ 65
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ของโครงการ

3. เพื่อจําแนกชนิด รวบรวม
สมุนไพรจากการแปล
ตํารายาจากใบลานของชน
เผาไทโส

10. โครงการอบรม
ครูผูสอนแบบ
บูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่ออบรมครูผูสอน
เกี่ยวกับความรูความ
เขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. เพื่ออบรมครูผูสอน
เกี่ยวกับการเขียนแผนการ
สอนแบบบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย

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

ครู จังหวัดสกลนคร,
นครพนม และมุกดาหาร  
จํานวน 100 คน

1. ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง          
ไมนอยกวา      
รอยละ 90

2. ความพึงพอใจ
ของผูเขารับการ
ฝกอบรม        
ไมนอยกวา      
รอยละ 80

3. การนําผลการ
อบรมไป
ประยุกตใชใน
การเรียนการ
สอนไมนอยกวา    
รอยละ 75
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เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน

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

โดยที:่  

ขั้นตอนที่ เกณฑการใหคะแนน
1 แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพใหเกิดความเขมแข็งในระดับทองถิ่นและประเทศ

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

การดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละของโครงการตามแผน หมายรวมถึง โครงการทั้งหมด
ตามชุดโครงการนั้นๆ ที่กําหนดไวในแผนเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของโครงการ โดยจะวัดความสําเร็จแต
ละโครงการภายใน 3 มิต ิไดแก

กลุมเปาหมาย
มิติการประเมิน
แตละโครงการ

ครู/อาจารย/นักวิชาการ       
/นิสิตนักศึกษา

ชาวบาน/ชุมชน/สังคม

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

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของแผนการบริการ
วิชาการและวิชาชีพใหเกิดความเขมแข็งใน
ระดับทองถิ่นและประเทศ

ระดับ - - 5.0000

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 นําเสนอแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพใหเกิดความเขมแข็งในระดับทองถิ่นและ
ประเทศ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ที่ระบุโครงการที่ตองดําเนินการครบถวน    
ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

2 มีรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติใหความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริการ
วิชาการและวิชาชีพใหเกิดความเขมแข็งในระดับทองถิ่นและประเทศ   ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553

3 มีการรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน
4 มีการรายงานการประเมินผลโครงการหรือหลักฐานที่สรุปผลการดําเนินโครงการซึ่ง

แสดงที่มาของรอยละความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใชของ
กลุมเปาหมาย ตามผลที่รายงานมาทุกโครงการตามชุดโครงการนั้นๆ

5 มีหลักฐานเชิงประจักษ และ/หรือตัวอยางหลักฐานที่ใชจริงที่แสดงถึงการเก็บขอมูลดาน
ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ตามผลที่
รายงานมา เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบกอน - หลัง เปนตน

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
นายปญญา  มหาชัย       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด อธิการบดี 08 - 1871 - 3901
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 - 0004
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 08 – 7950 - 5254
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 08 – 1975 - 6678
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ          ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 9422 - 9875
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 - 1872  - 7835
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ         ผูจัดเก็บขอมูล (ค.10) คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
ผศ.ยุพิน  แวงสุข ผูจัดเก็บขอมูล(ค.1) ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7 08 – 9841 – 2899
ผศ.น.สพ.ธราดล  จิตจักร ผูจัดเก็บขอมูล (ค.2) รองคณบดีฝายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 – 1965 – 6579
นางสาวศิริพร   ตั้งวิบูลยพาณิชย  ผูจัดเก็บขอมูล (ค.3) อาจารยพิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 3123 – 4333
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ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล (ตอ)

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
นายวาสนา  เกษมสินธ  ผูจัดเก็บขอมูล (ค.4) อาจารย ระดับ 6 08 - 1052 – 2434
ผศ.อรทัย  พันธสวรรค  ผูจัดเก็บขอมูล (ค.5) ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 08 - 1964 – 0934
นายวิชาญ  ฤทธิธรรม ผูจัดเก็บขอมูล (ค.6

และค.7)
อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

08 – 4518 – 4978

ผศ.นิยม  ชลิตะนาวิน ผูจัดเก็บขอมูล (ค.8) ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 08 – 7225 – 9047
นายบํารุง  รินทา ผูจัดเก็บขอมูล (ค.9) อาจารย ระดับ 7 08 – 1729 – 1470
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ประเด็นการประเมินผล: ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ชื่อตัวชี้วัด  :  3.4  ระดับความสําเร็จของแผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนวยวัด :  ระดับความสําเร็จ
น้ําหนัก  : รอยละ 2.5
คําอธิบาย : 

วัตถุประสงคของตัวชี้วัด : เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏใหความสําคัญและ
ดําเนินการดานการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามภารกิจ ซึ่งสอดคลองตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547มาตรา 7 และมาตรา 8(8) ที่กําหนดเปนภาระหนาที่   ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในการศึกษาวิจัยสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

แผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หมายถึง แผนการดําเนิน
โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตามแนวพระราชดําริ ประกอบดวย

1. การสงเสริมศักยภาพการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณการเลี้ยงปศุสัตว
2. โครงการสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกในชุมชนสนองพระราชดําริตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการคายเยาวชนสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
4. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครสนองพระราชดําริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษา

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวนทั้งหมด 4 โครงการ (ตามแผน
งบประมาณ และแผนของมหาวิทยาลัย) แตละโครงการ มีวัตถุประสงค เปาหมาย  และวิธีวัดความสําเร็จของ
โครงการ ดังนี้

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีวัดความสําเร็จของ

โครงการ
1. โครงการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ
การผลิตโคขุนของ
สมาชิกสหกรณการ
เลี้ยงปศุสัตว กรป.
กลาง โพนยางคํา 
จํากัด

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

2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูของ

1. กลุมเปาหมายเกษตรกรผู
เลี้ยงโคขุน นักศึกษา 
นักวิชาการ คณาจารย

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

3. พื้นที่กลุมเปาหมาย  

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรู ความเขาใจ
    ไมนอยกวา รอยละ 75
2. ความพึงพอใจไม

นอยกวา รอยละ 75
 3. การนําความรู      

ไปใชไมนอยกวา   
รอยละ 65
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีวัดความสําเร็จของ

โครงการ
เกษตรกรและผูสนใจ

3. เพื่อสงเสริมและแนะนํา 
การจัดการฟารมเลี้ยงโค
ขุน ใหไดตามเกณฑ
มาตรฐานฟารมตาม
สุขลักษณะการผลิต
สินคาเกษตรที่ดี

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

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

กลุมเกษตรกรการผลิต
โคขุนของสมาชิก
สหกรณการเลี้ยงปศุสัตว 
กรป.กลาง โพนยางคํา
จํากัด ในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร

2. โครงการสงเสริม
การใชพลังงาน
ทางเลือกในชุมชน
สนองพระราชดําริ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อสรางเครือขายและ
เสริมสรางศักยภาพของ
ชุมชน

2. เพื่อใหความรูการใช
พลังงานทางเลือกใน
ชุมชน

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู

- ประชาชน 1 หมูบาน
- จํานวน 30 คน

1. ความรูความเขาใจ
ไมนอยกวา         
รอยละ 75

2. ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 75

3. การนําไปใชไม
นอยกวารอยละ 65
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีวัดความสําเร็จของ

โครงการ
การใชพลังงานทางเลือก
ในชุมชน

3. โครงการคาย
เยาวชนสราง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1. เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอ
การอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรมและโครงการ
ตามพระราชดําริ

2. เพื่อปลูกจิตสํานึกให
เยาวชนใหไดรับผิดชอบ
ตอสังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรมในทองถิ่น 
และโครงการตามแนว
พระราชดําริ

3. เพื่อใหเยาวชนไดรับ
    ความรู ความเขาใจ

ประสบการณดานการ
ปลูกหญาแฝกเพื่อการ
อนุรักษดิน น้ํา และปา
ไม แนวทางการฟนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ในทองถิ่น

-  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี จํานวน     
60  คน

- นักเรียนจากโรงเรียนใน
จังหวัดกลุมสนุก จํานวน 
80 คน

1. ความรูความเขาใจไม
นอยกวารอยละ 90

2. ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 80

3. มีเจตคติที่ดี ไมนอย
กวารอยละ 80

4.โครงการมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร
สนองพระราชดําริ :
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

1.เพื่อใหอาจารย ครู และ
นักศึกษา ที่รวมโครงการ
มีความรูความเขาใจใน
การติดตั้งสรางเนื้อหา
บทเรียน แกไข เนื้อหา

อาจารย ครู และนักศึกษาที่
เขารวมโครงการ จํานวน 
100 คน

1. ประเมินความรู
ความเขาใจดวย
แบบสอบถามไม
นอยกวา รอยละ 90

2. ประเมินความพึง
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีวัดความสําเร็จของ

โครงการ
บทเรียน แบบทดสอบใน
ระบบ Learn Square

2. เพื่อใหอาจารย ครู และ
นักศึกษาที่รวมโครงการมี
ความรูความเขาใจในการ
ติดตั้งระบบ ติดตั้งเนื้อหา
บทเรียนแบบทดสอบและ
การประยุกตใชสื่อ            
e-Learning (eDL-Square) 
ไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษา โรงเรียนในชนบท

3. เพื่อใหอาจารย ครู และ
นักศึกศึกษาที่เขารวม
โครงการสรางเครือขาย
ทางวิชาการในการใช
ระบบ Learn Square และ
การประยุกตใชสื่อ e-
Learning(eDL-Square)

พอใจของผูเขา
อบรมไมนอยกวา      
รอยละ80

3. อาจารย ครู และ
นักศึกษาที่นําผล
จากการอบรมไป
ประยุกต ใชในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไม
นอยกวารอยละ 75
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เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน

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

โดยที:่  
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

การดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละของโครงการตามแผน หมายรวมถึง โครงการทั้งหมด
ตามชุดโครงการนั้นๆ ที่กําหนดไวในแผนเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของโครงการ โดยจะวัดความสําเร็จ          
แตละโครงการภายใน 3 มิต ิไดแก 

กลุมเปาหมาย
มิติการประเมิน
แตละโครงการ

ครู/อาจารย/นักวิชาการ       
/นิสิตนักศึกษา

ชาวบาน/ชุมชน/สังคม

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

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของแผนการสงเสริมและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ระดับ - - 5.0000

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 นําเสนอแผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ระบุโครงการที่ตองดําเนินการครบถวนตอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ

2 มีการรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติใหความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการ
สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

3 มีการรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน
4 มีการรายงานรายงานการประเมินผลโครงการหรือหลักฐานที่สรุปผลการดําเนินโครงการ

ซึ่งแสดงที่มาของรอยละความรูความเขาใจ  ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใชของ
กลุมเปาหมาย ตามผลที่รายงานมาทุกโครงการตามชุดโครงการนั้นๆ

5 มีหลักฐานเชิงประจักษ และ/หรือตัวอยางหลักฐานที่ใชจริงที่แสดงถึงการเก็บขอมูลดาน
ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ตามผลที่
รายงานมา เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบกอน - หลัง เปนตน

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
นายปญญา  มหาชัย       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด อธิการบดี 08 - 1871 - 3901
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 - 0004
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ          ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 9422 - 9875
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ        ผูจัดเก็บขอมูล (ค.4) คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูจัดเก็บขอมูล (ค.1) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 - 1975 - 6244
นายกฤษฎา  พรหมพินิจ ผูจัดเก็บขอมูล (ค.2) อาจารยพิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 6233 - 6598
ผศ.วิศัย  พรหมเทพ ผูจัดเก็บขอมูล (ค.3) ประธานสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 - 1739 - 7392
นางสาวจิราภรณ  สุมังคะ ผูจัดเก็บขอมูล (ค.3) อาจารยพิเศษสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 1873 - 4334
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ประเด็นการประเมินผล: ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.                

ของสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานดานบัณฑิต   
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป
น้ําหนัก : รอยละ 3
คําอธิบาย :

 ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับจํานวนของผูสําเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ห ม ด  ไ ม นั บ ร ว ม ผู ที่ มี ง า น ทํ า ห รื อ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ อิ ส ร ะ ก อ น เ ข า ศึ ก ษ า  แ ล ะ
ผูศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ

 บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ 
และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา)  

 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ และมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา 
ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา)  

 ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) 

 หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของ
ผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุม
สาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 1  

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

 ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาคํานวณ
ดวย
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 สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได 
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน) ใหใส 
N/A ไวกอน เม่ือไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2554

 สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
สํารวจโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ทั้งนี้ตองใชสูตรการ
คํานวณใหสอดคลองกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมา
ในรายงานการประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผลการสํารวจจากแหลงใด

 หากสถาบันไมสามารถจัดเก็บขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทางระบบออนไลน
ไดทันเวลาหรือจัดเก็บขอมูลไดจํานวนนอย   สถาบันสามารถจัดเก็บขอมูลฯ  เพิ่มเติมจากการเก็บขอมูลฯ
ทางระบบออนไลน โดยตองแสดงหลักฐานวา ผูที่ตอบแบบสอบถามไดงานทําตองไมซ้ํากับผูที่ตอบ
แบบสอบถามวาไดงานทําผานทางระบบออนไลนในระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา สกอ.

 หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทํา
ให ไมสามารถสงรายงานผล การดํ า เนินงานไป ยัง สํานัก งาน ก .พ. ร .  ไดภาย ในเวลาที่ กํ าหน ด 
สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ เนื่องจากหากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายในวันที่ 
13 กุมภาพันธ 2554 สถาบันจะไดรับผลการประเมินเปน 1 

 
สูตรการคํานวณ แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังนี้

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

  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553                             

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

X 100
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สูตรที่ 2 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553

  

ตัวอยางการคํานวณ :
สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทั้งภาคปกติและ

ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน N คน จากการติดตามผลการมีงาน
ทําของบัณฑิตรุนนี้ โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการติดตามแบบสอบถาม 2 
ครั้ง ปรากฏวามีผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน n คน ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถาม
จากผูสําเร็จการศึกษา n คน พบวา

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

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

ตัวอยาง   มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 1,420 คน โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,350 คน ซึ่งเปนผู
ที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษาจํานวน 200 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 70 คน 
และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ไมมีงานทําจํานวน 100 คน

1 1

50 x

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีงานทํา
หรือประกอบอาชีพ
อิสระหลังสําเร็จ
การศึกษา

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553     

+ จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 
ที่ตอบแบบสอบถาม
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วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 1 

2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ 

กรณีที่ 2    บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

ตัวอยาง     มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 1,420 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,065 คน ซึ่งพบวา  
เปนผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา จํานวน 20 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 30 
คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ไมมีงานทําจํานวน 35 คน

N
=

N
X 100

1,350
=

1,420
X 100 

=   รอยละ 95.07

(c)
=

(n-a-b)
X 100

(980)
=

(1,350-70-200)
X 100 

=   รอยละ 90.74
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วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม

ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 2 
2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ

เกณฑการใหคะแนน :
             โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี

1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1  ป  รอยละ 66

เทากับ 1 คะแนน

2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1  ป  รอยละ 70

เทากับ 2 คะแนน

3 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1  ป รอยละ 74

เทากับ 3 คะแนน

4 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1  ป  รอยละ 78

เทากับ 4 คะแนน

5 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1  ป  รอยละ 82

เทากับ 5 คะแนน

n
=

N
X 100

1,065
=

1,420
X 100 

=   รอยละ 75

1 1
= 50 C

(N-a-b)
+

(n-a-b)

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

+
(1,065-30-20)

= รอยละ 84.04
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :        

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

2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทํา 
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ไมนับรวมผู
ที่มีงานทํากอนเขาศึกษา และผูศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา

3 จํานวนบัณฑิตทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ศึกษาตอ
4 แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สามารถเสนอขอมูลสาขาวิชาที่สําเร็จ และลักษณะ

งานที่ทําของบัณฑิต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 08 - 1975 - 6422
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08- 9208 - 5122
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 - 1872  - 7835
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 08 – 1975 - 6678
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ          ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 9422 - 9875
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 08 – 7950 - 5254
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 - 0004
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ         ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
นางสาวพัทธนันท ชมพูนุช ผูจัดเก็บขอมูล นักวิจัย 08 – 6234 -2697

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
    ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2550 2551 2552
จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระในระยะเวลา  1  ป

956 1,099 1,463

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยังไมไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ

176 622 293

จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาทั้งหมด 1,871 2,009 2,064
จํานวนผูกรอกแบบสํารวจทีห่ักผูมีงานทําหรือมีกิจการของ
ตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว

1,132 1,721 1,756

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระในระยะเวลา  1  ป

84.4523 63.8582 83.3144
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ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานดานบัณฑิต   
ตัวชี้วัดที่  4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
น้ําหนัก : รอยละ 3

คําอธิบาย :

 ใหเปรียบเทียบจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร 
ไดแกภาคปกติ ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ)ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา กับผูสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับรวม
บัณฑิตที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา และผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา              
โดยนําเสนอในรูปรอยละ

 บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ 
และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553

 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา)  

 การไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที่ไดงานทําตรงตามวิชาชีพ 
หรือบัณฑิตไดนําความรูที่ไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบอาชีพไมนอยกวารอยละ 75

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

 ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) 

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

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

 ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาคํานวณดวย 
 สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได 
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ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน) ใหใส 
N/A ไวกอน เม่ือไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2554

 สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
สํารวจโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ทั้งนี้ตองใชสูตรการ
คํานวณใหสอดคลองกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมา
ในรายงานการประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผลการสํารวจจากแหลงใด

 หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทํา
ให ไมสามารถสงรายงานผล การดํ า เนินงานไป ยัง สํานัก งาน ก .พ. ร .  ไดภาย ในเวลาที่ กํ าหน ด 
สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ เนื่องจากหากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายในวันที่ 
13 กุมภาพันธ 2554 สถาบันจะไดรับผลการประเมินเปน 1 

สูตรการคํานวณ : แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังนี้

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

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

x 100

สูตรที่ 2   บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553   

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีงานทําตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา

(จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่ตอบแบบสอบถาม)50 x

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระหลังสําเร็จการศึกษา

1 +
(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

ในปงบประมาณ พ.ศ.2553)
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ตัวอยางการคํานวณ :
สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทั้งภาคปกติและ

ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน N คน จากการติดตามผลการมีงาน
ทําของบัณฑิตรุนนี้โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการติดตามแบบสอบถาม 2 
ครั้ง ปรากฏวามีผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน n คน ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถาม
จากผูสําเร็จการศึกษา n คน พบวา

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ a คน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทําอยูกอนแลว b คน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา c คน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา d คน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ยังไมมีงานประจําทํา e คน

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

ตัวอยาง   มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 1,420 คน โดยมีผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 1,350 คน ซึ่งเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จ
การศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลวจํานวน 200 คน เปนผูสําเร็จการศึกษา ที่
ศึกษาตอจํานวน 70 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 760 คน
และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ไมมีงานทําจํานวน 100 คน

วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 1 

N
=

N
X 100

1,350
=

1,420
X 100 

=   รอยละ 95.07
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2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา

กรณีที่ 2    บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553

ตัวอยาง     มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลา
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 1,420 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,065 คน ซึ่งพบวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลวจํานวน 20 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 30 คน และเปนผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีงานทําตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 760 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ไมมีงานทํา
จํานวน 35 คน

วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม

ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 2 

D
=

C X 100

760
=

980 X 100 

=   รอยละ 77.55

n
=

N
X 100

1,065
=

1,420
X 100 

= Iรอยละ 75



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

             39

2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ

เกณฑการใหคะแนน :
        โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

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

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง 
หรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 

คน 689 962 1,294

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด คน 956 1,099 1,463
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ คน 1,593 1,919 1,928
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 1,871 2,009 2,064
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา

รอยละ 66.7162 87.5341 88.4484

d (n-a-b)
= 50

c
1 +

(N-a-b)

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

1 +
(1,420-30-20)

= รอยละ 67.50
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :              

1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทํา
ภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทํา
ตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สํา เร็จการศึกษา ภายใน 1 ปนับจากวันที่สํ า เร็จการศึกษา                           
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่มีงานทํา
อยูกอนแลว

5 แบบสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตที่สามารถเสนอขอมูลสาขาวิชาที่สําเร็จ และลักษณะงาน
ที่ทําของบัณฑิต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 08 - 1975 - 6422
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08- 9208 - 5122
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 - 1872  - 7835
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 08 – 1975 - 6678
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ          ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 9422 - 9875
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 08 – 7950 - 5254
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 - 0004
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ         ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
นางสาวพัทธนันท ชมพูนุช ผูจัดเก็บขอมูล นักวิจัย 08 – 6234 -2697



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

             41

ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานดานบัณฑิต   
ตัวชี้วัดที่ 4.1.4  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก
น้ําหนัก : รอยละ 4
คําอธิบาย :

 เปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท หรือ เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้ง
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษา
ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ใ น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 5 3  โ ด ย ใ ห นํ า เ ส น อ ใ น รู ป ร อ ย ล ะ ทั้ ง นี้
ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ 

 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  หมายถึง   บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
(โดยจะตองเปนบทความ ไมใชบทคัดยอ) รวมทั้ง บทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการ
ประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ

 การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอกในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือ
เอกของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่
ไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความ ทําหนาที่พิจารณาประเมินบทความกอนไดรับการ
ตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

  ก า ร เ ผ ย แ พ ร บ ท ค ว า ม จ า ก วิ ท ย า นิ พ น ธ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ เ อ ก
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธระดับ
ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ เ อ ก ข อ ง บั ณ ฑิ ต ใ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรับการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการ
เสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ 
(การเทียบเทาการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย หรือเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รวมทั้งบทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการ
นําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยตองเปนบทความที่ไดรับการคัดเลือก
ตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (Full text)

 วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมได
ก็ตอเมื่อ
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1)  วารสารนั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) 
2)  คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และ
3)  กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25
  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ไดแก  วารสารวิชาการที่อยู ในฐานขอมูล

วารสารวิชาการระดับสากลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเม่ือวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยาง
นอย 1 คน และมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย อยางนอย 1 เรื่องหรือ 1 บทความ ในแตละฉบับ 
ที่ตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยู
ในฐานขอมูล ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ใหการรับรองดวยได

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

 ฐานขอมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานา
ประเทศ  โดยอาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของ
สารสนเทศครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม  

ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาติ/ นานาชาติ
 ฐานขอมูลนานาชาติที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดย

ใชประกอบการพิจารณาใหทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(http://rgj.trf.or.th/thai/ rgj44.asp) 
1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html 
1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/ 
1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/ 
1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html 
1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html 
1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/ 
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2.  สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
2.1 Social SciSearch =  http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html 
2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/ 
2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/ 
2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php 
2.5 Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html 
2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php 
3. วารสารที่ตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นตองตีพิมพ    

เปนภาษาอังกฤษ
3.1 Journal of Medical Association of Thailand 
3.2 Thai Journal of Surgery 
3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
3.5 ScienceAsia 
3.6 Thai Journal of Agricultural Science 
3.7 Manusya 
3.8 Journal of Population and Social Studies
3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language
 ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ

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

then academic search premium)
9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/
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 การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติในปงบประมาณพ.ศ. 2553 โดยไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/ 
หลายฉบับ ก็ตาม

 การนับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) : จะนับไดเฉพาะบทความที่ไดรับ
การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมที่เปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (full text) หรือบทความวิจัย  
(Research article) ไมนับบทคัดยอ (Abstract) และรายงานสืบเนื่องจากการประชุมดังกลาวตองมีกระบวนการ
พิจารณาประเมินบทความ (Peer review) ไมใชรายงานสืบเนื่องจากการประชุมแบบรวมเรื่อง

 ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอกทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดรับการอนุมัติวิทยานิพนธให
สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

สูตรการคํานวณ :

(จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดตีพิมพเผยแพรโดยไมนับซ้ํา) 

(จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

x 100

เกณฑการใหคะแนน :
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

1 บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  รอยละ 30

เทากับ 1 คะแนน

2 บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  รอยละ 40

เทากับ 2 คะแนน

3 บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  รอยละ 55

เทากับ 3 คะแนน

4 บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  รอยละ 60

เทากับ 4 คะแนน

5 บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  รอยละ 65

เทากับ 5 คะแนน
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตวัชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/
เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ 

เรื่อง 77 83 86

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกทั้งหมด     
ในปงบประมาณ 

เรื่อง 153 161 129

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท   
หรือ เอกที่ตีพิมพ เผยแพรทั้ งในระดับชาติ      
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอก

รอยละ 50.3267 51.5528 66.6700

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

เผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
3. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเมื่อนับการตอบรับใน

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

4. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับตางๆ  โดยระบุถึง

ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ
ชื่อบทความ 

   ชื่อผูเขียน
5. จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ  พ.ศ.2553

ทั้งหมด
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

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

ทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  และระบุชื่อ
ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ  ชื่อบทความ   ชื่อผูเขียนและสาขาวิชาที่สําเร็จ

3 หลักฐานรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีบทความ             
จากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพ

4 แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2553  ที่เกี่ยวของกับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ 08 -1871 - 3997
ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 08 -1919 - 6026
นางสาววรรณภา  เอกพันธ ผูจัดเก็บขอมูล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 08 - 3148 - 5352
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ประเด็นการประเมินผล:  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค    
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

 ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
น้ําหนัก : รอยละ 4
คําอธิบาย :

 เปรียบเทียบงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้การเปน
อาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ใหนับอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 
รวมถึงบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานดานวิจัยไมนับรวมอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจําที่ลาศึกษาตอ

   งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบ
วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

   งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา 
คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับ
สิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอ
สาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงาน
ในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม   

   การตีพิมพงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หมายถึง การที่
บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา ในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผูประเมิน
อิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสง
บทความทําหนาที่พิจารณาตีพิมพประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

   การเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่
บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา ในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร 
รวมทั้งบทความงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ 
ห รื อ น า น า ช า ติ  โ ด ย ต อ ง เ ป น บ ท ค ว า ม ที่ ไ ด รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ตี พิ ม พ ร ว ม เ ล ม
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (Full text) 

   วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่เปน
ที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมไดก็
ตอเมื่อ1) วารสารนั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเปนผู
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ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอย
กวารอยละ 25

  วาร สาร วิชาการ ระดับ นานา ชาติ  ไดแก  วาร สารวิชากา รที่ อยู ในฐานขอมูล
วารสารวิชาการระดับสากลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเม่ือวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยาง
นอย 1 คน และมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพ อยางนอย 1 เรื่องหรือ 1 บทความ ในแตละฉบับ ที่
ตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

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

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

  ฐานขอมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานา
ประเทศ  โดยอาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของ
สารสนเทศครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม  

ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาติ/นานาชาติ
  ฐานขอมูลนานาชาติที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดย

ใชประกอบการพิจารณาใหทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/ rgj44.asp) 
1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html 
1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/ 
1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/ 
1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html 
1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html 
1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/ 
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2. สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
2.1 Social SciSearch =

            http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html 
2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/ 
2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/ 
2.4 Sociological Abstracts = 

            http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php 
2.5 Arts & Humanities Search =

            http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html 
2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts =

            http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php 
3. วารสารที่ตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นตองตีพิมพเปน

ภาษาอังกฤษ
3.1 Journal of Medical Association of Thailand 
3.2 Thai Journal of Surgery 
3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
3.5 ScienceAsia 
3.6 Thai Journal of Agricultural Science 
3.7 Manusya 
3.8 Journal of Population and Social Studies
3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language
  ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ

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

9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/
  การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ในปงบประมาณพ.ศ. 2553 จะไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม
  การนับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) : จะนับไดเฉพาะบทความที่ไดรับ

การตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมที่เปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (full text) หรือบทความวิจัย  
(Research article) ไมนับบทคัดยอ (Abstract) และรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมดังกลาวตองมีกระบวนการ
พิจารณาประเมินบทความ (Peer review) ไมใชรายงานสืบเนื่องจากการประชุมแบบรวมเรื่อง

  อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะ
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษา

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

สูตรการคํานวณ :

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

x 100
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เกณฑการใหคะแนน :
            โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

1 งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 8

เทากับ 1 คะแนน

2 งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 10

เทากับ 2 คะแนน

3 งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 12

เทากับ 3 คะแนน

4 งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 15

เทากับ 4 คะแนน

5 งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 30

เทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2550 2551 2552
จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือ
นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

18 39 36

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

9.52 18.8406 18.7500
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไมนับรวมอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ จัดเก็บโดยกองนโยบายและแผน

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

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

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

เผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
3. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซึ่งเมื่อนับการตอบรับ ใน

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

4. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับ
การประเมิน โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตาง  ๆโดยระบุรายละเอียด
ดังนี้

ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ
ชื่อบทความ และเลขหนา
ชื่อผูเขียน

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 08 - 1975 - 6422
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08- 9208 - 5122
นายสุรพิน  ขาวขันธ ผูจัดเก็บขอมูล นักวิจัย 08- 7856 - 8003
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ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2  รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 

ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
น้ําหนัก : รอยละ 3

คําอธิบาย :

 เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
ตอจํานวนอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 
ทั้งนี้การเปนอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ใหนับเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานดานวิจัยไมนับรวมอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ

  งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบ
วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

  งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา 
คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรู
หรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบตนความคิดของผลงาน หรือแสดง
ความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม
และจิตรกรรม   

 การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน  หมายถึง 
การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือ
ขอเสนอแนะที่ระบุไวในรายงานการวิจัยอยางถูกตอง และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจน
กอใหเกิดประโยชนไดจริง ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย และงานสรางสรรค มีดังนี้ 

1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ 
(สอน/ บรรยาย/ ฝกอบรม) การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา 
แบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือ เปนงานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน

2. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ 
(สอน/ บรรยาย/ ฝกอบรม) การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา 
แบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือ เปนงานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน

3. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สรางองค
ความรูแกสาธารณชนในเรื่องตางๆ เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
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พอเพียง เปนตน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการวิจัยไปใช เปนสิ่ง
ที่สะทอนถึงการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 

4. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เชน งานวิจัยเชิงนโยบายไม
วาจะเปนการนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ไปเปนขอมูลสวนหนึ่งของการประกาศใชกฎหมาย 
หรือมาตรการตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ และเอกชน

5. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายไดตามมา

  การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ให
นับจากวันที่นําผลงานวิจัยมาใชและเกิดผลอยางชัดเจนภายในปงบประมาณพ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 
กันยายน 2553) โดยจะไมนับซ้ําแมวางานวิจัยหรืองานสรางสรรค นั้นจะมีการนําไปใชอันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนหลายครั้งก็ตาม ทั้งนี้หากมีการนําไปใชหลายครั้ง ใหสถาบันอุดมศึกษาคัดสรรผลจากการนําไปใช
อันกอใหเกิดประโยชนที่ชัดเจนที่สุดหรือมีคุณคามากที่สุดมานําเสนอ

 นับเฉพาะการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยไมจํากัดวาเปนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่จัดทําแลวเสร็จในปใดหรือกลมผูใชประโยชนฯ เปนกลุมใด  
แตตองเปนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษาที่อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําสังกัดเทานั้น

  กรณีนําไปใชเปนบรรณานุกรมหรือการอางอิงอันเปนสวนหนึ่งของวรรณกรรมที่
เกี่ยวของนั้นไมสามารถนับได  แตหากเปนการทําวิจัยตอยอดหรือสืบเนื่องจากงานวิจัยชิ้นกอนใหสามารถ
นับรวมได

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

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

  หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจาก
งานวิจัย หรืองานสรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เชน บันทึกซึ่งแสดงระยะเวลาที่สามารถลดได
ในการปอกเปลือกกุง เมื่อนําเครื่องปอกเปลือกกุงซึ่งเปนสิ่งประดิษฐจากการวิจัยไปใชงาน เปนตน 

  หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน มาใชในการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในงานวิจัย เชน ผลจาก
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การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ทักษะของ
นักศึกษาที่แสดงไดวา นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน

  หลักฐานที่แสดงผลดีที่ เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฏหมาย /
มาตรการ ที่เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบาย มาใชในองคกร/คณะ/สถาบัน เชน มีจํานวนคณาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ทํางานวิจัยดานสหวิทยาการมากขึ้น หลังจากสถาบันฯไดกําหนดนโยบายที่จะเปนผูนํา
ทางดานการวิจัยสหวิทยการภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนโยบายดังกลาว เปนผลจากการวิจัย
นโยบายเพื่อกําหนดทิศทางดานการทําวิจัยของสถาบัน เปนตน

  หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําหลักสูตรการสอน/ ทฤษฎี
การสอน/ โสตทัศนูปกรณประกอบการเรียนการสอน/ ตําราประกอบการสอน ฯลฯ ที่เปนผลจากการวิจัยหรือ
งานสรางสรรค มาใชตามวัตถุประสงคของการวิจัย เชน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการ
สัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ ทักษะของนักศึกษาที่แสดงไดวา นักศึกษามีพัฒนาการ
ทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน

สูตรการคํานวณ :

(จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน                    
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

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

เกณฑการใหคะแนน :
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
ตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ 8

เทากับ 1 คะแนน

2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 10

เทากับ 2 คะแนน

3 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 12

เทากับ 3 คะแนน

4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 15

เทากับ 4 คะแนน

5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 20

เทากับ 5 คะแนน
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไมนับรวมอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ จัดเก็บโดยกองนโยบายและแผน

2 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จัดเก็บโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

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

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

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 08 - 1975 - 6422
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08- 9208 - 5122
นายสุรพิน  ขาวขันธ ผูจัดเก็บขอมูล นักวิจัย 08- 7856 - 8003

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2550 2551 2552
จํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจน

- - 25

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

- - 13.0200
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ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3    รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงาน

ที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา
น้ําหนัก : รอยละ 3

คําอธิบาย :
 ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคได

ริเริ่มโดยการใชสติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไม
ลอกเลียนงานของผูอื่น โดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดยผู
สรางสรรคจะไดรับความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 หมวด 1 มาตรา 6 ไดใหความคุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภท ไดแก

1. งานวรรณกรรม  (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ)
2. งานนาฏกรรม (ทารํา ทาเตน ฯลฯ)
3. งานศิลปกรรม  (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ศิลปประยุกต ฯลฯ)

 4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเนื้อรอง ฯลฯ)
 5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี)
 6. งานโสตทัศนวัสดุ  (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)
 7. งานภาพยนตร
 8. งานแพรเสียงแพรภาพ
 9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลปะ
 การดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ เพื่อขอหนังสือรับรองความเปนเจาของ

งานลิขสิทธิ์  โดยกรมทรัพยสินทางปญญา ใหอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําผูสรางสรรคผลงาน ยื่นขอ
หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ ไดที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใหดาวนโหลดแบบฟอรมคําขอ
แจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดที่  http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option =com_docman&task= 
cat_view&gid =777&Itemid=428 และสามารถดําเนินการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดโดยตรงที่กรม
ทรัพยสินทางปญญา โดยใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 2 สัปดาห  ทั้งนี้การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ของกรม
ทรัพยสินทางปญญาไมเสียคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น และขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงผลงาน
ลิขสิทธิ์ที่ใชยื่นประกอบคําขอฯ ในรูปแบบของไฟลขอมูลผลงาน .doc หรือ .pdf หรือไฟลขอมูลผลงาน
รูปแบบอื่น

 การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ จะนับไดตอเมื่อมีหลักฐานเปน
หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ออกใหใน
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์  ทั้งนี้ การ
นับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ สามารถแบงได 3 กรณีดังนี้

- กรณีบุคลากรของสถาบันฯ รับจางหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนหรือหนวยงานรูปแบบ
อื่นผลิตงานชิ้นหนึ่ง และหนวยงานเปนผูแจงขอมูลลิขสิทธิ์ผลงานดังกลาวนั้น สามารถ
นับเปนผลงานของบุลากรของสถาบันฯ ได
- กรณีบุคลากรของสถาบันฯ ทํางานวิจัยและนําผลงานไปแจงขอมูลลิขสิทธิ์ดวยตนเอง 
สามารถนับเปนผลงานของสถาบันฯ ได
- กรณีสถาบันอุดมศึกษาใหทุนสนับสนุนงานวิจัยแกบุคลากร และสถาบันฯ นําผลงานไป
แจงขอมูลลิขสิทธิ์นั้น นับเปนผลงานของสถาบันฯ ได
 ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เปนตําราหรือหนังสือตามที่กําหนดใน

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

 การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ จะนับไดตอเมื่อผลงานวิชาการนั้น
ไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบหนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ 
และวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดยสํานักพิมพที่มีระบบการพิจารณาตนฉบับ
จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ ทั้งนี้ ใหนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 เลม 
ไมนับซ้ํากรณีไดรับการตีพิมพหลายครั้ง และไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางกระบวนการตีพิมพ

 หนวยงานที่เชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีอํานาจถูกตองตามกฎหมาย และมีกระบวนการอยาง
เปนระบบและประกันคุณภาพในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเปนหนวยงานที่จัดพิมพผลงาน
ทางวิชาการที่มีกระบวนการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer 
Review) ซึ่งเปนที่ยอมรับวามีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกอนการตีพิมพ ทั้งนี้ การไดรับ
พิจารณาใหตีพิมพผลงานทางวิชาการผานสํานักพิมพ หรือหนวยงานจัดพิมพที่เชื่อถือได จะเปนเครื่องรับรอง
รองคุณภาพใหแกงานวิชาการนั้น 

 ตัวอยางผลงานวิชาการที่สามารถขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพ เชน 
หนังสือ ตํารา โปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการประดิษฐคิดคนทางนาฏกรรม (ทารํา) ศิลปกรรม และดนตรี
กรรมซึ่งเปนผลจากการศึกษา/ขอคนพบทางวิชาการ เปนตน

                                                          
1
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549
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 กรณีผลงานของอาจารยประจํา/นักวิจัยประจําที่ไปชวยราชการที่สถาบันอุดมศึกษาอื่น
ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป ใหนับวาผลงานนั้นเปนของสถาบันที่ไปชวยราชการ  ยกเวน กรณีเปนผลงานที่ได
จัดทําไวกอนเปนอาจารยประจํา/นักวิจัยประจําของสถาบัน  หรือเปนงานตอเนื่องที่ใชเวลาและงบประมาณ
สวนใหญในชวงที่อยูที่สังกัดเดิม  ใหนับเปนผลงานของสถาบันตนสังกัดเดิม  หากมีความไมชัดเจนให
นักวิจัยเจาของผลงานเปนผูตัดสินใจวาจะมอบใหนับเปนผลงานของที่ใด

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

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

สูตรการคํานวณ :

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

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

เกณฑการใหคะแนน :
             โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

1 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ  ....

เทากับ 1 คะแนน

2 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ  ....

เทากับ 2 คะแนน

3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ  ....

เทากับ 3 คะแนน

4 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ  ....

เทากับ 4 คะแนน

5 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ  ....

เทากับ 5 คะแนน

หมายเหต ุ: อยูระหวางการเจรจา
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีตปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2550 2551 2552
จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได

- - N/A

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

- - N/A

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ จากหนวยงานที่เชื่อถือได ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  นับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 เลม ไมนับซ้ํากรณีไดรับการตีพิมพหลายครั้ง 
และไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางกระบวนการตีพิมพ

2 เอกสารหลักฐานที่แสดงการไดรับการจดลิขสิทธิ์ หรือ ไดรับรองคุณภาพ ซึ่งออกโดยหนวยงาน
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อถือได ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 เชน หนังสือรับรองความเปน
เจาของงานลิขสิทธิ์ หนังสือรับรองคุณภาพ เปนตน

3 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไมนับรวมอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ จัดเก็บโดยกองนโยบายและแผน

ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 08 – 1260 – 4949
นายเกษม  บุตรดี ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 08 – 9940 – 6996
นางดาราภรณ  นันตะสุข ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 – 6226 – 9672
นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 – 4166 – 5181
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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 5   ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
น้ําหนัก : รอยละ 5

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและกาวสูการเปนสถาบันที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

คําอธิบาย :  

การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 2, 3 และ 4 มีพัฒนาการที่
ทําใหไดรับการยอมรับทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับระดับสาขาวิชา
หรือระดับสถาบันจากองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก ทั้งนี้ ไมนับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info

เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
1 

2  

3   

4    

5     

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน        คะแนน

ระดับ  1 สถาบันอุดมศึกษาทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล ซึ่งเปนแผน
ระยะยาวและจัดทําแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553               
เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันใหไดรับการยอมรับใน
ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค ห รื อ น า น า ช า ติ  ที่ ไ ด รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษา

1    คะแนน
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เกณฑการใหคะแนน : (ตอ)

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน        คะแนน
ระดับ  2 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบัน

สูสากล ตามแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กําหนด
2    คะแนน

ระดับ  3 สถาบันอุดมศึกษาติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

3    คะแนน

ระดับ  4 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหและทบทวนผลการประเมินตามแผนงาน
พัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทําขอเสนอในการ
ปรับปรุงการดํา เนินงาน พรอมจัดทําแผนงานพัฒนาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554

 4    คะแนน

ระดับ  5 สถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจาก
องคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก

5    คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบัน
สูระดับสากล

ระดับ
ความสําเร็จ

- - 4.0000

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

ประเด็นที่ แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล
1 มหาวิทยาลัยมีการทบทวนแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล ซึ่งเปนแผนระยะยาว และ

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

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

3 มหาวิทยาลัยมีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากลทั้งแผนระยะยาวและแผนประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  เชน รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
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ประเด็นที่ แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล
ที่อนุมัติแผนงานพัฒนาสถาบัน

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

5 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงไดวามหาวิทยาลัยมีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน หรือรายงานการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน

4 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจําป และนําเสนอ ปญหา ขอจํากัด
แนวทางแกไขและขอเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553     
โดยเนื้อหาของรายงานฯ  ควรประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

1) ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการตามที่กําหนดไว
2) สรุปผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมายตามที่กําหนดไว
3) ปจจัยสนับสนุน
4) ปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด
5) แนวทางหรือขอเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงาน

5 เอกสาร/หลักฐานอ่ืนที่มีสาระสําคัญครบถวนตามองคประกอบของรายงานฯ ขางตน ที่ทําให
สภามหาวิทยาลัย ผูบริหารสถาบัน/คณะ/สํานัก มีขอมูลเพียงพอที่จะนําไปใชประโยชนตอ
การกําหนดนโยบายและการดําเนินงานในปตอไป

6 เอกกสาร/หลักฐานยืนยันวันหรือชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยไดนําเสนอรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป และขอเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงานดังกลาวตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

7 แผนงานพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
8 เอกสารยืนยันการไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองคกรชั้นนําของโลก
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ผูชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ 08 -1871 – 3997
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 – 0004
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 08 – 7950 – 5254
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 08 – 1975 – 6678
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ          ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 9422 – 9875
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 – 1872  - 7835
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ         ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 – 0853
ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 08 – 1871 – 3305
นายสุนทร  ไชยชนะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
08 – 3141 – 0403

รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 – 1975 – 6244
ผศ.อนุรัตน  สายทอง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 08 – 1974 – 8685
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08 – 9208 – 5122
ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย 08 – 1919 – 6026
นายเกษม   บุตรดี ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 08 – 9940 – 6996
นางนงเยาว  จารณะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองกลาง 08 – 6631 – 9191
ผศ.ภาวิณี  แสนชนม ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 08 – 6219 – 1792
ผศ.ดร.วิจิตรา  วงศอนุสิทธิ์ ผูจัดเก็บขอมูล ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 08 – 1050 – 5997
ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง  ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 08 – 4428 – 5407
นางสาวชองนาง  โมราราษฎ ผูจัดเก็บขอมูล อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย 08 – 1888– 5757
นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 – 4166 – 5181
นายศราวุธ  ปญญาสาร ผูจัดเก็บขอมูล เจาหนาที่ศูนยบริการนักศึกษาตางชาติ 08 – 4788 – 2894
นางอรทัย  ไชยหงษ ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเทศสัมพันธ 08 – 9572 – 5265
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ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ
ตัวชี้วัดที่ 6  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 6.1  รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
น้ําหนัก : รอยละ  5

คําอธิบาย :
 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงาน

สถิติแหงชาติเปนผูดําเนินการสํารวจ
 บัณฑิต หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา 
ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หมายถึง ผูที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552) และ

2.  มีงานทําตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป หลังสําเร็จการศึกษา  ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระและ
ไมนับรวมผูที่มีงานทําอยูกอนเขาศึกษาหรือขณะศึกษา

 ผูใชบัณฑิต หมายถึง นายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย
 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคลองกับ

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

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

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

แนวทางการประเมินผล :
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติ

แหงชาติ เปนขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผลเทานั้น ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการสํารวจ
ขอมูลควบคูไปไดเพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน ซึ่งเปนการดําเนินงานภายในสถาบัน
ไมตองแสดงเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต

รอยละ           - - N/A

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1 ผลคะแนนความสํารวจความพึงพอใจ จากสํานักงานสถิติแหงชาติที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(สํานักงาน ก.พ.ร.) เปนผูดําเนินการสํารวจความ   
พึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของสวนราชการ  จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 
สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร.

รายชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร
1. นางสาวอุษา  ปญญาวดี 0 2356 9969
2. นางสาวณัฐชยา  เครือหงส 0 2356 9999 ตอ 8861
3. นางสาวสุณี  มักผล 0 2356 9968

0 2281 8279

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 08 - 1975 - 6422
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08 - 9208 - 5122
รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 - 1975 - 6244
นายสุนทร  ไชยชนะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 08 - 3141 - 0403
นางสาวพัทธนันท  ชมพูนุช ผูจัดเก็บขอมูล นักวิจัย 08 - 234 - 2697
นางสาวจิราพร  พออามาตย ผูจัดเก็บขอมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร 08 - 3336 - 1509
นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08- 4166 - 5181



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ
ตัวชี้วัดที่ 6  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 6.2   รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
น้ําหนัก : รอยละ  5

คําอธิบาย :
 นิสิตนักศึกษา หมายถึง  นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร    

ภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (สําหรับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553)

 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบดวย 2 ประเด็น ดังนี้
1) ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ไดแก การจัดหลักสูตรการเรียนการ

สอน อาจารยผูสอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณประกอบ และสถานที่จัดการเรียนการสอน 
2) ความพึงพอใจตอการใหบริการของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การใหบริการดาน

วิชาการ และการใหบริการทั่วไป 

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

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

แนวทางการประเมินผล :
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติ

แหงชาติ เปนขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผลเทานั้น
 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

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



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2549 2550 2551

รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา

รอยละ           -           - N/A

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1 ผลคะแนนความสํารวจความพึงพอใจ จากสํานักงานสถิติแหงชาติที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(สํานักงาน ก.พ.ร.) เปนผูดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของสวนราชการ  จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 
สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร.

รายชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร
1. นางสาวอุษา  ปญญาวดี 0 2356 9969
2. นางสาวณัฐชยา  เครือหงส 0 2356 9999 ตอ 8861
3. นางสาวสุณี  มักผล 0 2356 9968

0 2281 8279

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 08 - 1975 - 6422
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08 - 9208 - 5122
รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 - 1975 - 6244
นายสุนทร  ไชยชนะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 08 - 3141 - 0403
นางสาวพัทธนันท  ชมพูนุช ผูจัดเก็บขอมูล นักวิจัย 08 - 234 - 2697
นางสาวจิราพร  พออามาตย ผูจัดเก็บขอมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร 08 - 3336 - 1509
นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08- 4166 - 5181



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ประเด็นการประเมินผล : การประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่  7   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง 

ตอเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 7.1  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง
น้ําหนัก : รอยละ 5

คําอธิบาย :
            ความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่

กําหนดใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ 
วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเพื่อประกันคุณภาพ
การศึกษาตามปรัชญาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดหรือตามที่หนวยงานตนสังกัดไดกําหนดไว และนําผลที่ได
จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนของสถาบันอุดมศึกษา

                     กําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหและทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและ
หลักเกณฑ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับเอกลักษณของสถาบันเพิ่มเติม รวมถึง
กา ร จั ดทํ า แ ผน การ ปร ะกันคุ ณภาพป ร ะจํ าป ซึ่ งไ ด รับคว ามเห็ นช อบ จากส ภา
สถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นที่ 2  สถาบันอุดมศึกษาชี้แจงและสรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑการประเมิน
ตามแผนการประกันคุณภาพที่ประกาศ  
 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา รวมทั้งจัดเก็บและรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพ

ประเด็นที่ 3  สถาบันอุดมศึกษาติดตามความกาวหนาและรายงานผลการติดตามเสนอผูบริหารเปน
ระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
 สถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายใน
ที่กําหนด ในระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา คณะหรือหนวยงานเทียบเทาและ
สถาบัน
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ประเด็นที่ 4  สถาบันอุดมศึกษาเสนอรายงานผลการประเมินตลอดจนแผนการปรับปรุงตอสภา
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็น
 สถาบันอุดมศึกษานําขอเสนอแนะหรือขอสังเกตุจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและผล
การประเมินมาใชในการวางแผนประจําปเพื่อเสนอของบประมาณประจําปถัดไป

ประเด็นที่ 5  สถาบันอุดมศึกษาจัดสงรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ภายใน 120 วันนับจากวัน
สิ้นปการศึกษา และเผยแพรรายงานใหสาธารณชนทราบ

เกณฑการใหคะแนน :
วัดระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้  
   

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

1 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

2 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

3 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

4 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

5 ประเด็น

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

ระดับ
ความสําเร็จ

          - - 5.0000
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวามหาวิทยาลัยไดนําขอมูลจากผลการประกันคุณภาพมาทบทวนเพื่อ
ดําเนินการดานตางๆ ดังนี้
- ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ

เหมาะสมกับเอกลักษณของสถาบันและหนวยงาน
- ระบบประกันคุณภาพ ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาที่แสดงวาไดมี

การประเมินคุณภาพภายใน
2 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวามหาวิทยาลัยมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะนําผลการประเมินตนเองและระบบ

ประกันคุณภาพไปใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน/มหาวิทยาลัยใหเกิดผลดี
3 แผนการประกันคุณภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภา       

มหาวิทยาลัย
4 เอกสารหลักฐานที่ระบุวัน เวลา และสถานที่ชี้แจงและ/หรือชองทางการสื่อสารอื่นๆตามความเหมาะสม 

เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินตามแผนการประกันคุณภาพที่ประกาศ  
5 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงผลจากการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในซึ่งระบุ    

ชื่อกิจกรรม ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน ผลผลิต งบประมาณที่ใช เปนตน
6 เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึง  การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวามี การติดตาม   ความกาวหนาและ

รายงานผลการติดตามเสนอผูบริหารเปนระยะ  ๆอยางตอเนื่องอยางนอยทุกไตรมาส 
7 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ

ประกันคุณภาพภายในที่กําหนด ในระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา คณะหรือหนวยงาน
เทียบเทาและมหาวิทยาลัยฯ

8  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยนําผลจากการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพไป
ใชในการวางแผนปรับปรุงการบริหาร การจัดการศึกษา

9 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบัน อุดมศึกษานํารายงานผลการประเมินและแผนการปรับปรุง
เสนอสภาสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็น

10 เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบัน อุดมศึกษาไดมีการประมวลขอเสนอแนะหรือขอสังเกตุจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาและผลการประเมินเพื่อนํามาใชในการวางแผนประจําปเพื่อเสนอของบประมาณ
ประจําปถัดไป เชน รางแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่นําเสนอใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบ เปนตน โดยสามารถเชื่อมโยงใหเห็นถึงความสอดคลองของขอสังเกต
และขอเสนอแนะของสภาสถาบันอุดมศึกษากับรางแผนฯ ได

11 รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในที่ประกอบดวยรายงานการประเมินตนเอง และ
รายงานการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
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12 เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบัน อุดมศึกษาไดนําสงรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายในที่ไดรับการพิจารณาจากสภา ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด ที่ระบุระยะเวลาในการนําสงเอกสารดังกลาวอยางชัดเจน

13 ชองทางการเผยแพรรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในที่ไดรับการพิจารณาจาก
สภา พรอมทั้งระบุชวงเวลาที่มีการเผยแพรขอมูลดังกลาวในแตละชองทางอยางชัดเจน

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 08 - 7852 - 3307
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 - 0004
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 08 – 7950 - 5254
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 08 – 1975 - 6678
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ          ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 9422 - 9875
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 - 1872  - 7835
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ         ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
นายธีราธาร  ศรีมหา ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 08 – 1871 - 3305
นายสุนทร  ไชยชนะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 08 - 3141 - 0403
รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 - 1975 - 6244
ผศ.อนุรัตน  สายทอง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 08 - 1974 - 8685
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08 - 9208 - 5122
ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย 08 - 1919 - 6026
นายเกษม   บุตรดี ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 08 - 9940 - 6996
นางนงเยาว  จารณะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองกลาง 08 - 6631 - 9191
ผศ.ภาวิณี  แสนชนม ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 08 - 6219 - 1792
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน / รายจายภาพรวม / เงินโครงการลงทุน

ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
ตัวชี้วัดที่ 8.1  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
น้ําหนัก : รอยละ 1.5

คําอธิบาย :
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต       
เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไมรวม
เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณโดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินดังกลาวจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ

 รายจายลงทุน  หมายถึง  รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน     ทั้งที่มี
ตัวตนและไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ  โดย
ผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจาก
รหัสงบประมาณรายจาย  รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให

สูตรการคํานวณ

เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย  X 100
          วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ

เกณฑการใหคะแนน :

                      ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
รอยละ 69 รอยละ 72 รอยละ 75 รอยละ 78 รอยละ 81
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หมายเหตุ :
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 75 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ ไมรวมเงิน

งบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจายลงทุน            
ที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได  และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้  ขอให
สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใช
ประกอบการประเมินผล

3. กรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใช
ในโครงการอื่น  ๆการเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย

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

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

ชื่อ – สกุล  ผูประสานงาน ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท

1. นายณพงศ  ศิริขันตยกุล  
ผูอํานวยการสํานักบริหารการ
รับ-จายเงินภาครัฐ

0-2273-9807

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข  นักวิชาการคลังชํานาญการ

3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ นักวิชาการคลังชํานาญการ

0-2271-0686-90 ตอ 
4206  และ 4617

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวม

ระดับ
ความสําเร็จ

          - -         5.0000
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผลการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

2 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีเงินงบประมาณรายจายลงทุนเหลือจาย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ 
หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น เงินงบประมาณในสวนที่เหลือจายจะถือวาเปนเงินงบประมาณ     
ที่สามารถประหยัดได ทั้งนี้  หากสถาบันอุดมศึกษาไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใชจาย       
ในภารกิจ/โครงการอื่นๆ ตอ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน      
ที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย)  เพื่อใชประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียด
ของผลการดําเนินงาน ดังนี้

- วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภท           
งบรายจาย และรายการของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได

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

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

   พ.ศ. 2553   ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ
3.  เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ          

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 08 - 1261 – 4949
นายเกษม   บุตรดี ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 08 - 9940 – 6996
นางนิรมล  เนื่องสิทธะ ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานคลัง 08 - 4420 – 1115
นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานพัสดุ 08 - 1954 – 5514
นางอมรรัตน  ตุนกลิ่น ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 - 9353 – 3421
นางดาราภรณ  นันตะสุข ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 - 6226 - 9672
นางเกกิลา  แสงบัวทาว ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 – 9277 – 1235
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 - 0004
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ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 08 – 7950 - 5254
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 08 – 1975 - 6678
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ          ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 9422 - 9875
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 - 1872  - 7835
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ         ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
นายธีราธาร  ศรีมหา ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 08 – 1871 - 3305
นายสุนทร  ไชยชนะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 08 - 3141 - 0403
รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 - 1975 - 6244
ผศ.อนุรัตน  สายทอง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 08 - 1974 - 8685
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08 - 9208 - 5122
ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย 08 - 1919 - 6026
นางนงเยาว  จารณะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองกลาง 08 - 6631 - 9191
ผศ.ภาวิณี  แสนชนม ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 08 - 6219 - 1792
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน / รายจายภาพรวม / เงินโครงการลงทุน

ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
ตัวชี้วัดที่ 8.2  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
น้ําหนัก : รอยละ 1.5

คําอธิบาย :
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตรา                 

ก า ร เ บิ ก จ า ย เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ภ า พ ร ว ม ข อ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ทั้ ง ที่ เ บิ ก จ า ย                        
ในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้
ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูล การเบิกจายเงิน
ดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ 
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไป
รายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ

สูตรการคํานวณ :

                       เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย   x 100
                          วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ

เกณฑการใหคะแนน :

                      ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
รอยละ 92 รอยละ 93 รอยละ 94 รอยละ 95 รอยละ 96

หมายเหตุ :
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 94 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได และไมไดนําไปใชจาย
ในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้  ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได
ดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล
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3. กรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการ
อื่นๆ การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผาน
ทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

ชื่อ – สกุล  ผูประสานงาน ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท

1. นายณพงศ  ศิริขันตยกุล  
ผูอํานวยการสํานักบริหารการ
รับ-จายเงินภาครัฐ

0-2273-9807

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข  นักวิชาการคลังชํานาญการ

3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ นักวิชาการคลังชํานาญการ

0-2271-0686-90 ตอ 
4206  และ 4617

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวม

ระดับ
ความสําเร็จ

          - -         5.0000

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผลการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

2 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีเงินงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงาน
บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค แ ล ะ เ ป า ห ม า ย ผ ล ผ ลิ ต ห รื อ โ ค ร ง ก า ร  ต า ม ที่ ไ ด รั บ จั ด ส ร ร เ งิ น   
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น เงินงบประมาณในสวนที่เหลือจายจะถือวาเปน    เงิน
งบประมาณที่สามารถประหยัดได ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาไมไดนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใชจาย
ในภารกิจ/โครงการอื่นๆ ตอ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณ ที่ประหยัดไดดังกลาว 
(ง บ ป ร ะ ม า ณ เ ห ลื อ จ า ย )  เ พื่ อ ใ ช ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล  โ ด ย แ ส ด ง
รายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
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- วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และ
รายการของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได 

- เอกสารการรายงานการใชเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน

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

2.  เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ       

3.  เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ       

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 08 - 1261 – 4949
นายเกษม   บุตรดี ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 08 - 9940 – 6996
นางนิรมล  เนื่องสิทธะ ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานคลัง 08 - 4420 – 1115
นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานพัสดุ 08 - 1954 – 5514
นางอมรรัตน  ตุนกลิ่น ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 - 9353 – 3421
นางดาราภรณ  นันตะสุข ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 - 6226 - 9672
นางเกกิลา  แสงบัวทาว ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 – 9277 – 1235
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 - 0004
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 08 – 7950 - 5254
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 08 – 1975 - 6678
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ          ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 9422 - 9875
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 - 1872  - 7835
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ         ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
นายธีราธาร  ศรีมหา ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 08 – 1871 - 3305
นายสุนทร  ไชยชนะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 08 - 3141 - 0403
รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 - 1975 - 6244
ผศ.อนุรัตน  สายทอง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 08 - 1974 - 8685
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08 - 9208 - 5122
ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย 08 - 1919 - 6026
นางนงเยาว  จารณะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองกลาง 08 - 6631 - 9191
ผศ.ภาวิณี  แสนชนม ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 08 - 6219 - 1792
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ประเด็นการประเมินผล :  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา การใหบริการ
น้ําหนัก : รอยละ 3

วัตถุประสงค :
เพื่ อผลักดัน ใหสถาบั นอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพ กา รใหบ ริการปร ะชา ช นข อง

สถาบันอุดมศึกษา อยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process) การใหบริการดวย
รูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของนักศึกษา ประชาชน หรือ
ผูใชบริการได รวมทั้ง เพื่อสรางความไววางใจในคุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาใหมากยิ่งขึ้น

คําอธิบาย : 
 รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สถาบันอุดมศึกษาลดได และ

สามารถดําเนินการไดจริง ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552
 กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

หมายถึง 
1) กระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแต

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

เนื่องจาก
- มีการสํารวจกระบวนงานการใหบริการใหม
- มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจหนาที่ของหนวยงานใหม  เปนตน 

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

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

รับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา
(7) การขอทุนงานวิจัย
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(8) การอนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
(9) การออกหนังสือรับรองขาราชการและ/หรือบุคลากร
(10) การบริการเบิกจายดานการเงินและ/หรือสวัสดิการแกขาราชการและ/หรือ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย
(11) การใชบริการหองสมุด
(12) การขออนุญาตใชอาคาร สถานที่

ทั้งนี้ กระบวนงานที่คัดเลือกมาประเมินผลตองเปนกระบวนงานหลักที่สําคัญ และ/หรือมีผู
มารับบริการจํานวนมาก และ/หรือมีผูรองเรียนจํานวนมาก และ/หรือมีผลกระทบตอผูรับบริการใน
วงกวาง เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อยางนอย 5 กระบวนงาน 

ตารางและสูตรการคํานวณ  :   

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100
จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ

                      

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่
ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับ

จํานวนผูรับบริการทั้งหมด
งานบริการ 

(i)
น้ําหนัก

(Wi)
1 2 3 4 5

คะแนนที่
ได 

(Ci)

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก         

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

น้ําหนัก
รวม

 Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ  (Wi x 
Ci)
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ
   

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

                                                  

โดยที่ :
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการ เทากับ 

1
C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน

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

เกณฑการใหคะแนน :

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

เงื่อนไข :
1. ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. 

เพื่อนําไปประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ
กระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักใหถือวาทุกกระบวนงานมีนํ้าหนักเทากัน 

2. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการในแตละกระบวนงานที่
เปนรอบระยะเวลามาตรฐาน ใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน

3. ใหสถาบันอุดมศึกษาแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา หากมีการขอปรับแกไข/
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนงานที่ไดคัดเลือกและรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร.ทราบแลว
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หมายเหตุ : 
1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน

จริง 9 เดือน คือ ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2553 เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลผูใชบริการทุกราย ตามวันในปฏิทิน
ที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด คือ สัปดาหละ 1 วัน เริ่มตนจากสัปดาหที่ 2 จนถึงสัปดาหที่ 39 ตามปฏิทินของป 
พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 38 วัน กรณีวันที่กําหนดตรงกับวันหยุดราชการใหจัดเก็บขอมูลในวันทําการถัดไป 
ทั้งนี้ หากมีผูรับบริการตอวันมากกวา 30 ราย ใหสุมเก็บขอมูลเพียง 30 รายตอวัน หรือหากมีผูรับบริการตอ
วันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย หรือหากมีผูรับบริการตอปจํานวนนอยมากใหเก็บขอมูลผูรับบริการ
ทุกราย หรืองานบริการที่ใหบริการเพียงชวงเวลาหนึ่งของปใหเก็บขอมูลอยางนอย 3 วันตอสัปดาห เชน การ
ใหบริการลงทะเบียนเรียนเปนตน หรือตามความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ

2. หากสถาบันอุดมศึกษาไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละ
กระบวนงานที่เปนรอบระยะเวลามาตรฐานใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 
คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้

3. หากสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถแสดงทะเบียนหรือบันทึกระยะเวลาการใหบริการตามวัน
ในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูลได จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน  จาก
คะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้

4. หากผูประเมินสุมกระบวนงานเพื่อประเมินผล ณ สถานที่จริง และพบวาทะเบียนหรือ
บันทึกระยะเวลาการใหบริการตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูล ขาดความ
สมบูรณ หรือขาดความนาเชื่อถือ จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.2000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  สํานักงาน ก.พ.ร.

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

ของทุกสวนราชการนับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 ทุกสวนราชการไดดําเนินการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแลว ดังนั้น เพื่อเปนการผลักดันใหสวนราชการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการประชาชนอยางตอเนื่อง สวนราชการสามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน 
(Process)  การใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ คุณภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ คุณภาพของสิ่งอํานวยความ
สะดวก และคุณภาพการใหบริการในภาพรวม ตามหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการ
ใหบริการประชาชน ประจําป 2550 ของสํานักงาน ก.พ.ร. (สามารถสืบคนขอมูลไดที่ www.opdc.go.th\ศูนย
ความรู\เอกสารเผยแพร\คูมือ\หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน
ประจําป 2550) ซึ่งสวนราชการสามารถนําหลักเกณฑและแนวทางฯ ดังกลาวมาใชประกอบการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของประชาชน หรือผูรับบริการได 
อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ แนวทางการประเมินผลกําหนดใหสวนราชการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการตอไป เพื่อสรางความไววางใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐใหมาก
ยิ่งขึ้น

ตารางที่ 1 ปฏิทินการจัดเก็บขอมูลตามวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

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

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

14 29 30 31

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

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

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

จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ จ อ พ พฤ ศ

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

สัปดาห
ที่

สัปดาห
ที่

สัปดาห
ที่

มีนาคม พ.ศ. 2553

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

สัปดาห
ที่

สัปดาห
ที่

สัปดาห
ที่

มิถุนายน พ.ศ. 2553

มกราคม พ.ศ. 2553

เมษายน พ.ศ. 2553

กุมภาพันธ พ.ศ. 2553สัปดาห
ที่

สัปดาห
ที่

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

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2550 2551 2552

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลา การใหบริการ

ระดับ
ความสําเร็จ

          - -         5.0000

แบบฟอรม 1  จํานวนและรายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
                       สกลนครเสนอประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ชื่อกระบวนงาน
ปงบประมาณที่

เสนอ
ลดรอบระยะเวลา

น้ําหนัก รอบระยะเวลา
มาตรฐาน

(ที่ปฏิบัติจริง)
1 การชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 2552 0.20 5   นาที
2 การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ฉบับจริง 2552 0.20 4 วัน 
3 การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)

ฉบับชั่วคราว
2548 0.20 10 นาที

4 การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 2552 0.20 1 วัน
5 การออกหนังสือรับรองขาราชการและ/ หรือบุคลากร 2552 0.20 6  ชั่วโมง
6 การขอหนังสือรับรองเงินเดือน / รับรองรายได 2548 0.20 1 วัน 

รวม  6  กระบวนงาน 1.00

ตัวอยางแบบฟอรม 1 รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน
ที่สวนราชการนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ชื่อกระบวนงาน
ปงบประมาณที่เสนอ

ลดรอบระยะเวลา
น้ําหนัก

รอบระยะเวลามาตรฐาน
(ที่ใหบริการจริง)

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

รวม 1.00
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ตัวอยางแบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน 
กระบวนงานลําดับที่ 4 ชื่อกระบวนงาน  การออกหนังสือรับรองขาราชการ
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ มหาวิทยาลัยxxxxxxxx
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล  นายสถาบัน  อุดมศึกษา  หมายเลขโทรศัพท 0 2xxx xxxx
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด  3  ขั้นตอน รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการ คือ 2 วัน

ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(1)

ลําดับที่
(2)

ผูใชบริการ
(3)

เวลาเริ่มตน
ใหบริการ

(4)
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ

(5)= (4)-(3)
ระยะเวลา

ใหบริการจริง

(6)
ผลเปรียบเทียบกับ

ระยะเวลามาตรฐาน
1 นายบรรลือ                

ผองอินทรี
4 ม.ค. 2553 6 ม.ค. 2553 2 วัน 1

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

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

4 นางสาวสมใจ      สถิตด
อยู

13 พ.ค.2553 14 พ.ค.2553 2 วัน 1

5 นายคณิต  เพียงพอ 6 มิ.ย.2553 6 มิ.ย. 2553 1 วัน 1
… …
… …

100 นางฤดี  มั่งคั่ง 27 ก.ย.2553 28 ก.ย. 2553 2 วัน 1
หมายเหตุ 
คอลัมน (2) : ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชน หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ใน
หนวยงาน

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

     : ในกรณีที่มีผูใชบริการในแตละวันจํานวนมาก ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูล โดยวิธีการสุม และ
ตองสุมผูใชบริการไมนอยกวา 30 รายตอวัน 

     : กรณีมีผูรับบริการไมถึง 30 รายตอวัน ใหเก็บขอมูลทุกรายตามวันที่กําหนดในปฏิทิน
     : กรณีมีผูรับบริการตอป จํานวนนอยมากใหเก็บทุกราย
     : กรณีวันท่ีกําหนดในปฏิทินไมมีผูมารับบริการใหเก็บขอมูลในวันถัดไปที่มีผูมารับบริการ
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    : กรณีงานบริการใดมีลักษณะการใหบริการเพียงชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของป เชน การลงทะเบียน
เรียน เปนตน ใหเก็บขอมูลอยางนอย 3 วันตอสัปดาห โดยวิธีการสุม 30 รายตอวัน (หากมีผูใชบริการมาก) หรือ
เก็บขอมูลตามความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ
คอลัมน (6) ใหกรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานดวยตัวเลขดังนี้

1 แทน ผูใชบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 
0 แทน  ผูใชบริการไดรับบริการเกินกวารอบระยะเวลามาตรฐาน

ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ

งานบริการ
วิธีการเก็บขอมูล

ระยะเวลาการใหบริการ
ตัวอยางเอกสารในการเก็บ

ขอมูลระยะเวลาการใหบริการ
1. การขอใบแสดงผลการศึกษา 

(Transcript)
ประมวลผลขอมูลจากใบ
บันทึก การเขารับบริการ

เอกสารประกอบหมายเลข….

2. การลงทะเบียนเรียน ประมวลผลขอมูลจากระบบ
บันทึการเขารับบริการทาง
อิเลคทรอนิกส

เอกสารประกอบหมายเลข….

3. การขอหนังสือรับรองการเปน
นักศึกษา

ประมวลผลขอมูลจากใบ
บันทึก การเขารับบริการ

เอกสารประกอบหมายเลข….

4. การออกหนังสือรับรอง
ขาราชการ

ประมวลผลขอมูลจากใบ
บันทึก การเขารับบริการ

เอกสารประกอบหมายเลข….

5. การใชบริการหองสมุด ประมวลผลขอมูลจากระบบ
บันทึการเขารับบริการทาง
อิเลคทรอนิกส

เอกสารประกอบหมายเลข….
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ตัวอยางแบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5)
(4)x100/(5) = 

(6)
(7)

(7)x(2) = 
(8)

งานบริการ น้ําหนัก
รอบ

ระยะเวลา                   
มาตรฐาน

จํานวน
ผูรับบริการ        

ที่ไดรับ
บริการตาม

รอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน

จํานวน
ผูรับบริการ

ทั้งหมด

รอยละของ
ผูรับบริการที่
ไดรับบริการ

ตามรอบ
ระยะเวลา

มาตรฐาน เทียบ
กับจํานวน
ผูรับบริการ

ทั้งหมด

คะแนน
คะแนน

ถวง
น้ําหนัก

1. การขอใบ
แสดงผล
การศึกษา 
(Transcript)

0.30 3 วัน 145 150 96.67 4.3320 1.2996

2. การ
ลงทะเบียน
เรียน

0.30 3 ชั่วโมง 569 682 83.43 1.6860 0.5058

3. การขอ
หนังสือ
รับรองการ
เปนนักศึกษา

0.10 2 วัน 55 60 91.67 3.3340 0.3334

4. การออก
หนังสือ
รับรอง
ขาราชการ

0.10 2 วัน 45 45 100 5.0000 0.5000

5. การใชบริการ
หองสมุด

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

รวม 1.00
ผลคะแนนของตัวชี้วัด

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกงานบริการ)
2.8388
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1  ใหสถาบันอุดศึกษาจัดสงรายงานจํานวน ชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการ และระยะเวลามาตรฐานที่

นํามาประเมินผลเพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ใชแบบฟอรม 1 ได) พรอมทั้งแผนผังแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐาน
การใหบริการของแตละกระบวนงานหรืองานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หรือขอมูลลาสุดที่
จัดเก็บได ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อใหมีความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกระบวนงานที่ไดคัดเลือก
มาประเมินผล

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

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

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

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผุชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 08 - 7852 - 3307
ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา  ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 08 – 1871 – 3305   
รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 - 1975 – 6244      
นางนิรมล  เนื่องสิทธะ ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานคลัง 08 - 4420 - 1115
นางสาวอังคณา  ศิริกุล ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานบริหารบุคคล 08 - 6219 - 9302
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ประเด็นการประเมินผล :การจัดทําตนทุนตอหนวย
ตัวชี้วัดที่ 10    ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
น้ําหนัก : รอยละ 3

วัตถุประสงค :
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลตนทุนงานในแตละสวนงานและขอมูลอื่นที่สําคัญ ซึ่งมี

ความถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง สามารถนําไปใชประโยชนในการ
ดําเนินงานตาง  ๆของสถาบันใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถ

จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชใน
การบริหารทรัพยากร

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1 จัดทําหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 

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

ระดับ 2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดานการจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวทุกกลุมสาขาวิชา (หนวย
นับเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time Equivalent Student) ตาม
หลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณตนทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ

ระดับ 3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สําหรับทุก
ผลผลิต ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณ
ตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 4 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 และปงบประมาณ พ.ศ. 2553 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํา
รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ

ระดับ 5 รายงานผลตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  

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

หมายเหตุ
กลุมสาขาวิชา จําแนกดังนี้

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

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กรมบัญชีกลาง

ชื่อ – สกุล หมายเลขโทรศัพท
1. นางพรกมล          ประยูรสิน
2. นางสาวนภาทิพย   ปญจศิริ

0-2271-0802
0-2271-2945

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต

ระดับ
ความสําเร็จ

5.0000 5.0000         5.0000
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บ

1 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําหรือทบทวนดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแก
 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยแสดงให

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

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

2 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน มีฐานขอมูล  เพื่อใชในการคํานวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิต พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการ
เรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวในปงบประมาณพ.ศ. 2553 ทุกกลุมสาขาวิชา ดังนี้
      รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง กํ า ห น ด ที่ ไ ด รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
ผูมีอํานาจ

      ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน ตอหนวยผลผลิตอางอิงจากวันที่ผูมี  
อํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว

       สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณกรมบัญชีกลาง และสํานักงาน   
ก.พ.ร.
 การจัดทําบัญชีตนทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตองใชขอมูลทางบัญชีตั้งแตวันที่ 1   

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

ตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการเรี ยนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกผลผลิต ดังนี้
         รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ.2552 ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
         ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต  อางอิงจากวันที่

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

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

ตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดจัดทําแลวเสร็จ ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมี

อํานาจ โดยเนื้อหาของรายงานฯ ดังกลาวประกอบดวย
- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต

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

- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนทุนผลผลิต  ตนทุนกิจกรรมและ
ตนทุนตามหนวยงาน

 ทั้งนี้  วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิง
จากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว

5 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้

 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดย
มีเนื้อหาดังนี้

- ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการตามกิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนการที่กําหนดไวใน
แผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 

- ผลการดําเนินงานหรือผลลัพธที่ เกิดจากการดําเนินงานตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ฯ  โดยเทียบกับเปาหมายที่กําหนด

- ปจจัยสนับสนุน
- ปญหา/อุปสรรค
- แนวทางหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ในปตอไป

              ทั้งนี้ ใหรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ                         
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหผูมีอํานาจรับทราบอยางสม่ําเสมอ
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ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 08 - 1261 – 4949
นายเกษม   บุตรดี ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 08 - 9940 – 6996
นางนิรมล  เนื่องสิทธะ ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานคลัง 08 - 4420 – 1115
นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานพัสดุ 08 - 1954 – 5514
นางอมรรัตน  ตุนกลิ่น ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 - 9353 – 3421
นางดาราภรณ  นันตะสุข ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 - 6226 - 9672
นางเกกิลา  แสงบัวทาว ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 – 9277 – 1235
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 - 0004
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 08 – 7950 - 5254
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 08 – 1975 - 6678
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ          ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 9422 - 9875
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 - 1872  - 7835
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ         ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
นายธีราธาร  ศรีมหา ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 08 – 1871 - 3305
นายสุนทร  ไชยชนะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 08 - 3141 - 0403
รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 - 1975 - 6244
ผศ.อนุรัตน  สายทอง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 08 - 1974 - 8685
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08 - 9208 - 5122
ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย 08 - 1919 - 6026
นางนงเยาว  จารณะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองกลาง 08 - 6631 - 9191
ผศ.ภาวิณี  แสนชนม ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 08 - 6219 - 1792
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ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน
ตัวชี้วัดที่ 11  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
น้ําหนัก : รอยละ 1
คําอธิบาย :

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน จะพิจารณาจากความ
ครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  ขอมูลปริมาณ
การใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนี
การใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่ใหบริการ เปนตน และพิจารณา
ปริมาณพลังงานที่สถาบันอุดมศึกษาใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐานที่หนวยงานควร
จะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บ
ในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ
1. ดานไฟฟา 
2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง 

สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน :

คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง
                  คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง

เกณฑการใหคะแนน :
 คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉลี่ยของ

หนวยงานในสังกัดทั้งหมด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน ดังนี้
1. ดานไฟฟา รวม 2.5 คะแนน

เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับ ประเด็น คะแนน

1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดาน
ไฟฟาของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

0.50

2 2.1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 0.25
2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25

3 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 75 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 

0.50
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ระดับ ประเด็น คะแนน
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.200 ถึง -0.429

4 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199

0.50

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง 0 ถึง -0.090
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟา มากกวา 0 
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน)

0.50

2. น้ํามันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน 
เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังนี้

ระดับ ประเด็น คะแนน
1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดาน

น้ํามันเชื้อเพลิงของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
0.50

2 2.1 ขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน 0.25
2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25

3 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวา ปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 75 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.200 ถึง -0.429

0.50

4 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199

0.50

5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง 0 ถึง -0.090
ในกรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจริง นอยกวา ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มากกวา 0 
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามันเชื้อเพลิง (2.5 คะแนน)

0.50
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แผนภาพแสดงการใหคะแนนในระดับคะแนน 3 ถึง 5
(หนวยงานที่จะไดรับการประเมินดัชนีการใชพลังงานในขั้นที่ 2 ตองไดรับคะแนนเต็ม)

เงื่อนไข :
 ระดับ คว ามสํ า เร็ จของการ ดํ า เนิ น การ ตามมาตร การ ประห ยั ดพลั งงา น จ ะใช ข อ มูลที่

สถาบันอุดมศึกษาไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน

 สถาบันอุดมศึกษาจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนี
การใชพลังงาน ในขั้นตอนที่ 3-5 

 หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงาน
จริงเปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 ซึ่งจาก
ขอมูลของป 2551 จะมีหนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ 10 ของหนวยงานราชการทั้ง
ประเทศ

 การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน:
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       สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตไมรวมสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐที่มิใชสวนราชการ 

       หนวยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ไมปรากฏตามกฎหมาย โดยใหรายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับ
สถาบันอุดมศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา ที่มีจํานวนหนวยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมารวมใน
การประเมินผลการประหยัดพลังงาน มากกวา 30 หนวยงาน จะไดรับคะแนนสวนเพิ่มอีก 0.05 เทาของ
ค ะ แ น น ที่ ไ ด รั บ โ ด ย ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า นั้ น  จ ะ ต อ ง มี ห น ว ย ง า น ที่ ร า ย ง า น ข อ มู ล ผ า น                                
www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนหนวยงาน
ทั้งหมด เชน สถาบันอุดมศึกษา A มีหนวยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หนวยงาน รายงานขอมูลครบทุกขั้นตอน 
55 หนวยงาน (เทากับ 84%) ไดรับคะแนนตั้งตนเฉล่ีย 4.2634 คะแนน และไดคะแนนสวนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 
เทากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา A เทากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132)
เหตุผล : 

 พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําให
ตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ ที่ปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะ
ชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน 
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงกําหนดที่จะประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสถาบันอุดมศึกษาดานการ
ใชพลังงาน โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนเจาภาพหลักของตัวชี้วัด

 ขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณคะแนนขั้นที่ 3 - 5
   (1) ขอมูลที่ใชในการคํานวณปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน

เปนขอมูลของตัวแปรที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 
กันยายน 2553 รวม 12 เดือน แบงออกเปน 2 สวนคือ
(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน  จํานวนบุคลากร พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร เวลาการ

ทํางาน จํานวนผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ เปนตน
(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอําเภอที่ตั้ง 

พื้นที่ของจังหวัดที่ต้ัง เปนตน
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โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองรายงานขอมูลตัวแปรตามรายการที่ปรากฏในหนาดัชนีการใช
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษาผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบทุกรายการ โดยเปนขอมูลที่
เกิดขึ้นจริงในแตละเดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 ใหครบ 12 เดือน 

   (2) ขอมูลที่ใชในการคํานวณคาการใชพลังงานไฟฟาจริง 
คือปริมาณการใชไฟฟาที่ใชจริงในกิจการของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2552                 

ถึง 30 กันยายน 2553 รวม 12 เดือน โดยรวบรวมจํานวนหนวยไฟฟาที่ปรากฏในใบแจงหนี้การใชไฟฟาที่การ
ไฟฟาเรียกเก็บแตละเดือน นําไปรายงานปริมาณการใชไฟฟาผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน

(3) ขอมูลที่ใชในการคํานวณคาการใชพลังงานน้ํามันจริง 
คือปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ใชไปจริงในยานพาหนะของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตวันที่   

1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 รวม 12 เดือน ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันแกสโซฮอล 
น้ํามันไบโอดีเซล และกาซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวนหนวยของเชื้อเพลิงที่ปรากฏในใบเสร็จ
คาน้ํามันเช้ือเพลิงที่สถาบันอุดมศึกษาไดซื้อและใชไปกับยานพาหนะของสถาบันอุดมศึกษาทุกคันในแตละ
เดือน แลวนําไปรายงานปริมาณการใชไฟฟาผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน

กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใชน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก ไดแก แกสโซฮอล (ใน 1 ลิตรมีน้ํามัน
เบนซินอยู 90%) น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ํามันดีเซลอยู 95%) และกาซธรรมชาติ (NGV) ที่ใชแทน
เบนซินหรือดีเซล 100% นั้น การคํานวณปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจํานวน
ปริมาณน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล เทานั้น ตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี:้

คาการใชน้ํามันจริง  =  ปริมาณนํ้ามันเบนซิน + ปริมาณน้ํามันดีเซล + 
                                     (0.90 x ปริมาณน้ํามันแกสโซฮอล) + (0.95 x ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซล) +
                                  (0.00 x ปริมาณ NGV)

   การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 
- เมื่อทราบคาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันของสถาบันอุดมศึกษาแลว จะนําคาดัชนีที่ไดไปเทียบ

บัญญัติไตรยางศเพื่อประเมินคะแนน
- กรณีที่ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคา

ดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในขั้นที่ 3 – 5 (1.5 คะแนน)
   การประมวลคะแนนกรณีสถาบันอุดมศึกษามีหนวยงานในสังกัดมารวมในการประเมินผล

 1) ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน 
 2) พิจารณาใหคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา โดยคิดคาเฉลี่ยจากคะแนนของหนวยงานใน
      สังกัดทั้งหมด 

( = ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวนหนวยงานในสังกัดทั้งหมด)
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 การรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาและดานน้ํามัน
เชื้อเพลิงของคณะทํางานลดการใชพลังงาน ที่มหาวิทยาลัย บันทึก ใน www.e-report.energy.go.th
ตามที่ สนพ. ออกแบบไว รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

2 สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย
4 ขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันของหนวยงานในปงบประมาณพ.ศ. 2553 ที่หนวยงานภายใน

สถาบันอุดมศึกษาไดรายงานผลผาน www..e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและ
พลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครบถวนทั้ง 12 เดือน

5 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลัง

การจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตาง ๆ 
จากเจาของขอมูล

- ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของ
ขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ

- ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล

- ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ 
สวนราชการอื่น ภาคเอกชน และประชาชน ตรวจสอบขอมูลได

- การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล
- รายงานขอมูลตัวแปรตามรายการที่ปรากฏในหนาดัชนีการใชพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา

ผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบทุกรายการ โดยเปนขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในแตละเดือน 
ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 ใหครบ 12 เดือน

- ใบแจงหนี้การใชไฟฟาที่การไฟฟาเรียกเก็บแตละเดือนตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 
กันยายน 2553 รวม 12 เดือน  และนําไปรายงานปริมาณการใชไฟฟาผาน                      
www.e-report.energy.go.th  ใหครบ 12 เดือน

- จํานวนหนวยของเชื้อเพลิงที่ปรากฏในใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สถาบันอุดมศึกษาไดซื้อ
   และใชไปกับยานพาหนะของสถาบันอุดมศึกษาทุกคันในแตละเดือน แลวนําไปรายงานปริมาณ
   การใชไฟฟาผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน
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ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 - 1261 - 4949
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 - 0004
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 08 – 7950 - 5254
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 08 – 1975 - 6678
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 - 1872  - 7835
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ         ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 08 – 1871 - 3305
นายสุนทร  ไชยชนะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 08 - 3141 - 0403
รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 - 1975 - 6244
ผศ.อนุรัตน  สายทอง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 08 - 1974 - 8685
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08 - 9208 - 5122
ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย 08 - 1919 - 6026
นายเกษม   บุตรดี ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 08 - 9940 - 6996
นางนงเยาว  จารณะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองกลาง 08 - 6631 - 9191
ผศ.ภาวิณี  แสนชนม ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 08 - 6219 - 1792
นางอมรรัตน  ตุนกลิ่น ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08-7648-3341
นางดาราภรณ  นันตะสุข ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08-6226-9672
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษาและการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่  12   ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย และการ

ถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 12.1    ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภา

สถาบันอุดมศึกษา
น้ําหนัก : รอยละ 5

คําอธิบาย :
 สภามหาวิทยาลัยถือวาเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดทิศทาง นโยบาย อัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา  ที่ จะนําไปสูแนวทางการปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน หมายถึง การดําเนินงานตามขอบเขตของ
อํานาจหนาท่ีตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหแกสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เชน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น เปนตน โดยการกระจายอํานาจไปยัง
องคกรอํานาจรวมตามที่กฎหมายกําหนดในรูปคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่เฉพาะ อาทิ สภาวิชาการ สภา
คณาจารยและขาราชการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ และ/หรือคณะกรรมการอื่น โดยการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันใหมีความ
รับผิดรับชอบ (Accountability) ที่ตรวจสอบได

 ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/
สถาบันมีกลไกและกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบ การ
ดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง การควบคุมและการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหมายรวมถึง การมี
คณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา การติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบดานการเงิน การจัดการความเสี่ยง ความโปรงใส
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร

 การกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมี
กระบวนการที่ชัดเจนในการใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกบุคลากร
รวมถึง การมอบอํานาจ (Authorization) โดยมุงเนนใหบุคลากรสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity) 
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เพื่อผลการดําเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ระบบการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี ตองสงเสริม
และพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีขอมูลสนับสนุนเพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

โดยการประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552                 
นี้จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทตามประเด็นที่
สําคัญ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สภาสถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดี
และการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดูแล
กา ร ดํ า เนิ น งา นขอ งสถ า บันอุดม ศึกษ า ตามห น า ที่แ ละบท บ าทของส ภา
สถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นที ่2 สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบการกํากับดูแลตนเองที่
ดี ที่ทําใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบ โดยที่ 
 มีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 
 มีการติดตามและประเมินผลการดํา เนินการของผูบริหารสูงสุดของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา
 มีการตรวจสอบดานการเงิน จากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

การสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีภายนอก และการปดบัญชีประจําป พ.ศ. 2553 
เพื่อสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ภายในเวลา 60 วัน นับตั้งแต
วันสิ้นงวดของปบัญชี

 มีการจัดการความเสี่ยง มีความโปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 รวมทั้ง สภาสถาบันอุดมศึกษาควบคุมกํากับใหสถาบันอุดมศึกษามีการ

ดําเนินการตามระบบอยางตอเนื่อง
ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันอุดมศึกษามีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ  และกําหนดให

คณะกรรมการตามกฎหมายและสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของการ
กระจายอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงประโยชน
เพื่ อผู รับบริการ  ผูมีส วนไดส วนเสี ย  และเพื่ อผลกา รดํ า เนิ นการที่ ดี ของ
สถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นที่ 4 สภาสถาบันอุดมศึกษาใหความสําคัญกับการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ และกําหนดใหมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจ
หลักอย า งคร บถ วน ร วมทั้ ง  การติดตา มผลการดํ า เนิ น งา นตาม มติส ภา
สถาบันอุดมศึกษา  และใหขอสังเกตที่มีนัยสํ าคัญตอการดํ า เนินงานของ
คณะกรรมการตามกฎหมายและ/หรือตอสถาบันอุดมศึกษา
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ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหมีระบบการประเมินตนเองตามหนาที่และ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบนั้น โดยอาจใชผล
จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนํา
ผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เกณฑการใหคะแนน :
วัดระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดเกณฑการให

คะแนน ดังนี ้     
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวน
1 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

2 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

3 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

4 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

5 ประเด็น

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย และการ
ถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู
สถาบันอุดมศึกษา

ระดับ
ความสําเร็จ

- - 5.0000
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีและ
การกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดูแลการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา ท่ีแสดงถึงความสอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล 

 เอกสาร/หลักฐานหรือรายงานที่แสดงวา    สภาสถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดหรือทบทวน
นโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีที่มีสาระสําคัญครอบคลุมตามหนาที่และบทบาทของสภา
สถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อมโยงตามหลักธรรมาภิบาล
 เอกสาร/หลักฐานหรือรายงานที่แสดงวา  สภาสถาบันอุดมศึกษาไดทบทวนกรอบ                    

การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในปที่ผานมาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมตอสถาบัน
ตามสาระสําคัญของหลักธรรมาภิบาล
  รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา และเอกสารประกอบการประชุมตามวาระ                      

ที่เกี่ยวของ
2 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี โดยมี

เอกสาร/หลักฐาน/รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบันอุดมศึกษาได
กําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และตรวจสอบความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของผูบริหารสูงสุด
ของสถาบันอุดมศึกษา

 ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อกํากับติดตามกรอบการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวา สภาสถาบันอุดมศึกษามีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา 
 รายงานการเงิน รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี หลักฐาน/

เอกสารที่แสดงวาไดมีการตรวจสอบดานการเงิน ใหมีความโปรงใส โดยรายงานตอสภา
สถาบันอุดมศึกษาในการประชุมทุกครั้งหรือทุกไตรมาสเปนอยางนอย 
 หลักฐานแสดงจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําปตั้งแตวันสิ้นงวดบัญชีถึงวันที่สง

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรอง             
งบการเงินประจําป พ.ศ. 2553 ที่ใชระยะเวลาไมเกิน 60 วัน
 รายงานผลการติดตาม ประเมินผลฯ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบันอุดมศึกษามีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูมี
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สวนไดสวนเสีย มีระบบการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดแก 
ประกาศและผลการจัดซื้อจัดจางตลอดป  การเผยแพรคํารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ รายงานการประเมินตนเองของปงบประมาณ พ.ศ. 2553

3 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการในการกระจายอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีกระบวนการที่ชัดเจนในการใหอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกบุคลากร

 มติที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการอื่น ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
ของสถาบัน/คณะ/สํานัก
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการทบทวน       ความเหมาะสมของการกระจายอํานาจ ที่สงเสริม

และพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีขอมูลสนับสนุนเพื่อใหเกิดการตัดสินใจ
ที่เหมาะสม โดยมุงเนนใหบุคลากรสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย เชน ระบบกลไกการใหอํานาจ การรับมอบอํานาจ คูมือ แนวทาง ระเบียบ
ขอบังคับ ฯลฯ
 แผนพัฒนาองคการ หรือแผนการวิเคราะห    ความเสี่ยง หรือแผนการวิเคราะหผลกระทบ หรือ

แผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด หรือเอกสาร/หลักฐานที่รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ
การเพิ่มผลผลิตของสถาบัน/คณะ/สํานัก เพื่อผลการดําเนินการที่ดีของสถาบัน                                                                                                                               

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

 แนวทางหรือแนวปฏิบัติที่สภาสถาบัน อุดมศึกษาหรือสถาบันฯ ไดกําหนดขึ้นเพื่อใหสถาบัน/
คณะ/สํานัก รายงานการดําเนินการตาง  ๆตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา
 เอกสารสรุปหรือเอกสาร/หลักฐานที่เปนแหลงรวบรวมมติสภาสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการ

รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ไดมอบหมายใหสถาบันอุดมศึกษา
นําไปดําเนินการ
 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สถาบันไดดําเนินการตามแผนหรือตามที่ไดรับ

ความเห็นชอบหรือไดรับอนุมัติตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา
 วาระการประชุม เอกสารประกอบวาระ รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา ที่บันทึกและ/

หรือแสดงให เห็นวาสภาสถาบันอุดมศึกษามีขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตามกฎหมายและ/หรือตอสถาบันอุดมศึกษา
 รายงานสรุปรอยละเฉลี่ยของการเขารวมประชุมของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
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 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการดังกลาวไดบรรลุผล เชน คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน รายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานที่เกี่ยวของ บันทึกผลการดําเนินงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน/เอกสารอื่น  ๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

5 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของ สภาสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดใหมีระบบการ
ประเมินตนเอง และมีการดําเนินการตามระบบนั้น ซึ่งจะพิจารณาจาก

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกรอบแนวคิด หลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนตามระบบการประเมิน
ตนเองที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูใหนโยบาย และไดมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเปน
ผูดําเนินการ โดยอาจใชการประเมินผลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจําป พ.ศ. 2553 ของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย หรือรายงานจากคณะกรรมการ               
คณะบุคคล หรือองคกรภายนอกอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
 รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุม  สภาสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการที่เก่ียวของ
  เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นวา  การดําเนินการดังกลาวไดบรรลุผล

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายบริหาร 08 - 1768 - 7890
ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 08 - 1975 - 6422
ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท  ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 08 - 1261 – 4949
ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 08 – 1871 - 3305
นางนงเยาว  จารณะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองกลาง 08 - 6631 - 9191
นางสาวพิชญาดา  ธานี ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานบริหารทั่วไป 08 - 1320 - 4615
ผศ.วาทินี  ศรีมหา ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 08 -1729 – 3383
นางสาวศุภกุลภรณ  วัชนกุล ผูจัดเก็บขอมูล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 08 - 1968 - 3190
นางนิรมล  เนื่องสิทธะ ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานคลัง 08 - 4420 - 1115



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

             109

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษาและการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่  12   ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยและการ

ถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 12.2  ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ 
น้ําหนัก : รอยละ 5

คําอธิบาย :
การนํานโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดไปสูการปฏิบัติ 

ถือเปนเปาหมายบทบาทสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้น จึงมีความ
จําเปน อยางยิ่งที่ตองถายทอดเปาหมายดังกลาวไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 คานิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเปน
ลักษณะเฉพาะของแตละสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไวเพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติรวมกัน และสงผลตอ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและความสําเร็จของสถาบัน 

 ระบบการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการการสื่อสารดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งหมาย
รวมถึง การสื่อสารดวยวาจา กริยาทาทาง การประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี และการสื่อสารที่เปนลายลักษณ
อักษรที่ปรากฏเปนเอกสาร ซึ่งมีการออกแบบชองทางการสื่อสารใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเกี่ยวของ      
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่จะทําใหเขาถึงองคกรและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเปนการสื่อสาร
แบบ 2 ทิศทาง คือ การสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งผูสื่อสารและผูรับสาร และตองมีการนําขอมูล
จากการสื่อสารผานชองทางตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการถายทอด
เปาหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติได

 แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุก
ฝาย ไดมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรที่ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สํานักได โดยครอบคลุมสาระสําคัญเรื่องความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic 
Risk) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความ
เสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/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) 
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4. กลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง (Risk Response)
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6. ขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7. การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ (Monitoring)

 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) หมายถึง แผนภาพที่แสดงใหเห็นวา 
สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการอยางไรที่จะสามารถสรางคุณคาการดําเนินงานโดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร 
(Strategy) วิสัยทัศน (Vision)  พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)  เปาประสงค (Goal) ของ
สถาบันสูการปฏิบัติระดับคณะ/สํานัก ที่แสดงความสัมพันธในรูปของสาเหตุและผลซึ่งสามารถบงบอกถึง
ทิศทางและการเชื่อมโยงเปาหมายตาง  ๆขององคกรในแตละดานไดอยางเปนรูปธรรม และเปนเสมือนเครื่องมือ
สื่อสารและการถายทอดกลยุทธไปสูบุคลากรในสถาบันใหมีเขาใจไดอยางชัดเจน

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กําหนดประเด็นสําคัญเพื่อประเมินคุณภาพของการ
ถายทอดเปาหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก รวมทั้ง  การ
ปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทาง การดําเนินงาน
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนว
ท า งก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  ร ว ม ถึ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร แ ล ะ เ ป า ห ม า ย ข อ ง
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ต า ม ป ร ะ เ ด็ น ที่  1  ใ ห กั บ บุ ค ล า ก ร
ในระดับตาง ๆ โดยมีการนําขอมูลจากระบบการสื่อสารมาใชใหเกิดประโยชน
ในระดับปฏิบัติ เพื่อให เกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติได

ประเด็นที ่3  ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ที่ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง ห น ว ย ง า
ในระดับคณะ/สํานัก โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับหนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา 

 ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสถาบันลงสูทุกหนวยงานใน
ระดับคณะ/สํานัก โดยใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลายลักษณ
อักษร และสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรทั่วทั้งสถาบัน
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ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาที่ดี และไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา และแสดงใหเห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจาก
การปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการมาใชเปนขอมูลสําคัญประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ

เกณฑการใหคะแนน :
วัดระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ โดยกําหนดเกณฑการ

ใหคะแนน ดังนี ้  
   

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1 

และ 2

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1 และ 
2 และประเด็นอื่น

อีก 1 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1 และ 
2 และประเด็นอื่น

อีก 2 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1 และ 
2 และประเด็นอื่น

อีก 3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1 และ 2
และประเด็นอื่น
อีก 4 ประเด็น

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย และการ
ถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู
สถาบันอุดมศึกษา

ระดับ
ความสําเร็จ

         - - 5.0000
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักของสถาบัน อุดมศึกษา
 หลักฐานที่แสดงกระบวนการของสถาบันอุดมศึกษาในการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลัก 

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

ประกอบการประชุมตามวาระนั้นๆ
2 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาให

สอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยพิจารณาจาก
 นโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่   สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา   แผนเดิมและ/หรือแผนใหมที่ไดปรับปรุงแลว 
 แนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่นํานโยบาย กรอบ

ทิศทางการดําเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา 
 รายงานหรือบันทึกการประชุมที่ระบุความเห็นหรือผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสถาบันที่

ไดรับการรับรองจากผูมีอํานาจ 
3 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน คําสั่งแตงตั้ง

คณะทํางาน บันทึกผลการดําเนินงานเอกสารอื่น  ๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
4 รายละเอียดการดําเนินการตามระบบการสื่อสาร  เพื่อถายทอดนโยบาย ทิศทาง แผนปฏิบัติราชการ 

และเปาหมายใหกับบุคลากรของสถาบันในระดับตางๆ โดยมีเอกสาร/หลักฐาน เชน
 ระบบ ชองทาง หรือกระบวนการสื่อสารที่หลากหลายท่ีแสดงใหเห็นไดวามีการออกแบบ  ให

สอดคลองกับผูเกี่ยวของภายในสถาบันฯ รวมทั้ง ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดตาง  ๆโดยเปนการ
สื่อสารที่สามารถมีปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งผูสื่อสารและผูรับสาร 
 รายงานสรุปขอมูลที่ไดจากการสื่อสารผานชองทางตาง ๆ  และหลักฐานยืนยันวาไดมีการ  นําขอมูล

เหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติได
 คูมือการใชระบบการสื่อสารหรือหลักฐานการประชาสัมพันธหรือการเผยแพรระบบการสื่อสารเพื่อให

ผูเกี่ยวของไดรับทราบและเขามาใชระบบ
  หลักฐานยืนยันผลสําเร็จของการทําใหบุคลากรและผูเกี่ยวของเกิดการรับรูและมีความเขาใจ

เรื่องนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของสถาบันได
ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเปนผลจากระบบการสื่อสารดังกลาว
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5 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรระดับสถาบันและระดับคณะสํานัก 
โดยการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสถาบันลงสูระดับคณะ/สํานัก ซึ่งจะพิจารณาจาก

 หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรระดับสถาบันและ
ระดับคณะ/สํานัก เชน บันทึกการสัมมนากลุมยอย รายงานการประชุม หรือรายงานการ
วิเคราะหขอมูลดานยุทธศาสตรเพื่อจัดทําแผนที่ยุทธศาตรของสถาบัน เปนตน
 แผนที่ยุทธศาสตรระดับสถาบันและแผนที่     ยุทธศาสตรของทุกหนวยงานในระดับคณะ/

สํานัก ที่นํามาใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
 เอกสารขอตกลงการปฏิบัติงานภายในสถาบัน ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจ ทั้งนี้ ตามระดับที่

สถาบันกําหนดใหมี เชน ระดับผูบริหารสถาบัน/คณะ/สํานัก รวมทั้งหลักฐานที่แสดงถึง
กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับการถายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายระดับสถาบันลงสูระดับคณะ/สํานัก

6 รายละเอียดการดําเนินการการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ่ง
ครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี โดยมีเอกสาร/หลักฐาน
เชน 

 หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการดําเนินงานเพื่อวิเคราะหความเสี่ยง โดยเฉพาะการบริหาร
ความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สภาสถาบัน 
อุดมศึกษากําหนด
 ประกาศหรือคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน หรือการมอบหมายบุคคลหรือคณะ

บุคคลใหรับผิดชอบดําเนินการในการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
 รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
 แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน แผนการวิเคราะหความเสี่ยง หรือแผนการวิเคราะห  

ผลกระทบ หรือแผนอื่นๆ ที่ครอบคลุมสาระ สําคัญตามคําอธิบายขางตน  ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากผูมีอํานาจ
 นโยบายและมติที่ประชุมสภาสถาบัน อุดมศึกษาหรือคณะกรรมการอื่น
 เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันวามีการเผยแพรและ สื่อสารขอมูลแผนบริหารความเสี่ยงถึง

บุคลากร ทุกระดับ
7 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งจะพิจารณาจาก
 หลักฐานที่แสดงรายละเอียดกระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
 รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบัน อุดมศึกษา หรือรายงานการประเมินตนเองที่มี
สาระสําคัญครอบคลุมแผนและผลการปฏิบัติราชการ
 เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงถึงกระบวนการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่

กําหนดของสถาบัน รวมทั้ง หลักฐาน ที่ยืนยันผลสําเร็จจากการปรับปรุงการดําเนินงาน
8 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมา

ใชประโยชน ซึ่งจะพิจารณาจาก
 กิจกรรมหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินงานเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติราชการของสถาบัน/คณะ/สํานัก
 รายงานผลการทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการดําเนินงาน หรือ

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

เสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง จะพิจารณาถึงวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไดมีมีมติ
ใหความเห็นชอบแผนดังกลาว
 รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุม  สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการ/

คณะทํางาน

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายบริหาร 08 - 1768 – 7890
ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท  ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 08 - 1261 – 4949
ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 08 - 1975 – 6422
ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 08 – 1871 – 3305
นางนงเยาว  จารณะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองกลาง 08 - 6631 – 9191
นายเกษม  บุตรดี ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 08 - 9940 – 6996
นางสาวพิชญาดา  ธานี ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานบริหารทั่วไป 08 - 1320 – 4615
นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 – 4166 – 5181
ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 08 - 4428 – 5407
ผศ.วาทินี  ศรีมหา ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 08 -1729 – 3383
นางสาวศุภกุลภรณ  วัชนกุล ผูจัดเก็บขอมูล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 08 - 1968 – 3190
นางนิรมล  เนื่องสิทธะ ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานคลัง 08 - 4420 - 1115
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ประเด็นการประเมินผล:   การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย   
ตัวชี้วัดที่ 13  ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการและการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง

ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 2

วัตถุประสงค :
        เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาสูการบริหารราชการที่เปดเผย 

โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

คําอธิบาย :
 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดไวในกรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
โดยใหสถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งเปนการกําหนดชองทางหรือกลไกการ
ใหขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดเรียนรูการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวม หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และไดพัฒนาเพิ่มระดับการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีคุณภาพ
มากขึ้น

 การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวน
รวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน

 การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาส
ไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญ
ที่เกี่ยวของรวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุนสวน  การพัฒนา โดยระดับการมีสวนรวมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ

ระดับการใหขอมูล   เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียว แตเปน
ระดับที่สําคัญ เพราะเปนการเริ่มตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งจะนําไปสู
กระบวนการอื่นๆ ตอไป 

ระดับการปรึกษาหารือ   เปนการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

             116

ระดับการเขามาเกี่ยวของ   เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือเกี่ยวของ
ในกระบวนการกําหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมีสวนรวมในระดับนี้ อาจดําเนินการใน
รูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม 

ระดับการรวมมือ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาทหรือฐานะ
หุนสวนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ

ระดับการเสริมอํานาจประชาชน  เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนซึ่ง
เปนระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด

 กิจกรรมสรางความสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย โดยมีเปาหมายสําคัญในการเปดโอกาสที่จะนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจจากผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียใหไดมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

โดยกําหนดประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นที่ 1  สถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553

 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตามประเด็นที่
กําหนด และทบทวนองคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชนให
เหมาะสมกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและประเด็นที่กําหนดขางตน

ประเด็นที่ 2  สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีชองทางหรือกระบวนการกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นที่กําหนด และรายงานสรุปผลความคิดเห็น รวมทั้งดําเนินการ
สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธกับประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวน
ไดสวนเสียตามประเด็นที่กําหนด

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

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดแลวเสร็จ
ครบถวน โดยมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานและจัดทํารายงาน
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ค ว า ม ก า ว ห น า เ ส น อ ผู บ ริ ห า ร / ค ณ ะ ทํ า ง า น ภ า ค ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสื่อสารใหประชาชนหรือผูมีสวนได
สวนเสียไดรับทราบ

ประเด็นที่ 4  สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเสนอตอผูบริหาร

       สถาบันอุดมศึกษา/คณะทํางานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษา
 สถาบันอุดมศึกษาเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกลาวแก

ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
ประเด็นที่ 5  สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแนวทางหรือแผนงาน/โครงการที่เปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวม ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอ
ตอสภาสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ

รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้   

เหตุผล :
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหความสําคัญกับการมีสวน

รวมของประชาชนและการบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยกําหนดใหมีกลไกในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้น ตัวอยางเชน กําหนดไวในแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐในสวนที่ 3 และสวนที่ 10 ดังนี้

- สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน เชน ในมาตรา 78 (5) ไดบัญญัติใหรัฐตอง 
“จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นเพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะ
เปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน”  

- สวนที 10 แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ในมาตรา 87 กําหนดวารัฐตอง
ดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมประชาชน โดยตองสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในเรื่องตางๆ อยางครบวงจรเริ่มตั้งแตการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ การติดตาม
ตรวจสอบ

2. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดขับเคลื่อนแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ตาม
เจตนารมณของกฎหมาย  ไดแก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการ
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บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) โดยการใช
กลยุทธในการพัฒนา 2 ดาน คือ การพัฒนาจากภายในภาคราชการและพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ  โดยการ
สรางความพรอมใหภาคราชการ และภาคประชาชน  ดวยการสงเสริมใหภาคราชการมีความรูความเขาใจ 
และตระหนักในเรื่องการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมรับรู รวม
แสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมการดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
ราชการ   พรอมกับเสริมสรางศักยภาพใหกับเครือขายภาคประชาชนใหมีความรูความเขาใจ ที่สามารถเขา
มารวมดําเนินงานกับภาครัฐในฐานะหุนสวนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการแบบมี
สวนรวมหรือราชการระบบเปดเกิดผลเปนรูปธรรม มีความตอเนื่องและยั่งยืน โดยทุกสวนราชการจะตอง
ปรับระบบการบริหารงานใหเปนระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวม และฝงรากเปนวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการ  มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน กระบวนทัศนของคนในหนวยงานใหสามารถ
ทํางานรวมกับประชาชนในลักษณะหุนสวน มีการทํางานในลักษณะเครือขาย มีการออกกฎเกณฑและแนว
ทางการทํางานที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติของหนวยงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับสูงตองใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวม

เกณฑการใหคะแนน :
วัดระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการและการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง

ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้  
   

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน

1 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน

2 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน

3 ประเด็น

 ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน

4 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน

5 ประเด็น

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและการเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ
ความสําเร็จ

- -         -
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามา

มีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจาก
 หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินงาน

และขอเสนอแนะจากการดําเนินงานในปที่ผานมา และ/หรือวิเคราะหและทบทวนแนวทาง
หรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 หลักฐานที่แสดงถึงความสอดคลองของภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สํ าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษากับประเด็นการมีสวนรวมที่สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการดังกลาว เชน บันทึกผลการดําเนินงาน
รายงานการประชุมและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

2 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการจัดใหมีหรือการทบทวนองคประกอบของคณะทํางานภาค
ประชาชนใหเหมาะสมกับประเด็นขางตน โดยพิจารณาจาก
 หลักฐานการวิเคราะหประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดเสียอยางครอบคลุมและชัดเจน
 รายงานหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่สรุปผล   การวิเคราะหประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมี

สวนไดเสียที่สามารถนําผลที่ไดไปทบทวนองคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชน         
ใหเหมาะสมกับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และสอดคลองกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่
สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา

 เอกสาร/หลักฐาน ประกาศ หรือคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชนตามองคประกอบ
ที่ทบทวนแลว ซึ่งอาจเปนคณะทํางานชุดใหมหรือชุดเดิมก็ได แตตองเปนไปตามผลที่
สถาบันไดพิจารณาทบทวน

3 ชองทางหรือกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นหรือรับขอรองเรียนที่
เก่ียวของกับประเด็นที่เลือกจากประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่
เกี่ยวของ เชน
 ตัวอยางสถานที่จัดตั้งตูรับขอคิดเห็น           
 ศูนยขอมูล/หองสมุด
 ตัวอยางหมายเลขโทรศัพทสายดวน (Call Center)
 ตัวอยางเลขที่ตู ปณ.เพื่อรับเรื่องจากประชาชน
  ตัวอยาง/ภาพถายกิจกรรมการจัดสัมมนา   
  การจัดเวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
 ตัวอยางชื่อเว็บไซต/เว็บบอรด ซึ่งมีชองทางสื่อสารกับประชาชน
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4 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการสงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธกับประชาชน
กลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาจาก
 กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง    ความเขาใจที่ตรงกันระหวางสถาบัน 

อุดมศึกษา กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีเปาหมายสําคัญในการเปดโอกาส
ที่จะนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหไดมีสวนรวมคิด 
รวมทํารวมตัดสินใจ และรวมติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน อุดมศึกษา เชน การจัดรับฟง  
ความคิดเห็น การจัดสนทนากลุม (Focus Group)  การจัดประชุมสัมมนา ฯลฯ เปนตน

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวา สถาบันอุดมศึกษาไดมีการนําผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็น
หรือขอรองเรียนมาจัดทําเปนรายงานสรุปขอคิดเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นท่ีเลือกนั้น

5 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบัน อุดมศึกษาจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามประเด็นที่กําหนด โดยพิจารณาจาก
 บันทึกขอความ/รายงานการประชุมที่แสดง ใหเห็นวา มีการนําเสนอและวิเคราะหผลจาก 

การรับฟงความคิดเห็นฯ มาใชประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการ
 แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมตามประเด็นฯที่กําหนด ซึ่งควรระบุรายละเอียด

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

 หลักฐานยืนยันวันที่แผนงาน/โครงการขางตนไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการจัดทําแนวทางที่เหมาะสมในการ

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตามประเด็นที่กําหนดขางตน 
  แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดใหมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
  ตามประเด็นที่กําหนดไดอยางเหมาะสม ซึ่งอธิบายไดถึงระดับการมีสวนรวมของ  

ประชาชนดวย
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6 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแลวเสร็จครบถวน ดังนี้
 รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553  เชน
 รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงานตามแผนที่รายงานตอผูบริหารของ

สถาบันอุดมศึกษาอยางสมํ่าเสมอ (อยางนอยทุกไตรมาส)
 ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาที่

กําหนดตามแผน
 วันที่ดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนงาน
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการของกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ

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

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

7 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม โดยแสดงผลเทียบกับ
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผน เปาหมายและวัตถุประสงค วาสามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จ
เพียงใด มีปญหาอุปสรรคอยางไร ปจจัยสนับสนุนคืออะไร และมีขอเสนอแนะอยางไร เพื่อให
ผูบริหารสถาบันและคณะทํางานภาคประชาชนมีขอมูลเพียงพอและใชเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบายหรือสงเสริมใหพัฒนาการดําเนินงานไดในอนาคต

8 หลักฐานการเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานตอผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา/คณะทํางาน  ภาค
ประชาชนและสภาสถาบันอุดมศึกษา

9 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามีชองทาง วิธีการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกลาวแกประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ
อยางชัดเจนเปนรูปธรรม

10 เอกสาร/หลักฐานที่มีสาระสําคัญในการกําหนดแนวทาง/แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งไดจากการนําสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ไปวิเคราะหและจัดทําขึ้น 

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

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
นายประสิทธิ์  คะเลรัมย                ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 08 – 1965 - 5683
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 - 0004
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 08 – 7950 - 5254
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 08 – 1975 - 6678
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ          ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 9422 - 9875
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 - 1872  - 7835
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ               ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
นางปทุมทิพย  มานโคกสูง ผูจัดเก็บขอมูล รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 08 – 1872 - 5845
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที่ 14.1    ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา   ดานนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
น้ําหนัก : รอยละ 1

วัตถุประสงค :
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลที่สําคัญ ซึ่งมีความถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย ตรง

ตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานขอมูลอุดมศึกษาดานตางๆ ให
เปนเอกภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการ 
และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

คําอธิบาย : 

 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลที่สําคัญในการนํามาใชสนับสนุนการวางแผน
 พัฒนาการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการ
และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบฐานขอมูลนั้นตองมีความถูกตอง 
ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามแบบมาตรฐานกลาง เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยน สื่อสารฐานขอมูลอุดมศึกษา 
เชื่อมโยงกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกันใน
การพัฒนาการระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ไดแก ขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา 
การเงินอุดมศึกษา และอื่นๆ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบขอมูลจะ
รวมถึงความถูกตองและสมบูรณของขอมูลที่สงตอระหวางสถาบันอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

 ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อบํารุงรักษาขอสนเทศใหมีความถูกตอง ทันสมัย สามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว ใน
เวลาที่ตองการ และลดความซ้ําซอนของขอมูล โดยระบบฐานขอมูลที่ดีตองประกอบดวยการกําหนดระบบ
ความปลอดภัยของขอมูล สิทธิการเขาถึงขอมูล ระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับฐานขอมูล

 การนําขอมูลไปใชประโยชน หมายถึง กระบวนการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลของ
สถาบันอุดมศึกษาไปทําการศึกษา วิเคราะหเพื่อสรุปเสนอแนะในนโยบายเชิงลึก ที่จะมีผลตอการตัดสินใจ
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ดําเนินนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองมีรายงานการศึกษา ตีพิมพหรือเผยแพร หรือมีการนําผลของ
การศึกษาเสนอตอผูบริหารหรือคณะกรรมการที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษา

 การเผยแพร หมายการการรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการนํา
ขอมูลและสารสนเทศองสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับขอมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่ เกี่ยวของกับ
สถาบันอุดมศึกษา เชน วิสัยทัศน นโยบาย รายนามผูบริหาร รายนามของกรรมการสภาสถาบัน และรายการ
ขอมูลสารสนเทศอื่น ที่สําคัญและสามารถเปดเผยได  เสนอผานระบบเครือขายใหประชาชนและสาธารณะ 
สามารถสืบคนและรับทราบไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

    โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จดังนี้

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 
ผูสําเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณของขอมูล ให
เปนไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา 
และการเงินอุดมศึกษา รวมทั้งรายชื่อเว็บไซตที่เผยแพรรายงานขอมูลดังกลาวขางตน พรอม
รายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล ชองทางการติดตอสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกตองตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถวนและมี
ความสมบูรณ
ทุกรายการขอมูล ภายในเวลาที่กําหนด

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการนําขอมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับขอมูล
และสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพหรือเผยแพร โดยเสนอผาน
ระบบเครือขายรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหประชาชนและ
สาธารณะ สามารถสืบคนและรับทราบไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษา มีการวิ เคราะหขอมูลจากขอมูลที่ จั ดเก็บและนําสงสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการวิเคราะหขอมูลดังกลาวตองสอดคลองและสนับสนุน
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการของผูใชขอมูลระดับตางๆ 
ไดแก ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก จากขอมูลที่จัดเก็บ
และนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผน / 
การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา 
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ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการนําผลของการศึกษา ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหเสนอตอ
ผูบริหารหรือคณะกรรมการที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ดําเนินการได

สําเร็จ ครบถวนใน
ประเด็นที่ 1และ 2

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวนใน
ประเด็นที่ 1, 2 และ 

3

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวนใน
ประเด็นที่ 1, 2, 3 

และ 4

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวนใน
ประเด็นที่ 1, 2, 3, 
4 และประเด็นอื่น

อีก 2 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวนทั้ง 

7 ประเด็น

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และ
การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการ
มีงานทําของบัณฑิต 

ระดับ
ความสําเร็จ

- - N/A

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดเก็บขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา และการเงิน

อุดมศึกษา ดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ และมีการบํารุงรักษาขอสนเทศใหมีความถูกตอง 
ทันสมัย สามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว ในเวลาที่ตองการ ลดความซ้ําซอนของขอมูล 
รวมถึงมีการกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูล และสิทธิในการเขาถึงขอมูลแตละฐานขอมูล 
และเปนไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่กําหนดเพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยนขอมูล

2 รอยละของความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณของขอมูลในระบบฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา ที่สถาบันอุดมศึกษารายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

3 ตรวจสอบขอมูลตาม URL ของเว็บไซตที่สถาบันอุดมศึกษาแจงมายัง สกอ. วาเปนชองทางการเผ
แพร รายงานขอมูลที่เกี่ยวของ รายชื่อคณะทํางาน และชองทางการติดตอสื่อสาร
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4 วัน/ เวลา ที่สถาบันอุดมศึกษา ไดปอนขอมูลเขาระบบฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

5 รอยละของความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ
6 สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงขอมูลสําคัญที่สามารถเผยแพรไดของสถาบันอุดมศึกษา เชน 

วิสัยทัศน นโยบาย รายนามผูบริหาร รายนามของกรรมการสภาสถาบัน ผานเว็บไซตเผยแพร
ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการวิเคราะหขอมูลของผูเกี่ยวของ โดยคํานึงถึงความ
สอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการของผูใช
ขอมูลระดับตางๆ เชน เอกสารประกอบการประชุม หรือเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เปน
ตนทั้งนี้การนําสงเอกสาร/หลักฐานดังกลาวใหกับ สกอ. อาจอยูในรูปแบบเอกสาร หรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส เปนตน

8 เอกสารรายงานผลการศึกษา / รายงานผลผลการวิเคราะหขอมูล ทั้งนี้การนําสงรายงานผล
ดังกลาวใหกับ สกอ. อาจอยูในรูปแบบเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส เปนตน

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

วิเคราะหเสนอตอผูบริหารหรือคณะกรรมการฯเชน บันทึกและรายงานที่นําเสนอใหผูบริหาร 
เปนตน

11 เอกสาร/หลักฐาน/ที่แสดงถึงการนําขอมูลจากการติดตาม เฝาระวังและเตือนภัยไปใชประโยชน
เพื่อการดําเนินการของผูเก่ียวของเชน บันทึก คําสั่ง ความเห็นหรือการตอบกลับที่แสดงใหเห็นวา
มีการนําขอมูลไปใชประโยชน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร เว็บซลิงคเขาสูระบบ 
ติดตามเฝาระวังและเตือนภัย

12 ทั้งนี้การนําสงเอกสาร/หลักฐานดังกลาวใหกับ สกอ. อาจอยูในรูปแบบเอกสาร หรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส เปนตน

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล
ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ

นายสุนทร  ไชยชนะ       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 08 - 3141 - 0403
นายวุฒิพงษ  พันธุมนันท ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนาฝายงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร
08 - 1873 - 6880

นางนิรมล  เนื่องสิทธะ ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานคลัง 08 - 4420 - 1115
นางสาวจิราพร  พออามาตย ผูจัดเก็บขอมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร 08 - 3336 - 1509
นายภานุวัฒน  ศักดิ์ดา ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 - 4409 - 5195 
นายภานุมาศ  บุตรสีผา ผูจัดเก็บขอมูล นักวิชาการศึกษา 08 – 6218 - 3306



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที่ 14.2   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน

สถาบันอุดมศึกษา  
น้ําหนัก : รอยละ 2

วัตถุประสงค :
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลที่สําคัญ ซึ่งมีความถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตาม

รูปแบบมาตรฐานกลาง ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานขอมูลอุดมศึกษาดานตางๆ ใหเปน
เอกภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการ และ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

คําอธิบาย : 
สถาบันอุดมศึกษาตองสรางความพรอมในการใชงานของขอมูลและสารสนเทศ และคุณภาพของ 

Hardware และ Software โดยตองออกแบบระบบขอมูลและสารสนเทศใหตรงกับความตองการใช และทําให
ขอมูลและสารสนเทศถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลาสามารถนําไปใชงานได และมีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล 
                โดยการประเมินผลการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้  จะมุงเนนการประเมินในประเด็นสําคัญ ดังนี้

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

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่สรางคุณคา อยางนอย 2 กระบวนการ

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลแก
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชนสามารถเขาถึงได
อยางเหมาะสม

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
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เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ดําเนินการได

สําเร็จ ครบถวน 
1 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา

ระดับ
ความสําเร็จ

- - -

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1 ระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการ

ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งเปนขอมูลที่ครบถวน 
ถูกตอง และทันสมัย

2 สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดใหมีชองทางการตรวจสอบโดยกําหนด URL หรือการกําหนดสิทธิโดยระบุ 
Username และ password เพื่อใหสามารถเขาไปตรวจสอบไดจากสวนกลาง ในดานความถูกตอง ความ
สมบูรณของขอมูล และมีชองทางในการใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนาได

3 Flowchart หรือ คูมือการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลในระบบฐานขอมูลที่สถาบันกําหนด โดยใหแสดง
ขอมูลในระบบอิเล็คทรอนิคส ที่ใหสามารถตรวจสอบไดจากสวนกลาง

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

5 สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดใหมีชองทางการตรวจสอบโดยกําหนด URL หรือการกําหนดสิทธิโดยระบุ 
Username และ password เพื่อใหสามารถเขาไปตรวจสอบไดจากสวนกลาง ในดานความถูกตอง ความ
สมบูรณของขอมูล และมีชองทางในการใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนาได

6 Flowchart หรือ คูมือการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลในระบบฐานขอมูลที่สถาบันกําหนด โดยใหแสดง
ขอมูลในระบบอิเล็คทรอนิคส ที่ใหสามารถตรวจสอบไดจากสวนกลาง

7 ชองทางการเผยแพรขอมูลผานระบบเครือขายอิเล็คทรอนิคส ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการเผยแพร ขอมูล
ไดสอดคลองตามความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหารผูปฏิบัติ และประชาชน



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
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8 สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดใหมีชองทางการตรวจสอบโดยกําหนด URL หรือการกําหนดสิทธิโดยระบุ 
Username และ password เพื่อใหสามารถเขาไปตรวจสอบไดจากสวนกลาง ในดานความถูกตอง ความ
สมบูรณของขอมูล และมีชองทางในการใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนาได

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

10 บันทึก คําสั่ง ความเห็น หรือการตอบกลับ ทางเอกสารหรือเอกสารอิเล็คทรอนิคสที่แสดงวาไดนําขอมูล
จากการการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัยไปใชประโยชนเพื่อการดําเนินการของผูเกี่ยวของได

11 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล เชน แผนการดําเนินงาน  แบบฟอรมที่ใชสํารวจและผลการสํารวจความพึงพอใจ เปนตน โดย
สถาบันอุดมศึกษาตองระบุกลุมเปาหมายที่ใชฐานขอมูลแตละฐานอยางชัดเจน และดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย  

12 ทั้งนี้ในสวนของความถี่ ชวงเวลา และจํานวนกลุมเปาหมายที่จะดําเนินการสํารวจสถาบันอุดมศึกษาควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความพรอมของสถาบัน อุดมศึกษาในดานทรัพยากรที่จําเปนในการ
ดําเนินงานเปนสําคัญ  เพื่อใหผลสํารวจมีความนาเชื่อถือและสามารถนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฐานขอมูลตอไป

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล
ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ

นายสุนทร  ไชยชนะ       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 08 - 3141 - 0403
นายวุฒิพงษ  พันธุมนันท ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนาฝายงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร
08 - 1873 - 6880

นางสาวจิราพร  พออามาตย ผูจัดเก็บขอมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร 08 - 3336 - 1509
นายภานุวัฒิ  ศักดิ์ดา ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 - 4409 - 5195 
นางอมรรัตน  ตุนกลิ่น ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 - 9353 – 3421      
นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08  - 4166  - 5181



ก.พ.ร.
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 15   ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู

เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  
ตัวชี้วัดที่ 15.1  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

น้ําหนัก : รอยละ 2.5

วัตถุประสงค :

เพื่ อใหสถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ 
ที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการจัดการความรูในสถาบันฯ ที่มี
ประสิทธิภาพ ที่จะทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและมีความกาวหนาตามลักษณะงาน ตามสาขาวิชาชีพ 
และตามสมรรถนะ (Competencies) อยางเหมาะสม
คําอธิบาย :

 แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง  แนวทาง กลยุทธ หรือวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
ไวเพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ  เพื่อ
พัฒนาบุคลากรภายในสถาบันใหเปนไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ตองการ ไดแก มีคุณภาพ มีความรัก
องคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจของแตละบุคคล มีความพึงพอใจในการทํางาน กอใหเกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดดี มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความกาวหนาในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติหนาที่ (Career path)

 บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสาย
สนับสนุน

 อาจารยประจํา หมายถึง  อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)       

 บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการสาย ข และ ค  พนักงานมหาวิทยาลัย
ดานสนับสนุนวิชาการ และการบริหารจัดการ และธุรการ ซึ่งมีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9
เดือน)

 การพัฒนาบุคลากรใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเปนพื้นฐานสําคัญ
ในการสรางความเปนเลิศขององคกร  องคกรจึงจําเปนตองมีแนวปฏิบัติ  ระบบงานที่เอื้อและสรางแรงจูงใจ
ใหบุคลากรเกิดความรวมมือรวมใจกันทํางานเปนทีมเพื่อขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมายที่กําหนดไว
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               โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้

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

ประเด็นที่ 2  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรอยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ 
 สถาบันอุดมศึกษานําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใหมี

การปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นที่ 3  สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
ของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและ
ภาระงานที่กําหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบ
การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคลและระบบการใหสิ่งจูงใจ
อื่นของสถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดย
พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นตอตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบเปนสําคัญ
รวมทั้งมีการแจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
และรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอผู
มีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/
ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ดําเนินการได

สําเร็จ ครบถวน 
1 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
และการจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา  

ระดับ
ความสําเร็จ

          -           -          5.0000

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

สถาบันอุดมศึกษา  เพื่อจะพัฒนาบุคลากรของสถาบันใหเปนไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ตองการโดยมี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ระยะ 4 ป 

2 แผนพัฒนาบุคลากรควรมีสาระสําคัญที่ระบุถึงเปาหมาย แนวทาง กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม หรือวิธีการ
ที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ 
ระยะเวลา ประเด็นการติดตามและประเมินผล รวมทั้ง ผูรับผิดชอบใหชัดเจน

3 ประกาศหรือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน หรือเอกสารมอบหมายผูรับผิดชอบใหมี
การดําเนินการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผน

4 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงไดวาสถาบันอุดมศึกษามีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนเปนระยะ
อยางสม่ําเสมอ เชน บันทึกการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ ตัวอยางรายงานผลการ
ดําเนินงานรายกิจกรรมของหนวยงานผูรับผิดชอบ เปนตน

5 รายงานผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่เสนอตอผูมีอํานาจเปนระยะ
6 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาสถาบันอุดมศึกษาไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการ

ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับความตองการของบุคลากรที่ทําใหบุคลากรไดรับความสะดวก มีความสุขกับ
การปฏิบัติงาน และทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ภาพถายเปรียบเทียบกอนและหลังการ
ปรับปรุง แผนภาพเปรียบเทียบกระบวนการทํางานกอนและหลังการปรับปรุง กฎระเบียบที่ไดรับการ
ปรับปรุง เปนตน

7 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากรของ
สถาบันในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

8 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปตองมีสาระสําคัญที่แสดงใหเห็นวาเปนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานของบุคลากรตามที่กําหนดหรือตกลงไวรวมกัน และใชขอมูลผล
การพัฒนาตนเองของบุคลากรตามที่ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ เพื่อความกาวหนาในการปฏิบัติงานแตละตําแหนง
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9 เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ระบบ
การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคลและระบบการใหสิ่งจูงใจอื่นของสถาบัน

10 บันทึกหรือหนังสือเวียนหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงวาไดมีการแจงไปยังบุคลากรที่รับผิดชอบ
และบุคลากรที่เกี่ยวของใหทราบวามีระบบติดตามความกาวหนาฯ เพื่อใหดําเนินการตามระบบได

11 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบัน อุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผน
ดังกลาว และไดดําเนินการตามระบบจริง 

12 ระบบการประเมินสัมฤทธิผลดังกลาว ควรระบุกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา ประเด็นการประเมิน 
ตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบใหชัดเจน ทั้งนี้ การประเมินสัมฤทธิผลของแผนตองแสดงผลไดอยางชัดเจน
วาผลที่ เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามแผนนั้นมีผลตอบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานที่
รับผิดชอบอยางไร

13 เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการแจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบ เพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น และไดดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไว โดยสามารถระบุ
ชวงเวลาที่ดําเนินการ และแนวทางการดําเนินการพรอมแสดงตัวอยางเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
ประกอบไดอยางชัดเจน

14 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ที่ระบุผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนด 
ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ จากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 หรือเอกสารอื่นที่มีสาระสําคัญเหลานี้ครบถวน ที่ทําใหสภาสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหารสถาบัน/
คณะ/สํานัก มีขอมูลเพียงพอที่จะนําไปใชประโยชนตอการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานในป
ตอไป

15 หลักฐานยืนยันวันหรือชวงเวลาที่สถาบัน อุดมศึกษาไดเสนอสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวตอผูมีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 08 - 1261 - 4949
ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายบริหาร 08 - 1768 – 7890
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 - 0004
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 08 – 7950 - 5254
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 08 – 1975 - 6678
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ          ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 9422 - 9875
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 - 1872  - 7835
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ         ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 08 – 1871 - 3305
นายสุนทร  ไชยชนะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 08 - 3141 - 0403
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ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 - 1975 - 6244
ผศ.อนุรัตน  สายทอง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 08 - 1974 - 8685
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08 - 9208 - 5122
ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย 08 - 1919 - 6026
นายเกษม   บุตรดี ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 08 - 9940 - 6996
นางนงเยาว  จารณะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองกลาง 08 - 6631 - 9191
ผศ.ภาวิณี  แสนชนม ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 08 - 6219 - 1792
ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 08 - 4297 - 0047
นางสาวอังคณา  ศิริกุล ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานบริหารบุคลและนิติการ 08 - 6219 - 9302
นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 – 4166 – 5181
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 15   ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
                       สถาบันอุดมศึกษา  
ตัวชี้วัดที่ 15.2  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา
น้ําหนัก : รอยละ 2.5

วัตถุประสงค :
เพื่ อใหสถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ 

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

 การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากร เพื่อใหทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

 กระบวนการจัดการความรู  ประกอบดวย การระบุความรู  การคัดเลือก การรวบรวม                  
การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู  และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบันอุดมศึกษาการ
กําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดียิ่งขึ้น

 การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหทุกคนใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมทั้งปฏิบัติงานได อยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

               โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งควร
ประกอบดวยการขยายผลองคความรูเดิมที่ดําเนินการในปที่ผานมา และการจัดการองค
ความรูใหมที่นํามาดําเนินการในปปจจุบัน โดยนําสรุปผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทําแผน และเสนอตอผูมีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
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ประเด็นที่ 2  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรูประจําปอยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ 
 สถาบันอุดมศึกษานําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใหมี
การปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของบุคลากร

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

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนแกสถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรูประจําป 
และรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอผู
มีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/
ปรับปรุงแผนการจัดการความรูสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ดําเนินการได

สําเร็จ ครบถวน 
1 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของ
สถาบันอุดมศึกษา

ระดับ
ความสําเร็จ

          -           -          -

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 แผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจหรือจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งควรประกอบดวยการขยายผลองคความรูเดิมที่ดําเนินการในปกอน และ
การจัดการองคความรูใหมที่นํามาดําเนินการในปปจจุบัน เพื่อนําองคความรูมาดําเนินการตาม
กระบวนการจัดความรูอยางตอเนื่อง

2 หลักฐานยืนยันวันหรือชวงเวลาที่สถาบัน อุดมศึกษาไดเสนอแผนการจัดการความรู ดังกลาวตอผูมี
อํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา

4 ประกาศหรือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน หรือเอกสารมอบหมายผูรับผิดชอบใหมีการ
ดําเนินการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผน

5 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงไดวาสถาบันอุดมศึกษามีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนเปนระยะ
อยางสม่ําเสมอ  เชน บันทึกการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ ตัวอยางรายงานผลการ
ดําเนินงานรายกิจกรรมของหนวยงานผูรับผิดชอบ เปนตน

6 รายงานผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูที่เสนอตอผูมีอํานาจ
เปนระยะ

7 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาสถาบันอุดมศึกษาไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรเชน ภาพถาย
เปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง  แผนภาพเปรียบเทียบกระบวนการทํางานกอนและหลังการ
ปรับปรุง  กฎระเบียบที่ไดรับการปรับปรุง กระบวนการหรือกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน

8 เอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือ ชองทางการสื่อสารอื่นที่สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือ
จัดใหมีขึ้นที่ทําใหบุคลากรของสถาบัน อุดมศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณการทํางาน 
และขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงานระหวางกันได

9 หลักฐานยืนยันที่แสดงถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารดังกลาว ไดแก ความสมบูรณในการ
สื่อสารหรือการถายทอดขอมูล การเขาถึงกลุมเปาหมาย ความสะดวก และความรวดเร็วตามระบบได

10 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจนวาสถาบันอุดมศึกษาไดมีการนําผลที่ไดจาก
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กระบวนการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวทางการพัฒนาการสอนระหวางสํานักสาขาวิชา คณะ หรือวิทยาเขต ซึ่งนําไปสูการพัฒนาการ
สอนอยางเปนรูปธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการใหบริการระหวางคณะ หรือวิทยาเขตอัน
นํามาสูการปรับปรุงการใหบริการและสงผลตอการใหบริการที่ดีขึ้น เปนตน 

11 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงรูปแบบและชองทางการเผยแพรผลที่ไดจากกระบวนการจัดการความรูไป
ใชใหเกิดประโยชน ใหสังคมรับทราบ โดยระบุถึงชวงเวลาในการเผยแพรในแตละชองทางอยาง
ชัดเจนเอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการแจงผลการประเมินใหบุคลากร
ทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น และไดดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไว โดย
สามารถระบุชวงเวลาที่ดําเนินการ และแนวทางการดําเนินการพรอมแสดงตัวอยางเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของประกอบไดอยางชัดเจน

12 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ที่ระบุผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่
กําหนด  ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ จากการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ .  2553  หรือ เอกสารอื่นที่ มีสาระสํ าคัญเหลานี้ ครบถวน ที่ทํ าใหสภา
สถาบันอุดมศึกษา ผูบริหารสถาบัน/คณะ/สํานัก มีขอมูลเพียงพอที่จะนําไปใชประโยชนตอการ
กําหนดนโยบายและการดําเนินงานในปตอไป

13 หลักฐานยืนยันวันหรือชวงเวลาที่สถาบัน อุดมศึกษาไดเสนอสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวตอผูมีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
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ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล
ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ

ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 08 - 1261 - 4949
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 - 0004
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 08 – 7950 - 5254
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 08 – 1975 - 6678
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ          ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 9422 - 9875
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 - 1872  - 7835
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ         ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 08 – 1871 - 3305
นายสุนทร  ไชยชนะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 08 - 3141 - 0403
รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 - 1975 - 6244
ผศ.อนุรัตน  สายทอง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 08 - 1974 - 8685
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08 - 9208 - 5122
ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย 08 - 1919 - 6026
นายเกษม   บุตรดี ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 08 - 9940 - 6996
นางนงเยาว  จารณะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองกลาง 08 - 6631 - 9191
ผศ.ภาวิณี  แสนชนม ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 08 - 6219 - 1792
ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 08 - 4297 - 0047
นางสาวอังคณา  ศิริกุล ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานบริหารบุคลและนิติการ 08 - 6219 - 9302
นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 – 4166 – 5181
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ประเด็นการประเมินผล :  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย

ของสถาบันอุดมศึกษา  
น้ําหนัก : รอยละ 3

วัตถุประสงค :

       เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสรางความตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คําอธิบาย :

                       ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2551 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแนวทาง วิธีการ ใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย โดยใหกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และใหมีกระบวนการสงเสริมผูเกี่ยวของปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได

       โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบัน ในปที่ผานๆ มา และนําผลสรุปมา
ทบทวนองคประกอบและบทบาทหนาที่ของ คณะกรรมการฯ ใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบัน

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษากําหนดแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมี
เปาหมายที่เปนรูปธรรมในการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ 
ที่สถาบันประกาศใช

ประเด็นที่ 3  สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด 
 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทํา/ทบทวนความเหมาะสมของคูมือและมีการประกาศใช

อยางเปนทางการเพื่อใหคณาจารยและผูเกี่ยวของรับทราบอยางกวางขวางและปฏิบัติได
ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาสรางชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับขอมูลปอนกลับและ

ความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอื่นที่มีตอคณาจารยของสถาบัน
ในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชน และ
สถาบันนําขอมูลนี้ไปใชอยางเปนระบบในการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
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ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหดียิ่งขึ้น มีการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ
ฯ  มี ก า ร กํ า ห น ด ห รื อ ป รั บ ป รุ ง ม า ต ร ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร กั บ
ผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อยางจริงจัง รวมทั้ง มีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึก ษามีการติดตามความก าวหน าและมีการ ประเมินประ สิทธิผล
การดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และจัดทําเปนรายงาน เสนอตอ
ผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ดําเนินการได

สําเร็จ ครบถวน 
1 - 2 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ
ความสําเร็จ

- - 5.0000

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 เอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยประจําของสถาบันในปที่ผานๆ มา

2 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบัน อุดมศึกษาไดนําขอมูลจากสรุปรายงานดังกลาวมาใชเพื่อ
ทบทวนองคประกอบและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ ใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบัน

3 ผลสรุปการทบทวนองคประกอบและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ
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4 ประกาศ/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม หรือการเพิ่ม-ลดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ
ชุดเดิม ใหปฏิบัติหนาที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

5 เอกสาร/หลักฐาน การจัดประชุม หรือกิจกรรมอื่น ที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําสรุปผลการ
ดําเนินงานมาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น และนํามากําหนด
เปนแนวทางการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยแนวทางนี้ ตองระบุเปาหมายการสงเสริม
และกํากับดูแลที่เปนรูปธรรม และกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน

6 เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันไดวาจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนด
ขึ้น ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจ

7 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงไดวาสถาบัน อุดมศึกษามีการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนดไวอยาง
ครบถวน ซึ่งสามารถระบุชวงเวลาในการดําเนินงานของแตละกิจกรรมไดอยางชัดเจน

8 รายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนดไวที่เสนอตอผูมีอํานาจ
9 คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และประกาศ คําสั่ง หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการ

ประกาศใชจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยที่ไดรับความเห็นชอบนั้นอยางเปนทางการ พรอม
หลักฐานที่แสดงวาสามารถทําใหคณาจารยและผูเกี่ยวของ ในระดับสถาบัน/คณะ/สํานัก และ
หนวยงานระดับอื่นไดรับทราบและสามารถนําไปปฏิบัติได

10 ชองทางการติดตอสื่อสารตางๆ ซึ่งควรมีมากกวา 2 ชองทาง ที่ทําใหสามารถรับขอมูลปอนกลับ 
ความคิดเห็น และขอรองเรียนจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชน ในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติตนของคณาจารยตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

11 เอกสาร/หลักฐานจริงหรือระบบจัดเก็บเอกสารที่รวบรวมขอมูลที่ไดจากชองทางดังกลาว
12 เอกสาร/หลักฐานที่ผูรับผิดชอบไดจัดทําสรุปขอมูลดังกลาว และเสนอตอผู เกี่ยวของ หรือ

คณะกรรมการ หรือผูมีอํานาจ               
13 ระบบและกลไกที่ไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ในการกํากับดูแลและสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
14 รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําระบบและกลไกที่พัฒนาขึ้นนี้ 

มาใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ หรือ
นํามาปรับปรุงมาตรการการกํากับดูแลผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย

15 เอกสาร รายงานที่สรุปวิธีการ/แนวทาง ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภาคณาจารย/ที่ประชุมคณบดี หรือผูมี
อํานาจในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และใหรางวัลผูปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได

17 รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการติดตามความกาวหนา
และประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
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18 รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนา และสรุปการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานที่ได
เสนอตอผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน ซึ่งมีขอมูลเพียงพอตอการนําผลการประเมินไปใช
ประโยชนในการกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานหรือทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได

19 หลักฐานยืนยันวันหรือระยะเวลาที่ผูรับผิดชอบเสนอรายงานสรุปผลดังกลาวตอผูมีอํานาจและ/
หรือผูบริหารสถาบัน

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวิชาการ 08 - 1708 - 5035
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 - 0004
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 08 – 7950 - 5254
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 08 – 1975 - 6678
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ          ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 9422 - 9875
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 - 1872  - 7835
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ         ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 - 1975 - 6244
ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย 08 – 1919 – 6026
ดร.พจมาน  ชํานาญกิจ ผูจัดเก็บขอมูล รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 – 6640 - 0853
นายศิริชัย  วงศกวานกลม ผูจัดเก็บขอมูล เจาหนาที่ธุรการ 08 – 1872 - 7835
นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี ผูจัดเก็บขอมูล นักวิชาการศึกษา 08 - 1919 - 6026
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ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
น้ําหนัก : รอยละ 5

วัตถุประสงค :

เพื่อติดตามความกาวหนาและความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาตาม
มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไววา "การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา 
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด"

คําอธิบาย :
 ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษา

กําหนดใหอาจารยประจําของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิต
นักศึกษา และจัดใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนได
คนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนได
หลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ โดยสถาบันเปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ การจัด
ประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการกําหนดจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการและการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดทําโครงงาน มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและผูเรียน  มีการเรียนการสอนทาง
เครือขายคอมพิวเตอร (Internet) มีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะ
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง

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

 สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยใชการเก็บขอมูลจริงจากอาจารยประจําของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการจัด
ประสบการณหรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
เรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน การสํารวจขอมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารยประจําของ
สถาบัน หรือการวิจัยหรือการประเมินผลหรือการจัดเก็บรองรอยหลักฐานจากการศึกษาขอมูลดวยวิธีการ
อื่นๆ ที่นาเชื่อถือเชน การสังเกตการเรียนการสอน การสังเกตวิธีการตั้งปญหาหรือตั้งโจทยของผูสอน และ
พิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมาย เปนตน แลวจัดทําสรุปผลดังกลาวในระดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจ
จัดทําเปนรายงานวิจัยประเมินผลก็ได
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                โดยกําหนดประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 75 
ของคณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด

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

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 75  ของคณาจารยประจํา) ใหเปนการ
จัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได  โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย 
และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอย
รอยละ 75  ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอย
รอยละ 75  ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจําของ
สถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดย
เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75  
ของคณาจารยประจํา) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัย
ไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน ในกรณีที่ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และ
ในกรณีไดจัดหาสื่อสําเร็จรูปที่เปนมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ เชน สื่อวิทยาศาสตร สื่อสําเร็จรูป สื่อเทคโนโลยี เปนตน สถาบันอุดมศึกษาตองมีเกณฑ
ในการคัดเลือกและพิจารณา มีการประเมินและรายงานผลการใชสื่อในการพัฒนาผูเรียนดวย

ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอย
รอยละ 75 ของคณาจารยประจํา)  มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
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เกณฑการใหคะแนน

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

 1-3 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

4 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

5 ประเด็น

ดําเนินการได สําเร็จ 
ครบถวน
6 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน
ทั้ง 7 ประเด็น

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552

ประสิทธิภาพของการสอนที่ เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

ระดับ
ความสําเร็จ

- - 4.0000

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้นในการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญมีความรู ความ
เขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา

2 การจัดโครงการ/กิจกรรมหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่ยืนยันวาสถาบันอุดมศึกษาไดมีการเผยแพรสราง
ความรูความเขาใจตามแนวทางที่กําหนดไว

3 สรุปรายงานผลการดําเนินงานซึ่งแสดงขอมูลที่ชัดเจนวาคณาจารยประจําสวนใหญมีความรู ความ
เขาใจที่จะดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด

4 มาตรการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้นเพื่อใหคณาจารยประจําสวนใหญดําเนินการวิเคราะหศักยภาพ
ของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล

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

6 สรุปรายงานผลการดําเนินงานหรือเอกสาร/หลักฐานอื่น ซึ่งแสดงขอมูลที่ชัดเจนวาคณาจารยประจํา
สวนใหญไดดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลมา
ปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

7 หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตามประเด็น
นี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน
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8 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวิธีการที่สถาบัน อุดมศึกษาไดดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน ซึ่งอาจใชวิธีการสํารวจ 
หรือการวิจัย หรือการประเมินประสิทธิภาพ ที่ควรออกแบบการเก็บขอมูลจากผูสอนและนิสิตนักศึกษา
หรือบุคคลอื่น เพื่อเปนการสอบทานขอมูลใหนาเชื่อถือยิ่งขึ้น

9 รายงานผลการสํารวจหรือผลการวิจัยหรือผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไดจัดทําขึ้น พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานวาไดมีการนําผลมาใชปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญได

10 เอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ เชน แผนการจัดประสบการณหรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียน
การสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน  
จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการฝกประสบการณภาคสนาม โครงงานของนิสิต
นักศึกษา ตัวอยางสื่อการสอน เทคโนโลยีที่นํามาใชสนับสนุนการสอนและการคนควา เปนตน

11 หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตามประเด็น
นี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

12 เอกสาร/หลักฐานเชนเดียวกับประเด็นที่ 3 แตมีสาระสําคัญเรื่องประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรูของคณาจารยและผูเรียน

13 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบัน อุดมศึกษาไดนําผลการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพมาใชปรับปรุงพัฒนาใหคณาจารยประจําสวนใหญมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนได

14 หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตามประเด็น
นี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

15 เอกสาร/หลักฐานเชนเดียวกับประเด็นที่ 3 และประเด็นที่ 4 แตมีสาระสําคัญเรื่องผลการจัดการสอนของ
คณาจารยประจําของสถาบันที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
ซึ่งแสดงรายละเอียดของการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน

16 เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันไดวาคณาจารยประจําสวนใหญของสถาบันใชผลจากการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวไปปรับเปลี่ยนการจัดการสอนใหเหมาะสมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได

17 หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตามประเด็น
นี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน
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18 รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่คณาจารยประจําไดจัดทําใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

19 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาคณาจารยประจํา นําผลงานวิจัยดังกลาวไปใชพัฒนาผู เรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาได

20 หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จตามประเด็น
นี้ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

21 ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาไดจัดหาสื่อสําเร็จรูปที่เปนมาตรฐานสากล และที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ เชน สื่อวิทยาศาสตร  สื่อสําเร็จรูป  สื่อเทคโนโลยี เปนตน  สถาบันอุดมศึกษาจะตองมี
เกณฑในการคัดเลือกและพิจารณา  รวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลการใชสื่อในการพัฒนาผูเรียนดวย

22 รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการวิเคราะห
และประเมินผลกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับหลักสูตร และ/หรือระดับสาขาวิชา 
และ/หรือระดับคณะที่นํามาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโดยรวมของสถาบัน

23 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโดยรวมของสถาบันจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
24 รายงานสรุปผลดังกลาวตองแสดงขอมูลหรือมีรายละเอียดที่อธิบายไดวาสถาบันอุดมศึกษามี

กระบวนการที่ใหความสําคัญกับผูเรียนอยางไร มีวิธีการดําเนินการอยางไร และผลที่เกิดขึ้นเปน
อยางไร ซึ่งตองสะทอนผลในดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับ และความคุมคาของการใชงบประมาณใน
การจัดการศึกษาของสถาบันได

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวิชาการ 08 - 1708 - 5053
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 - 0004
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 08 – 7950 - 5254
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 08 – 1975 - 6678
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ          ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 9422 - 9875
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 - 1872  - 7835
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ         ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 - 1975 - 6244
ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 08 - 1919 - 6026
ดร.พจมาน  ชํานาญกิจ ผูจัดเก็บขอมูล รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 – 6640 - 0853
นายศิริชัย  วงศกวานกลม ผูจัดเก็บขอมูล เจาหนาที่ธุรการ 08 – 1872 - 7835
นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี ผูจัดเก็บขอมูล นักวิชาการศึกษา 08 - 1919 - 6026
นายภานุมาศ  บุตรสีผา ผูจัดเก็บขอมูล นักวิชาการศึกษา 08 -1919 - 6026
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ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา  
น้ําหนัก : รอยละ 2

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญที่จะสามารถสราง

ประโยชนใหแกผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้ง จะนําไปสูการบรรลุพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา

คําอธิบาย :
 กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติ

ตามภ ารกิจขอ งสถ าบัน อุดมศึกษ าและสร างคุณค า ใหแกผู รั บบริ การ และ ผูมีส วนไ ดส ว นเสี ย
มักเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกัน
ตามภารกิจของสถาบันฯ เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน

 ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง สิ่งที่ เปนปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จ ของกระบวนการที่สรางคุณคาตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น โดยตองสอดคลองกับความ
คาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ที่สรางคุณคา อาจมีมากกวา 1 ขอก็ได  เชน นิสิตนักศึกษาคาดหวังวาจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน ขอกําหนด ที่สําคัญในเรื่องนี้คือ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารย
ผูสอน แหลงคนควา เปนตน ซึ่งหลังจากไดขอกําหนดแลว สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาออกแบบกระบวนการ
และจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป

เกณฑการใหคะแนน :

กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับขั้นความสําเร็จ (milestones) 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาและความสําเร็จของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
1 

2  

3   

4    

5     
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โดยที่ :
ระดับ

ความสําเร็จ
เกณฑการใหคะแนน คะแนน

1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาซึ่งเปน
กระบวนการที่สงผลโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธ
กิจหลักของสถาบัน สอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพการ
ทํางานที่ดีขึ้น ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบัน โดยมีการ
วิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการที่สรางคุณคาเพื่อทําให
การดําเนินงานของสถาบันมีความสอดคลองกัน

1    คะแนน

2 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่
สรางคุณคาจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ ตาม
ขั้นตอนที่ 1

2    คะแนน

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

3    คะแนน

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

 4    คะแนน

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

5    คะแนน
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา  

ระดับ
ความสําเร็จ

          -           -          5.0000

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 เอกสารแสดงแผนภาพและรายชื่อของกระบวนการที่สรางคุณคาที่สถาบัน อุดมศึกษากําหนดเพื่อ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

2 รายงานการวิเคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของ
กระบวนการที่สรางคุณคากับผลกระทบโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของ
สถาบันแสดงความสอดคลองกับความคาดหวังและความตองกา รของผู รับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

3 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาไวมากกวา 1 กระบวนการ ตองแสดง
รายงานการวิเคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เสนอผลการวิเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวางกระบวนการที่สรางคุณคาทุกกระบวนการตามที่สถาบันกําหนด

4 รายงานการวิ เคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานดังกลาว ตองแสดงให เห็นไดวา
กระบวนการที่สรางคุณคาที่ไดวิเคราะห ความเชื่อมโยงสอดคลองนั้น จะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ
การทํางานที่ดีขึ้นและชวยลดคาใชจาย ในการดําเนินงานของสถาบันไดอยางไร

5 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 2
6 ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ

ซึ่งสถาบันจัดทําขึ้นอยางสอดคลองกับผลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1
7 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 3 
8 กระบวนการดําเนินงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไดออกแบบไวจากขอกําหนดที่สําคัญ โดยตอเนื่องจาก

การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
9 คูมือการการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหมีการปฏิบัติตาม

กระบวนการที่สรางคุณคาและขอกําหนดที่สําคัญได
10 ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน

และมอบหมายใหทําหนาที่ศึกษาความเปนไปได พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลา
ในการดําเนินกระบวนการ ครบถวนตามกระบวนการที่สรางคุณคาที่สถาบันกําหนดในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553
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11 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 4
12 ระบบและกลไกในการติดตามความ กาวหนาการดําเนินงาน ซึ่งกําหนดระยะเวลาการติดตามไว

ชัดเจน ที่ทําใหมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ คืออยางนอยทุกไตรมาสหรือทุก 6 เดือน
13 ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสาร/หลักฐานการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามความกาวหนา หรือการ

มอบหมายใหมีบุคคลหรือคณะบุคคลทําหนาที่ดังกลาว
14 รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาตามระยะเวลาที่กําหนด และหลักฐานที่ยืนยันไดวา 

สถาบันอุดมศึกษาไดนําผลดังกลาวมาปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ

15 ตัวอยางของการดําเนินงานที่ไดรับ การพัฒนาประสิทธิภาพจากการดําเนินงานตามขั้นตอนที่1 - 4
16 เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1, 2, 3 และ 4 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 5
17 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวันที่หรือชวงระยะเวลาที่ผูรับผิดชอบไดจัดทํารายงานผลการปรับปรุง

กระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจ
18 บันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุมหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงขอมูลผลการพิจารณา

ของผูมีอํานาจ รวมทั้งขอเสนอแนะที่สถาบัน อุดมศึกษาจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
กําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดตอไป

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล

ชื่อ-สกุล สถานะภาพ ตําแหนง เบอรติดตอ
ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร       ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวิชาการ 08 - 1708 - 5053
ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 08 - 1261 - 4949
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 08 – 1975 - 6678
ดร.สําเร็จ  คันธี ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 08 – 3509 - 0004
นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 08 – 7950 - 5254
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ          ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 – 9422 - 9875
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 - 1872  - 7835
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ         ผูจัดเก็บขอมูล คณบดีคณะครุศาสตร 08 – 6640 - 0853
นายสุนทร  ไชยชนะ ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 08 - 3141 - 0403
รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 - 1975 - 6244
ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช ผูจัดเก็บขอมูล ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย 08 - 1919 - 6026
นางสาวอังคณา  ศิริกุล ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนางานบริหารบุคลและนิติการ 08 - 4793 - 6470
นายวุฒิพงษ  พันธุมนันท ผูจัดเก็บขอมูล หัวหนาฝายงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร
08 - 1873 - 6880

นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 -4166 - 5181
นางอมรรัตน  ตุนกลิ่น ผูจัดเก็บขอมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 08 – 7648 - 3341



รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553




ประเด็นการประเมินผล : ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 


น้ำหนัก :  ร้อยละ 5

วัตถุประสงค์ :




เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ของกระทรวงที่สถาบันอุดมศึกษาสังกัด รวมทั้ง เพื่อให้กระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหน่วยงานภายในให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

คำอธิบาย :



พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

ตารางและสูตรการคำนวณ :


		ตัวชี้วัด (i)

		น้ำหนัก(Wi)

		เกณฑ์การให้คะแนน

		คะแนนที่ได้ (SMi)

		คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน้ำหนัก       


(Wi x SMi)



		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		

		



		KPISM 1

		W1

		

		

		

		

		

		SM1

		(W1 x SM1)



		KPISM 2

		W2

		

		

		

		

		

		SM2

		(W2 x SM2)



		.

		.

		

		

		

		

		

		.

		.



		.

		.

		

		

		

		

		

		.

		.



		KPISM i

		Wi

		

		

		

		

		

		SMi

		(Wi x SMi)



		

		( Wi = 1

		

		( (Wi x SMi)





คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระดับความสำเร็จของร้อยละของเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสำเร็จ          ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  เท่ากับ


  


 (   (Wi x SMi)         หรือ                          (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi)




       ( Wi   




  W1+ W2 +...+ Wi

โดยที่ :

		W หมายถึง

		น้ำหนักความสำคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และผลรวมของน้ำหนักของทุก KPISM (( Wi) =  1  โดยที่ น้ำหนักร้อยละของตัวชี้วัดแต่ละลำดับ (i) ซึ่งเป็นผลจากข้อตกลงการเจรจาระหว่างคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลกับกระทรวง



		SM หมายถึง

		คะแนนที่ได้จากการเทียบร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑ์การให้คะแนน



		i  หมายถึง

		ลำดับที่ของตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง i = 1, 2,…, n 





เกณฑ์การให้คะแนน  : 


ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

		ระดับคะแนน

		เกณฑ์การให้คะแนน



		1

		( (Wi x SMi) = 1



		2

		( (Wi x SMi) = 2



		3

		( (Wi x SMi) = 3



		4

		( (Wi x SMi) = 4



		5

		( (Wi x SMi) = 5





หมายเหตุ : 


การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) สถาบันอุดมศึกษาไม่ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงและในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ขอให้สถาบันอุดมศึกษาระบุเฉพาะชื่อตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  โดยให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1 มาก่อน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		    ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.



				2550

		2551


		2552




		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

		-

		-


		-






		



		





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :        

		1

		ใช้คะแนนประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ






ประเด็นการประเมินผล : ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 2   ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

น้ำหนัก :  ร้อยละ 5

วัตถุประสงค์ :



เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต้องร่วมรับผิดชอบผลการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการของ สกอ. และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้ง เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยสถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คำอธิบาย :



· พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

· ให้สถาบันการพลศึกษาที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมนำน้ำหนักของตัวชี้วัดนี้ไปรวมไว้กับตัวชี้วัดที่ 1 “ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง” เป็นน้ำหนักร้อยละ 10 ทั้งนี้ ต้องนำน้ำหนักร้อยละ 5 ไปเฉลี่ยตามสัดส่วนของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงทุกตัว  

ตารางและสูตรการคำนวณ :


		ตัวชี้วัด (i)

		น้ำหนัก(Wi)

		เกณฑ์การให้คะแนน

		คะแนนที่ได้ (SMi)

		คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน้ำหนัก       


(Wi x SMi)



		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		

		



		KPISM 1

		W1

		

		

		

		

		

		SM1

		(W1 x SM1)



		KPISM 2

		W2

		

		

		

		

		

		SM2

		(W2 x SM2)



		.

		.

		

		

		

		

		

		.

		.



		.

		.

		

		

		

		

		

		.

		.



		KPISM i

		Wi

		

		

		

		

		

		SMi

		(Wi x SMi)



		

		( Wi = 1

		

		( (Wi x SMi)





คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระดับความสำเร็จของร้อยละของเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสำเร็จ             ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เท่ากับ


   


 (   (Wi x SMi)                 หรือ                     (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi)




       ( Wi   



                  W1+ W2 +...+ Wi

โดยที่ :


		W หมายถึง

		น้ำหนักความสำคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผลรวมของน้ำหนักของทุก KPISM (( Wi) =  1  โดยที่ น้ำหนักร้อยละของตัวชี้วัดแต่ละลำดับ (i) ซึ่งเป็นผลจากข้อตกลงการเจรจาระหว่างคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



		SM หมายถึง

		คะแนนที่ได้จากการเทียบร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริง  กับเกณฑ์การให้คะแนน



		i  หมายถึง

		ลำดับที่ของตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา i =  1, 2,…, n 





เกณฑ์การให้คะแนน  : 



ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

		ระดับคะแนน

		เกณฑ์การให้คะแนน



		1

		( (Wi x SMi) = 1



		2

		( (Wi x SMi) = 2



		3

		( (Wi x SMi) = 3



		4

		( (Wi x SMi) = 4



		5

		( (Wi x SMi) = 5





หมายเหตุ : 


การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) สถาบันอุดมศึกษาไม่ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาระบุเฉพาะชื่อตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		    ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.



				2550

		2551


		2552




		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

		-

		-


		-






		



		





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :        

		1

		ใช้คะแนนการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา





ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  


ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 3.1  ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู “กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ

น้ำหนัก : ร้อยละ 2.5

คำอธิบาย 
: 

การพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ หมายถึง การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นทักษะการคิด เทคนิคการสอนคุณธรรมจริยธรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งมีรูปแบบการให้ความรู้ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นที่ปรึกษา ฯลฯ



กลุ่มสนุก หมายถึง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  3  จังหวัด  ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด 


                 ส   = จังหวัดสกลนคร       น = จังหวัดนครพนม    ุก  = จังหวัดมุกดาหาร      

การดำเนินการ ประกอบด้วย 7 ขั้น ดังนี้


ขั้นที่ 1 สร้างทีมงาน


ขั้นที่ 2 สำรวจและประเมินความต้องการจำเป็น


ขั้นที่ 3 สร้างชุดอบรมเชิงปฏิบัติการ


ขั้นที่ 4 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ


ขั้นที่ 5 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครกลุ่มสนใจจากโรงเรียนที่มีผลการสอบ O – NET 


หรือ NT ต่ำกว่าร้อยละ 50


ขั้นที่ 6 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้



ขั้นที่ 7 ประเมินโครงการ และจัดทำรายงาน

วิธีการวัด 


1.  ตรวจสอบหลักฐานการดำเนินงาน



1.1   หลักฐานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ในจังหวัดกลุ่มสนุก



1.2  หลักฐานคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                         เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ในกลุ่มจังหวัดสนุก



1.3  หลักฐานการสำรวจและประเมินความต้องการจำเป็น (แบบสำรวจ และผลการสำรวจ)



1.4  เอกสารชุดอบรมเชิงปฏิบัติการ



1.5 แผนปฏิบัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ


1.6  หลักฐานการประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครผู้เข้าการอบรม


1.7  เอกสารรายงานผลการประเมินโครงการ

            2.  ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมต่อจำนวนเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ ดำเนินการดังนี้

2.1 แจงนับรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร

2.2 คำนวณค่าร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมต่อจำนวนเป้าหมาย 

2.3 กลุ่มเป้าหมาย   ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกลุ่มสนุก  100  คน

            3.  ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่รับการบริการ ดำเนินการดังนี้(วัดทันทีภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น)


3.1  ผู้เข้ารับการอบรมประเมินตนเองโดยใช้ ”แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ             ในเนื้อหาสาระที่รับการอบรม” ซึ่งมีระดับเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ผ่าน  3.50  ขึ้นไป


3.2  แจงนับจำนวนผู้ประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 3.1


3.3  คำนวณค่าร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่ประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเองผ่านเกณฑ์             ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด


4.  ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการอบรม  ดำเนินการดังนี้(วัดทันทีหลังการอบรมเสร็จ)


4.1  ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม “ซึ่งมีลักษะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ผ่าน 3.50 ขึ้นไป”



4.2  แจงนับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4.1 


4.3   คำนวณค่าร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์ ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด


5.  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้สู่การปฏิบัติจริง ดำเนินการดังนี้ (วัดช่วงติดตามหลังการอบรม 1-2 เดือน)


5.1  ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถามการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสู่การปฏิบัติจริง


5.2  แจงนับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสู่การปฏิบัติจริง 

จากการตอบแบบสอบถาม ซึ่งส่งไปเก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังจากที่ได้ฝึกอบรมไปแล้ว  1 – 2 เดือน


5.3  คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสู่             การปฏิบัติจริงต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด(ใช้แบบสอบถามการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิรูปการศึกษา              ร้อยละ 75)

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู 

“กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

		ระดับความสำเร็จ

		-

		-

		5.0000





เกณฑ์การให้คะแนน : 

 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

		ระดับคะแนน

		ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)



		

		ขั้นตอนที่ 1

		ขั้นตอนที่ 2

		ขั้นตอนที่ 3

		ขั้นตอนที่ 4

		ขั้นตอนที่ 5



		1

		(

		

		

		

		



		2

		(

		(

		

		

		



		3

		(

		(

		(

		

		



		4

		(

		(

		(

		(

		



		5

		(

		(

		(

		(

		(





โดยที่ :


		ขั้นตอนที่

		รายละเอียดการดำเนินการ

		คะแนน



		1

		โครงการการพัฒนาครู “กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้  ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และดำเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่า     ร้อยละ 50

		เท่ากับ 1 คะแนน



		2

		ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน  ร้อยละ 100

		เท่ากับ 2 คะแนน



		3

		ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน

		เท่ากับ 3 คะแนน



		4

		ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 75 - 99 ของโครงการตามแผน

		เท่ากับ 4 คะแนน



		5

		ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน

		เท่ากับ 5 คะแนน





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		นำเสนอโครงการการพัฒนาครู “กลุ่มสนุก”  ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ



		2

		ดำเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสภา



		3

		มีรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติโครงการการพัฒนาครู “กลุ่มสนุก” 



		4

		มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ



		5

		มีการประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครผู้เข้าการอบรม



		6

		มีรายงานผลการประเมินโครงการ  เอกสารหลักฐานรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และภาพประกอบโครงการ





ผู้ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853



		นางสาวสรินดา  พงษ์คุลีการ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตร์

		08 - 1256 - 9506





ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  


ชื่อตัวชี้วัด  :  3.2 ระดับความสำเร็จของการสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลาน

หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ

น้ำหนัก  
: ร้อยละ 2.5


คำอธิบาย 
: 

การสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลาน หมายถึง การนำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาเรื่องครามและการย้อมผ้าครามจากภูมิปัญญาที่ผ่านกระบวนการวิจัยจากนักวิชาการ ซึ่งในโครงการนี้ยึดเนื้อหาจากการศึกษาวิจัยของ ผศ. อนุรัตน์ สายทอง และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ระหว่าง พ.ศ. 2540-2551  มาจัดทำเป็นสาระการเรียนรู้และแบบเรียนท้องถิ่น เรื่องคราม จัดให้เป็นสาระเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จากการวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องครามในเบื้องต้นพบว่าครอบคลุมเนื้อหา3กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 


ครามธรรมชาติมีบทบาททางเศรษฐกิจในตลาดโลกเป็นอย่างมาก  การปลูกต้นครามและการย้อมสีครามในหลายๆ ประเทศเกือบสูญหาย มีบางประเทศรวมประเทศไทย ยังคงมีการย้อมสีครามธรรมชาติอยู่บ้างแต่มีแนวโน้มลดลง เมื่อหลายปีที่ผ่านมา โลกเผชิญกับปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อม สาเหตุหนึ่งเกิดจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์ซึ่งรวมถึงสีย้อมด้วย  ผู้ตระหนักในสุขภาพของชุมชนจึงหันมาให้ความสนใจสีย้อมธรรมชาติซึ่งสีครามเป็นสีย้อมธรรมชาติที่สีสดใส สวย ติดทนนาน ปกป้องแสงอัลตราไวโอเลต และต้านเชื้อแบคทีเรีย   กระบวนการย้อมครามเป็นปฏิกิริยาทางชีวเคมี ที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นการย้อมเย็นไม่ต้องใช้พลังงานความร้อน  จึงมีส่วนลดวิกฤติการณ์ภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาของมนุษยชาติในปัจจุบัน   นอกจากนี้ยังพบปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ เช่น  คนหนุ่มสาวชาวอีสานย้ายถิ่นไปทำงานเมืองใหญ่ทิ้งลูกไว้กับพ่อแม่ในชนบท  แต่เมื่อพบปัญหาเศรษฐกิจทำให้เขาตกงาน  ต้องหวนกลับบ้านและพบปัญหาว่าตนเองขาดความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตในชนบท ทั้งยังไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้รุ่นปู่ย่าไปสู่ลูกหลาน      ส่งผลให้ภูมิปัญญาขาดการสืบทอด รวมทั้งภูมิปัญญาครามด้วย อย่างไรก็ตามจากผลของการวิจัยเป็นเสมือนการกระตุ้นให้ภูมิปัญญาเรื่องครามกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง สามารถสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้เป็นอย่างมากโดยจะเห็นว่าผ้าครามมีราคาสูงขึ้นซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ



ดังนั้นการนำเรื่องการย้อมครามมาจัดทำเป็นสาระการเรียนรู้และแบบเรียนท้องถิ่นเรื่องคราม จึงเป็นการสืบสานภูมิปัญญาเรื่องครามสู่ลูกหลาน ทั้งยังเป็นอาชีพให้กับลูกหลานได้ในอนาคตและสนับสนุนส่งเสริมให้คนรุ่นหลังได้มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ขั้นตอนในการดำเนินการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแบบเรียน เรื่อง การย้อมคราม

		ขั้นตอน

		การดำเนินการ

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จ



		1

		สังเคราะห์และวิเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการย้อมผ้าคราม และเนื้อหากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพ ในหลักสูตรแกนกลาง ช่วงชั้นที่ 3

		องค์ความรู้ เรื่องการย้อมครามที่สอดคล้องกับเนื้อหา

3 กลุ่มสาระวิชา ในหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

		ตรวจสอบเอกสารความรู้



		2

		กำหนดตัวชี้วัดในการเรียนรู้และเขียนคำอธิบายรายวิชา

		ตัวชี้วัดในการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ตัวชี้วัด และคำอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา

		ตรวจสอบเอกสารตัวชี้วัดและคำอธิบายรายวิชา



		3

		จัดทำสาระการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้

		สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่มีเนื้อหาบูรณาการทั้ง 3 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ 8 หน่วย และแผนการสอนอย่างน้อย 10แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง 

		ตรวจสอบเอกสารสาระการเรียนรู้และแผนการสอน



		4

		จัดทำแบบเรียนและสำรวจแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

		แบบเรียน 1 เล่ม แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 2 แห่ง

		ประเมินแบบเรียนและความเหมาะสมของแหล่งการเรียนรู้



		5

		ตรวจสอบคุณภาพสาระ

การเรียนรู้ แผนการสอนและแบบเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ

		ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมครามและการสอน  จำนวน 5 คน 




		สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  ร้อยละ 80 เห็นว่าสาระการเรียนรู้ แบบเรียน และแผนการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป



		6

		อบรมการใช้สาระการเรียนรู้และแบบเรียนกับครูผู้สอนทั้ง 3 กลุ่มสาระวิชา และภูมิปัญญาช่วยสอน

		ครูผู้สอน จำนวน 2 โรงโรงเรียนๆละ 3 คน รวม 6 คน

ภูมิปัญญาช่วยสอนโรงเรียนละ 1 คน รวม 2 คน

		สอบถามและสังเกตพฤติกรรม 

ครูและภูมิปัญญา ร้อยละ 100สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริง



		7

		ทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้

ตามแผนที่วางไว้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 2 โรงเรียนโดยทดลองทีละโรงเรียน

		นักเรียนจำนวน 60 คน 

ครูจำนวน 2 คน

		สอบถามและสังเกตพฤติกรรมครูว่าสามารถใช้แผนการสอนได้ดีหรือไม่  โดยพิจารณาที่

- ผลการเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้น    วัดได้จากแบบทดสอบและภาระงาน


- เจตคติของนักเรียนที่มีต่อภูมิปัญญาเรื่องการย้อมครามอยู่ในระดับมากวัดได้จากแบบสอบถาม


- ระยะเวลาการเรียนรู้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน



		8

		ร่วมกับโรงเรียนและชุมชนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เรื่องคราม

		โรงเรียนละ 1 ศูนย์ รวม        2  ศูนย์

		สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนตามที่นัดหมาย



		9

		ประเมินผลการนำไปใช้

		- มีสาระการเรียนรู้เรื่องคราม

- มีแบบเรียนเรื่องคราม

- มีศูนย์การเรียนรู้เรื่องคราม



		การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  ภายในศูนย์ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้และแบบเรียนเรื่องคราม และมุมสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องครามในชุมชน





เกณฑ์การให้คะแนน : 

 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

		ระดับคะแนน

		ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)



		

		ขั้นตอนที่ 1

		ขั้นตอนที่ 2

		ขั้นตอนที่ 3

		ขั้นตอนที่ 4

		ขั้นตอนที่ 5



		1

		(

		

		

		

		



		2

		(

		(

		

		

		



		3

		(

		(

		(

		

		



		4

		(

		(

		(

		(

		



		5

		(

		(

		(

		(

		(





โดยที่:  

		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





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับความสำเร็จของการสืบสาน

ภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลาน

		ระดับความสำเร็จ

		-

		-

		-





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		นำเสนอโครงการ การสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลาน ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ



		2

		มีรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติโครงการ



		3

		มีหลักฐานการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินไว้ในแผนการดำเนินการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแบบเรียน เรื่อง การย้อมคราม



		4

		มีรายงานผลการประเมินโครงการ  เอกสารหลักฐานรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และภาพประกอบโครงการ





ผู้ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.อนุรัตน์  สายทอง               

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปวัฒนธรรม

		08 – 1974 - 8685



		ดร.อมรา  เขียวรักษา     

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		อาจารย์ระดับ 7

		08 - 1551 - 9549





ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  


ชื่อตัวชี้วัด  :  3.3  ระดับความสำเร็จของแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับ


        ท้องถิ่นและประเทศ

หน่วยวัด 
:  ระดับความสำเร็จ

น้ำหนัก  
: ร้อยละ 2.5


คำอธิบาย 
: 

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการตามภารกิจ                   ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน  ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8(4) โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และถือเป็นภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม


แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม                 ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการแบบให้เปล่า 


ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้  

1.   บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน

2.   บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า

3.   บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง

4.   บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.   บริการศึกษา วิจัย สำรวจ การวางแผน การจัดการ

6.   บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต


มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวนทั้งหมด 10 โครงการ                        (ตามแผนงบประมาณ และแผนของมหาวิทยาลัย) แต่ละโครงการ มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีวัดความสำเร็จของโครงการ ดังนี้

		โครงการ

		วัตถุประสงค์

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จของโครงการ



		1. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปหน่อไม้และหวายในเขตภูพาน 

		1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสรุปการผลิต ผลิตภัณฑ์หน่อไม้และหวายในเขตเทือกเขาภูพานของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชน

3. เพื่อฝึกอบรมการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชน

		1. เพื่อให้ความรู้ทางด้านวิชาการ

2. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้และหวายในเขตเทือกเขาภูพาน

3. ปริมาณกลุ่ม เป้าหมาย    10  กลุ่มผู้ผลิต

		กลุ่มผู้รับบริการมี

1. ความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ75


2. ความพึงพอใจ         ไม่น้อยกว่า        ร้อยละ 75

3. การนำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 65





2. เพื่อบริการรักษาโรคสัตว์ ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค และการผสมเทียมความความเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการเลี้ยงสัตว์


ในการแข่งขันของชุมชน




2. ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัข สุกร โคเนื้อ 




3. ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร




4. ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย 




กลุ่มผู้รับบริการมี


		1. ความพึงพอใจ  ไม่น้อยกว่า      ร้อยละ 75



		3. โครงการอบรม     โลจิสติกส์และการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ ประกอบการ ในท้องถิ่น 

		1. สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับคู่แข่งได้

2. เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิดและนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการในท้องถิ่น

3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะและเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

4. เพื่อสร้างเครือข่ายการร่วมมือทางวิชาการกับผู้ประกอบการในท้องถิ่น

		ผู้ประกอบการ กลุ่ม OTOP จำนวน 30 คน

		กลุ่มผู้รับบริการมี

1. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75


2. ความพึงพอใจ      ไม่น้อยกว่า      ร้อยละ 75

3. การนำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 65 



		4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

		1. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล และสถาบันศึกษา

2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน

3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ชุมชน

		ประชาชนในเขต อบตจำนวน 30 คน

		กลุ่มผู้รับบริการมี

1.   ความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า          ร้อยละ 75

2. ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75


3. การนำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 65



		5.โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs  University)

		1. เพื่อยกระดับความรู้ความ

สามารถ และทักษะในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งทักษะในการแก้ไขปัญหาได้จริงของบุคลากร SMEs


2. เพื่อสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ ของบริการธุรกิจ (Service Provider) ได้แก่ที่ปรึกษาพี่เลี้ยงนักวิจัยให้ SMEs


3. เพื่อยกระดับความสามารถ

     ของบุคลากรภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม SMEs 


4. เพื่อจัดตั้งคลังสมอง SMEs ซึ่งเป็นการรวบรวมที่ปรึกษาและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

		1. ผู้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ

2. นักศึกษมหาวิทยาลัย     ราชภัฎสกลนคร

3. ผู้เชี่ยวชาญ

4. คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งสิ้น 200 คน

		1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1.1 สร้าง Business Matchingจำนวน 50 รายต่อปี

1.2 สร้างผู้ประกอบ

การรายใหม่ จำนวน 5 รายต่อปี

1.3 จัดอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบ     การเฉพาะด้าน จำนวน 100 รายต่อปี

1.4 ให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจในระดับทั่วไป จำนวน 30 รายต่อปี



		6. โครงการค่ายเมล็ดพันธุ์แห่งศานติ เรียนรู้อย่างไร้ความรุนแรง

		1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวคิดใฝ่สันติ ไร้ความรุนแรง

2. เพื่อให้เยาวชนได้เกิดแรงบันดาลใจในการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมของตน

3. ส่งเสริมงานพัฒนานักศึกษา

4. ส่งเสริมศักยภาพในการให้บริการวิชาการและความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในท้องถิ่น

		นักเรียน/นักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จำนวน 150 คน

		1. ความพึงพอใจ     ไม่น้อยกว่า      ร้อยละ 80

2. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90


3. การนำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75



		7.  โครงการประชาธิปไตยสัญจร

		1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้เข้าใจปรัชญาและกระบวนการประชาธิปไตย
2. ส่งเสริมศักยภาพในการร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายเพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

		นักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฎสกลนคร / นักเรียนโรงเรียน ในเขตพื้นที่ จ.สกลนคนคร,นครพนม จำนวน 

500 คน

		1. ความพึงพอใจ   ไม่น้อยกว่า     ร้อยละ 80


2. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80



		8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วศิลป์ส่งเสริมอาชีพแก่ท้องถิ่น

		1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการเป่าแก้วศิลป์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเป่าแก้วศิลป์เป็นรูปต่างๆ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ เครื่องประดับ ตัวหนังสือ เป็นต้น
3. เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่น

		ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 60 คน

		กลุ่มผู้รับบริการมี

1. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า      ร้อยละ 75


2. ความพึงพอใจ  ไม่น้อยกว่า      ร้อยละ 75


3. การนำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า      ร้อยละ 65



		9. โครงการรวบรวม อนุรักษ์ และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

		1. เพื่อปลูกสมุนไพรไว้ดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคบางชนิดในโรงเรียนเป้าหมาย

2. เพื่อรวบรวมและแปลตำรายาจากใบลานของชนเผ่าไทโส้และชนเผ่าอื่นๆ ใน 3จังหวัด (สกลนคร,นครพนม, มุกดาหาร)

3. เพื่อจำแนกชนิด รวบรวมสมุนไพรจากการแปลตำรายาจากใบลานของชนเผ่าไทโส้

		นักศึกษา นักเรียน 

ครู – อาจารย์ ในโรงเรียน หมอพื้นบ้านจำนวน 100 คน

		1. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า      ร้อยละ 75


2. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 


3. การนำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า      ร้อยละ 65



		10. โครงการอบรมครูผู้สอนแบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

		1. เพื่ออบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่ออบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย

3. เพื่อออกแบบ (เขียนโครงร่าง) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

		ครู จังหวัดสกลนคร,


นครพนม และมุกดาหาร  จำนวน 100 คน

		1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          ไม่น้อยกว่า      ร้อยละ 90


2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม        ไม่น้อยกว่า      ร้อยละ 80


3. การนำผลการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า      ร้อยละ 75





เกณฑ์การให้คะแนน : 

 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

		ระดับคะแนน

		ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)



		

		ขั้นตอนที่ 1

		ขั้นตอนที่ 2

		ขั้นตอนที่ 3

		ขั้นตอนที่ 4

		ขั้นตอนที่ 5



		1

		(

		

		

		

		



		2

		(

		(

		

		

		



		3

		(

		(

		(

		

		



		4

		(

		(

		(

		(

		



		5

		(

		(

		(

		(

		(





โดยที่:  

		ขั้นตอนที่

		เกณฑ์การให้คะแนน



		1

		แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ


ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และดำเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50



		2

		ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน ร้อยละ 100



		3

		ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน



		4

		ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน



		5

		ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน





การดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละของโครงการตามแผน หมายรวมถึง โครงการทั้งหมดตามชุดโครงการนั้นๆ ที่กำหนดไว้ในแผนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ โดยจะวัดความสำเร็จแต่ละโครงการภายใน 3 มิติ ได้แก่

		มิติการประเมิน

แต่ละโครงการ

		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





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับความสำเร็จของแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ

		ระดับ

		-

		-

		5.0000





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		นำเสนอแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ที่ระบุโครงการที่ต้องดำเนินการครบถ้วน    ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ



		2

		มีรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		3

		มีการรวบรวมหลักฐานการดำเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน



		4

		มีการรายงานการประเมินผลโครงการหรือหลักฐานที่สรุปผลการดำเนินโครงการซึ่งแสดงที่มาของร้อยละความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการนำความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ตามผลที่รายงานมาทุกโครงการตามชุดโครงการนั้นๆ



		5

		มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และ/หรือตัวอย่างหลักฐานที่ใช้จริงที่แสดงถึงการเก็บข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการนำความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ตามผลที่รายงานมา เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบก่อน - หลัง เป็นต้น





ผู้ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		นายปัญญา  มหาชัย       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		อธิการบดี

		08 - 1871 - 3901



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 - 0004



		นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 7950 - 5254



		ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

		08 – 1975 - 6678



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ          

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 9422 - 9875



		ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

		08 - 1872  - 7835



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้จัดเก็บข้อมูล (ค.10)

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853



		ผศ.ยุพิน  แวงสุข

		ผู้จัดเก็บข้อมูล(ค.1)

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7

		08 – 9841 – 2899



		ผศ.น.สพ.ธราดล  จิตจักร

		ผู้จัดเก็บข้อมูล (ค.2)

		รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

		08 – 1965 – 6579



		นางสาวศิริพร   ตั้งวิบูลย์พาณิชย์  

		ผู้จัดเก็บข้อมูล (ค.3)

		อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 3123 – 4333





ผู้ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล (ต่อ)

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		นายวาสนา  เกษมสินธ์  

		ผู้จัดเก็บข้อมูล (ค.4)

		อาจารย์ ระดับ 6

		08 - 1052 – 2434



		ผศ.อรทัย  พันธ์สวรรค์  

		ผู้จัดเก็บข้อมูล (ค.5)

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

		08 - 1964 – 0934



		นายวิชาญ  ฤทธิธรรม

		ผู้จัดเก็บข้อมูล (ค.6และค.7)

		อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 4518 – 4978



		ผศ.นิยม  ชลิตะนาวิน

		ผู้จัดเก็บข้อมูล (ค.8)

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

		08 – 7225 – 9047



		นายบำรุง  รินทา


		ผู้จัดเก็บข้อมูล (ค.9)

		อาจารย์ ระดับ 7

		08 – 1729 – 1470





ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  


ชื่อตัวชี้วัด  :  3.4  ระดับความสำเร็จของแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยวัด 
:  ระดับความสำเร็จ

น้ำหนัก  
: ร้อยละ 2.5


คำอธิบาย 
: 

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ความสำคัญและดำเนินการด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามภารกิจ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547มาตรา 7 และมาตรา 8(8) ที่กำหนดเป็นภาระหน้าที่  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการศึกษาวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 




แผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมายถึง แผนการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย

1. การส่งเสริมศักยภาพการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์

2. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในชุมชนสนองพระราชดำริตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


3. โครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

4. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครสนองพระราชดำริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษา

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวนทั้งหมด 4 โครงการ (ตามแผนงบประมาณ และแผนของมหาวิทยาลัย) แต่ละโครงการ มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  และวิธีวัดความสำเร็จของโครงการ ดังนี้

		โครงการ

		วัตถุประสงค์

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จของโครงการ



		1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด

		1. เพื่อฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคขุนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้สนใจ

3. เพื่อส่งเสริมและแนะนำ การจัดการฟาร์มเลี้ยงโคขุน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มตามสุขลักษณะการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี

4. เพื่อส่งเสริมการผลิตเนื้อโคขุนของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำจำกัดให้มีคุณภาพสูง คุณภาพดีปลอดโรค พยาธิและสารปนเปื้อนต่างๆ

5. เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในฟาร์มเลี้ยงโคขุนโพนยางคำ โดยมีฐานมาจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

		1. กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน นักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์

2. ปริมาณกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 30 ฟาร์ม นักศึกษา 60 คนนักวิชาการ อาจารย์ 10 คน

3. พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเกษตรกรการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

		กลุ่มผู้รับบริการมี


1. ความรู้ ความเข้าใจ

    ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75


2. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75


 3. การนำความรู้      ไปใช้ไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 65



		2. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในชุมชนสนองพระราชดำริ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

		1. เพื่อสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน

2. เพื่อให้ความรู้การใช้พลังงานทางเลือกในชุมชน

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การใช้พลังงานทางเลือกในชุมชน

		 - ประชาชน 1 หมู่บ้าน
 - จำนวน 30 คน

		1. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า         ร้อยละ 75


2. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75


3. การนำไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65



		3. โครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

		1. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและโครงการตามพระราชดำริ

2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนให้ได้รับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมในท้องถิ่น และโครงการตามแนวพระราชดำริ

3. เพื่อให้เยาวชนได้รับ

    ความรู้ ความเข้าใจประสบการณ์ด้านการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้ แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมในท้องถิ่น

		-  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน     60  คน

- นักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดกลุ่มสนุก จำนวน 80 คน

		1. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80


3. มีเจตคติที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80



		4.โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครสนองพระราชดำริ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

		1.เพื่อให้อาจารย์ ครู และนักศึกษา ที่ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งสร้างเนื้อหาบทเรียน แก้ไข เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบในระบบ Learn Square


2. เพื่อให้อาจารย์ ครู และนักศึกษาที่ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งระบบ ติดตั้งเนื้อหาบทเรียนแบบทดสอบและการประยุกต์ใช้สื่อ            e-Learning (eDL-Square) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยม ศึกษา โรงเรียนในชนบท

3. เพื่อให้อาจารย์ ครู และนักศึกศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในการใช้ระบบ Learn Square และการประยุกต์ใช้สื่อ e-Learning(eDL-Square)

		อาจารย์ ครู และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

		1. ประเมินความรู้ความเข้าใจด้วยแบบสอบถามไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90


2. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า      ร้อยละ80


3. อาจารย์ ครู และนักศึกษาที่นำผลจากการอบรมไปประยุกต์ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75





เกณฑ์การให้คะแนน : 

 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

		ระดับคะแนน

		ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)



		

		ขั้นตอนที่ 1

		ขั้นตอนที่ 2

		ขั้นตอนที่ 3

		ขั้นตอนที่ 4

		ขั้นตอนที่ 5



		1

		(

		

		

		

		



		2

		(

		(

		

		

		



		3

		(

		(

		(

		

		



		4

		(

		(

		(

		(

		



		5

		(

		(

		(

		(

		(





โดยที่:  

		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





การดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละของโครงการตามแผน หมายรวมถึง โครงการทั้งหมดตามชุดโครงการนั้นๆ ที่กำหนดไว้ในแผนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ โดยจะวัดความสำเร็จ          แต่ละโครงการภายใน 3 มิติ ได้แก่ 

		มิติการประเมิน

แต่ละโครงการ

		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





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับความสำเร็จของแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

		ระดับ

		-

		-

		5.0000





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		นำเสนอแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ระบุโครงการที่ต้องดำเนินการครบถ้วนต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ



		2

		มีการรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		3

		มีการรวบรวมหลักฐานการดำเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน



		4

		มีการรายงานรายงานการประเมินผลโครงการหรือหลักฐานที่สรุปผลการดำเนินโครงการซึ่งแสดงที่มาของร้อยละความรู้ความเข้าใจ  ความพึงพอใจ และการนำความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ตามผลที่รายงานมาทุกโครงการตามชุดโครงการนั้นๆ



		5

		มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และ/หรือตัวอย่างหลักฐานที่ใช้จริงที่แสดงถึงการเก็บข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการนำความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ตามผลที่รายงานมา เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบก่อน - หลัง เป็นต้น





ผู้ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		นายปัญญา  มหาชัย       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		อธิการบดี

		08 - 1871 - 3901



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 - 0004



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ          

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 9422 - 9875





		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์              

		ผู้จัดเก็บข้อมูล (ค.4)

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853



		รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล (ค.1)

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 - 1975 - 6244



		นายกฤษฎา  พรหมพินิจ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล (ค.2)

		อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 6233 - 6598



		ผศ.วิศัย  พรหมเทพ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล (ค.3)

		ประธานสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 - 1739 - 7392



		นางสาวจิราภรณ์  สุมังคะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล (ค.3)

		อาจารย์พิเศษสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 1873 - 4334





ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จตามพันธกิจหลัก

ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.                ของสถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานด้านบัณฑิต   

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

น้ำหนัก : ร้อยละ 3

คำอธิบาย :


· ให้เปรียบเทียบจำนวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับจำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ไม่นับรวมผู้ที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษา และ
ผู้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นำเสนอในรูปร้อยละ

· บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

· บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ได้งานทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา)  

· บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ และมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษา)  

· ในการเก็บข้อมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ให้ใช้กลุ่มเป้าหมายคือผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่มีความเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) 

· หากกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผู้สำเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป และเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาขาวิชา) ให้คำนวณโดยใช้สูตรที่ 1  

· หากกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผู้สำเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่ำกว่าร้อยละ 80 และ/หรือไม่เป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาขาวิชา) ให้คำนวณโดยใช้สูตรที่ 2  

· ไม่ให้นำข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาคำนวณด้วย

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

· สถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้ผลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำรวจโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสำรวจข้อมูลด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ต้องใช้สูตรการคำนวณให้สอดคล้องกับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และระบุมาในรายงานการประเมินตนเองให้ชัดเจนว่าใช้ผลการสำรวจจากแหล่งใด

· หากสถาบันไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตทางระบบออนไลน์ได้ทันเวลาหรือจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนน้อย   สถาบันสามารถจัดเก็บข้อมูลฯ  เพิ่มเติมจากการเก็บข้อมูลฯทางระบบออนไลน์ โดยต้องแสดงหลักฐานว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามได้งานทำต้องไม่ซ้ำกับผู้ที่ตอบแบบสอบถามว่าได้งานทำผ่านทางระบบออนไลน์ในระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา สกอ.

· หากสถาบันอุดมศึกษากำหนดวันสำรวจข้อมูลเป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทำให้ไม่สามารถส่งรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในเวลาที่กำหนด สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการสำรวจ เนื่องจากหากไม่สามารถรายงานผลสำรวจได้ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 สถาบันจะได้รับผลการประเมินเป็น 1 

สูตรการคำนวณ แบ่งออกเป็น 2 สูตร ขึ้นอยู่กับอัตราการตอบแบบสำรวจของบัณฑิต ดังนี้

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


		

		จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553                             

		X

		100



		

		จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

		

		





สูตรที่ 2 
บัณฑิตผู้ตอบแบบสำรวจต่ำกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


		50 x

		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา

		

		1

		+

		1

		



		

		

		

		จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553     

		

		จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ที่ตอบแบบสอบถาม

		





ตัวอย่างการคำนวณ :



สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน N คน จากการติดตามผลการมีงานทำของบัณฑิตรุ่นนี้ โดยส่งแบบสอบถามให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการติดตามแบบสอบถาม 2 ครั้ง ปรากฏว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจำนวน n คน ผลการวิเคราะห์การตอบแบบสอบถามจากผู้สำเร็จการศึกษา n คน พบว่า

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ a คน

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษา b คน

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา c  คน

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่มี่งานทำ e คน

กรณีที่ 1 บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


ตัวอย่าง   มหาวิทยาลัย AA มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 1,420 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,350 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษาจำนวน 980 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษาจำนวน 200 คน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อจำนวน 70 คน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่มีงานทำจำนวน 100 คน


วิธีทำ
วิธีการคำนวณ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 



1. คำนวณหาร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

		=

		N

		X 100



		

		N

		



		=

		1,350

		X 100 



		

		1,420

		



		=

		  ร้อยละ 95.07

		





ในกรณีนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 80 จึงเลือกใช้สูตรที่ 1 


2. คำนวณหาร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ เท่ากับ 


		=

		(c)

		X 100



		

		(n-a-b)

		



		=

		(980)

		X 100 



		

		(1,350-70-200)

		



		=

		  ร้อยละ 90.74

		





กรณีที่ 2    บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามต่ำกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 


ตัวอย่าง     มหาวิทยาลัย BB มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 1,420 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,065 คน ซึ่งพบว่า  เป็นผู้มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษาจำนวน 980 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษา จำนวน 20 คน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อจำนวน 30 คน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่มีงานทำจำนวน 35 คน

วิธีทำ
วิธีการคำนวณ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. คำนวณหาร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม

		=

		n

		X 100



		

		N

		



		=

		1,065

		X 100 



		

		1,420

		



		=

		  ร้อยละ 75

		





ในกรณีนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงเลือกใช้สูตรที่ 2 


2. คำนวณหาร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ เท่ากับ

		=

		50 C

		

		1

		+

		1

		



		

		

		

		(N-a-b)

		

		(n-a-b)

		



		=

		50(980)

		

		1

		+

		1

		



		

		

		

		(1,420-30-20)

		

		(1,065-30-20)

		



		=

		ร้อยละ 84.04

		

		

		

		

		





เกณฑ์การให้คะแนน :


             โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

		1

		บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1  ปี  ร้อยละ 66

		เท่ากับ 1 คะแนน



		2

		บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1  ปี  ร้อยละ 70

		เท่ากับ 2 คะแนน



		3

		บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1  ปี ร้อยละ 74

		เท่ากับ 3 คะแนน



		4

		บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1  ปี  ร้อยละ 78

		เท่ากับ 4 คะแนน



		5

		บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1  ปี  ร้อยละ 82

		เท่ากับ 5 คะแนน





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

		    ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		2550

		2551

		2552



		จำนวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา  1  ปี

		956

		1,099



		1,463



		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยังไม่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

		176

		622

		293



		จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

		1,871

		2,009

		2,064



		จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจที่หักผู้มีงานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว

		1,132

		1,721

		1,756



		ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา  1  ปี

		84.4523

		63.8582

		83.3144





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :        

		1

		จำนวนบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการที่สำเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน จำแนกตามคณะและสาขาวิชา



		2

		จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ได้งานทำ หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ไม่นับรวมผู้ที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา และผู้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา



		3

		จำนวนบัณฑิตทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ศึกษาต่อ



		4

		แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สามารถเสนอข้อมูลสาขาวิชาที่สำเร็จ และลักษณะงานที่ทำของบัณฑิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553





ผู้ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

		08 - 1975 - 6422



		ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

		08- 9208 - 5122



		ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

		08 - 1872  - 7835



		ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

		08 – 1975 - 6678



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ          

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 9422 - 9875



		นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 7950 - 5254



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 - 0004



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853



		นางสาวพัทธนันท์ ชมพูนุช

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิจัย

		08 – 6234 -2697





ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานด้านบัณฑิต   

ตัวชี้วัดที่  4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

น้ำหนัก : ร้อยละ 3

คำอธิบาย :


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

· บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553

· บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ได้งานทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา)  

· การได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที่ได้งานทำตรงตามวิชาชีพ หรือบัณฑิตได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

· บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ และมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระก่อนเข้าศึกษา)  

· ในการเก็บข้อมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ให้ใช้กลุ่มเป้าหมายคือผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่มีความเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) 

· หากกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผู้สำเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป และเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาขาวิชา) ให้คำนวณโดยใช้สูตรที่ 1 

· หากกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผู้สำเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่ำกว่าร้อยละ 80 และ/หรือไม่เป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาขาวิชา) ให้คำนวณโดยใช้สูตรที่ 2  

· ไม่ให้นำข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาคำนวณด้วย 

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

· สถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้ผลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำรวจโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสำรวจข้อมูลด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ต้องใช้สูตรการคำนวณให้สอดคล้องกับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และระบุมาในรายงานการประเมินตนเองให้ชัดเจนว่าใช้ผลการสำรวจจากแหล่งใด

· หากสถาบันอุดมศึกษากำหนดวันสำรวจข้อมูลเป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทำให้ไม่สามารถส่งรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในเวลาที่กำหนด สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการสำรวจ เนื่องจากหากไม่สามารถรายงานผลสำรวจได้ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 สถาบันจะได้รับผลการประเมินเป็น 1 

สูตรการคำนวณ : แบ่งออกเป็น 2 สูตร ขึ้นอยู่กับอัตราการตอบแบบสำรวจของบัณฑิต ดังนี้

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

		

		จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

		x

		100



		

		จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 



		

		





สูตรที่ 2   บัณฑิตผู้ตอบแบบสำรวจต่ำกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553   

		50 x

		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

ที่มีงานทำตรงสาขา

ที่สำเร็จการศึกษา

		

		1

		+

		(จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

ที่ตอบแบบสอบถาม)

		



		

		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา

		

		

		

		(จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553)

		





ตัวอย่างการคำนวณ :




สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน N คน จากการติดตามผลการมีงานทำของบัณฑิตรุ่นนี้โดยส่งแบบสอบถามให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการติดตามแบบสอบถาม 2 ครั้ง ปรากฏว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจำนวน n คน ผลการวิเคราะห์การตอบแบบสอบถามจากผู้สำเร็จการศึกษา n คน พบว่า

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ a คน

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทำอยู่ก่อนแล้ว b คน

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา c คน

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำตรงสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา d คน

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานประจำทำ e คน

กรณีที่ 1 บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

ตัวอย่าง   มหาวิทยาลัย AA มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 1,420 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,350 คน ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษาจำนวน 980 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำอยู่ก่อนแล้วจำนวน 200 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ที่ศึกษาต่อจำนวน 70 คน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำตรงสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 760 คน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่มีงานทำจำนวน 100 คน

วิธีทำ
วิธีการคำนวณ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 



1. คำนวณหาร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

		=

		N

		X 100



		

		N

		



		=

		1,350

		X 100 



		

		1,420

		



		=

		  ร้อยละ 95.07

		





ในกรณีนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 80 จึงเลือกใช้สูตรที่ 1 


2. คำนวณหาร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา


		=

		D

		X 100



		

		C

		



		=

		760

		X 100 



		

		980

		



		=

		  ร้อยละ 77.55

		





กรณีที่ 2    บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามต่ำกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


ตัวอย่าง     มหาวิทยาลัย BB มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 1,420 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,065 คน ซึ่งพบว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษาจำนวน 980 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำอยู่ก่อนแล้วจำนวน 20 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อจำนวน 30 คน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 760 คน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่มีงานทำจำนวน 35 คน

วิธีทำ
วิธีการคำนวณ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. คำนวณหาร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม

		=

		n

		X 100



		

		N

		



		=

		1,065

		X 100 



		

		1,420

		



		=

		Iร้อยละ 75

		





ในกรณีนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงเลือกใช้สูตรที่ 2 

2. คำนวณหาร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ เท่ากับ

		=

		50

		d

		

		1

		+

		(n-a-b)

		



		

		

		c

		

		

		

		(N-a-b)

		



		=

		50

		760 

		

		1

		+

		(1,065-30-20)

		



		

		

		980

		

		

		

		(1,420-30-20)

		



		=

		ร้อยละ 67.50

		

		

		

		

		





เกณฑ์การให้คะแนน :


        โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

		1

		บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 65

		เท่ากับ 1 คะแนน



		2

		บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 70

		เท่ากับ 2 คะแนน



		3

		บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 75

		เท่ากับ 3 คะแนน



		4

		บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 80

		เท่ากับ 4 คะแนน



		5

		บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 85

		เท่ากับ 5 คะแนน





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำตรง หรือสอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

		คน

		689

		962

		1,294



		จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำทั้งหมด

		คน

		956

		1,099

		1,463



		จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ

		คน

		1,593

		1,919

		1,928



		จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

		คน

		1,871

		2,009

		2,064



		ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

		ร้อยละ

		66.7162

		87.5341

		88.4484





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :              

		1

		จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		2

		จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ได้งานทำภายใน 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		3

		จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ได้งานทำตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา                           ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		4

		จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่มีงานทำ

อยู่ก่อนแล้ว



		5

		แบบสำรวจภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตที่สามารถเสนอข้อมูลสาขาวิชาที่สำเร็จ และลักษณะงานที่ทำของบัณฑิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553





ผู้ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

		08 - 1975 - 6422



		ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

		08- 9208 - 5122



		ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

		08 - 1872  - 7835



		ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

		08 – 1975 - 6678



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ          

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 9422 - 9875



		นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 7950 - 5254



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 - 0004



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853





		นางสาวพัทธนันท์ ชมพูนุช

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิจัย

		08 – 6234 -2697





ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานด้านบัณฑิต   

ตัวชี้วัดที่ 4.1.4  ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก

น้ำหนัก : ร้อยละ 4

คำอธิบาย :


· เปรียบเทียบจำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือ เอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยให้นำเสนอในรูปร้อยละทั้งนี้
ไม่นับภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 

· บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  หมายถึง   บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก (โดยจะต้องเป็นบทความ ไม่ใช่บทคัดย่อ) รวมทั้ง บทความจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ

· การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอกของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้สอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผู้ส่งบทความ ทำหน้าที่พิจารณาประเมินบทความก่อนได้รับการตีพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

·  การเผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอก
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอกของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้รับการเผยแพร่ที่เทียบเท่าวารสาร เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการนำเสนอเทียบเท่ากับการตีพิมพ์ (การเทียบเท่าการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติให้ใช้เกณฑ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รวมทั้งบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยต้องเป็นบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์รวมเล่มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เป็นการตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม (Full text) 

· วารสารวิชาการระดับชาติ ได้แก่ วารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติจะสามารถนำมานับรวมได้ก็ต่อเมื่อ

1)  วารสารนั้นมีผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) 
2)  คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวารสาร และ
3)  กองบรรณาธิการจะต้องมาจากสถาบันอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

·  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่ วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากลจะสามารถนำมานับรวมได้ก็ต่อเมื่อวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเป็นชาวต่างประเทศอย่างน้อย 1 คน และมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย อย่างน้อย 1 เรื่องหรือ 1 บทความ ในแต่ละฉบับ ที่ตีพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

· การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การรับรองด้วยได้

· ฐานข้อมูลระดับชาติ  หมายถึง ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย  โดยอาจอยู่ในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล  ฯลฯ  รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม   สาระสังเขปประกอบ  หรืออาจมีเนื้อหาเต็มด้วย  ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย        (Thai Journal Citation Index Centre; TCI) http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ tcidatabase.html

· ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ  โดยอาจอยู่ในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม  

ตัวอย่างฐานข้อมูลระดับชาติ/ นานาชาติ

· ฐานข้อมูลนานาชาติที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การรับรอง โดยใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(http://rgj.trf.or.th/thai/ rgj44.asp) 

1. สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html 


1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/ 


1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/ 


1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html 


1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html 


1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/ 


2.  สาขาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์



2.1 Social SciSearch =  http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html 




2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/ 




2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/ 



 
2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php 




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




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


3. วารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์    เป็นภาษาอังกฤษ

3.1 Journal of Medical Association of Thailand 




3.2 Thai Journal of Surgery 




3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 




3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 




3.5 ScienceAsia 




3.6 Thai Journal of Agricultural Science 




3.7 Manusya 




3.8 Journal of Population and Social Studies




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


· ฐานข้อมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ

1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/


2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet


3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/

4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/


5. Biosisi = http://www.biosis.org/


6. Scopus = http://www.info.scopus.com/

7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/

8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then academic search premium)

9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com

10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/

· การแจงนับบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปีงบประมาณพ.ศ. 2553 โดยไม่นับซ้ำแม้ว่าบทความนั้นจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง/ หลายฉบับ ก็ตาม

· การนับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) : จะนับได้เฉพาะบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมที่เป็นการตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม (full text) หรือบทความวิจัย  (Research article) ไม่นับบทคัดย่อ (Abstract) และรายงานสืบเนื่องจากการประชุมดังกล่าวต้องมีกระบวนการพิจารณาประเมินบทความ (Peer review) ไม่ใช่รายงานสืบเนื่องจากการประชุมแบบรวมเรื่อง

· ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ได้รับการอนุมัติวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

สูตรการคำนวณ :


		

		(จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ของผู้สำเร็จการศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่โดยไม่นับซ้ำ) 

		x

		100



		

		(จำนวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอก ของผู้สำเร็จการศึกษา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)

		

		





เกณฑ์การให้คะแนน :

โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

		1

		บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  ร้อยละ 30

		เท่ากับ 1 คะแนน



		2

		บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  ร้อยละ 40

		เท่ากับ 2 คะแนน



		3

		บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  ร้อยละ 55

		เท่ากับ 3 คะแนน



		4

		บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  ร้อยละ 60

		เท่ากับ 4 คะแนน



		5

		บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  ร้อยละ 65

		เท่ากับ 5 คะแนน





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ 

		เรื่อง

		77

		83

		86



		จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอกทั้งหมด     ในปีงบประมาณ 

		เรื่อง

		153

		161

		129



		ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท   หรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ      หรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก

		ร้อยละ

		50.3267

		51.5528

		66.6700





หมายเหตุ

1. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2. การเผยแพร่ผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนำเสนอผลการเผยแพร่ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด

3. การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเมื่อนับการตอบรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว หากตีพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จะนำมาแจงนับซ้ำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไม่ได้

4. จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยจำแนกตามประเภทผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับต่างๆ  โดยระบุถึง


ชื่อ เล่มที่ และวัน/เดือน/ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์


ชื่อบทความ 

   ชื่อผู้เขียน


5.
จำนวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอก ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ  พ.ศ.2553ทั้งหมด

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท/เอก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		2

		จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอกของผู้สำเร็จระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  และระบุชื่อชื่อ เล่มที่ และวัน/เดือน/ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์  ชื่อบทความ   ชื่อผู้เขียนและสาขาวิชาที่สำเร็จ



		3

		หลักฐานรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีบทความ                       จากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ไม่ใช่บทคัดย่อ  เป็นบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ 



		4

		แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2553  ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย์

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

		08 -1871 - 3997



		ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

		08 -1919 - 6026



		นางสาววรรณภา  เอกพันธ์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

		08 - 3148 - 5352





ประเด็นการประเมินผล:  มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์    


ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

 ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ 

น้ำหนัก : ร้อยละ 4

คำอธิบาย :


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

·   งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 

·   งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้า หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ได้รับสิทธิบัตรเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา  หรือแสดงความเป็นต้นแบบ  ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและจิตรกรรม   

·   การตีพิมพ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้สอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผู้ส่งบทความทำหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์ประเมินบทความก่อนได้รับการตีพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  


·   การเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการเผยแพร่ที่เทียบเท่าวารสาร เช่น สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมทั้งบทความงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยต้องเป็นบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์รวมเล่ม
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เป็นการตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม (Full text) 

·   วารสารวิชาการระดับชาติ ได้แก่ วารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติจะสามารถนำมานับรวมได้ก็ต่อเมื่อ1) วารสารนั้นมีผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะต้องมาจากสถาบันอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

·  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่ วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากลจะสามารถนำมานับรวมได้ก็ต่อเมื่อวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเป็นชาวต่างประเทศอย่างน้อย 1 คน และมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่องหรือ 1 บทความ ในแต่ละฉบับ ที่ตีพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

·  การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การรับรองได้ด้วย  ทั้งนี้ ไม่นับรวมการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารประชาคมวิจัยของ สกว. เนื่องจากวารสารดังกล่าวเป็นจดหมายข่าวที่ไม่มีกระบวนการ Peer review

·  ฐานข้อมูลระดับชาติ  หมายถึง ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย  โดยอาจอยู่ในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล  ฯลฯ  รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม   สาระสังเขปประกอบ  หรืออาจมีเนื้อหาเต็มด้วย  ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation Index Centre; TCI)  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ tcidatabase.html


·  ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ  โดยอาจอยู่ในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม  

ตัวอย่างฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ


·  ฐานข้อมูลนานาชาติที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การรับรอง โดยใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/ rgj44.asp) 

1. สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html 


1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/ 


1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/ 


1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html 


1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html 


1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/ 

2. สาขาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์



2.1 Social SciSearch =


            http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html 




2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/ 




2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/ 



 
2.4 Sociological Abstracts = 


            http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php 




2.5 Arts & Humanities Search =


            http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html 




2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts =


            http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php 



3. วารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

3.1 Journal of Medical Association of Thailand 




3.2 Thai Journal of Surgery 




3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 




3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 




3.5 ScienceAsia 




3.6 Thai Journal of Agricultural Science 




3.7 Manusya 




3.8 Journal of Population and Social Studies




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


·  ฐานข้อมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ

1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/


2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet


3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/

4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/


5. Biosisi = http://www.biosis.org/


6. Scopus = http://www.info.scopus.com/

7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/

8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then academic search premium)

9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com

· Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/

·  การแจงนับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปีงบประมาณพ.ศ. 2553 จะไม่นับซ้ำแม้ว่าบทความนั้นจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม

·  การนับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) : จะนับได้เฉพาะบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมที่เป็นการตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม (full text) หรือบทความวิจัย  (Research article) ไม่นับบทคัดย่อ (Abstract) และรายงานสืบเนื่องจากการประชุมดังกล่าวต้องมีกระบวนการพิจารณาประเมินบทความ (Peer review) ไม่ใช่รายงานสืบเนื่องจากการประชุมแบบรวมเรื่อง

·  อาจารย์ประจำ หมายถึง อาจารย์ประจำทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน) ทั้งนี้ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษา

·  นักวิจัยประจำ หมายถึง  ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)  ทั้งนี้ ให้นับเฉพาะนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ  

สูตรการคำนวณ :


		

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

		x

		100



		

		(จำนวนอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)

		

		





เกณฑ์การให้คะแนน :


            โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

		1

		งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 8

		เท่ากับ 1 คะแนน



		2

		งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 10

		เท่ากับ 2 คะแนน



		3

		งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 12

		เท่ากับ 3 คะแนน



		4

		งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 15

		เท่ากับ 4 คะแนน



		5

		งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 30

		เท่ากับ 5 คะแนน





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		2550

		2551

		2552



		จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

		18

		39

		36



		จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง

		189

		207

		192



		อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ

		-

		-

		14



		อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ไปช่วยราชการ 

		-

		-

		4



		อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานวิจัย

		-

		-

		-



		อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

		-

		-

		210



		ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์  ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

		9.52

		18.8406

		18.7500





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไม่นับรวมอาจารย์ประจำ

และนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ จัดเก็บโดยกองนโยบายและแผน



		2

		จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  จัดเก็บโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา



		3

		จำนวนและรายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ระบุชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สาขาที่ศึกษา พร้อมระบุ แหล่งของเงินทุนที่ให้ จัดเก็บ   โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา





หมายเหตุ

1. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และใช้ประโยชน์รวบรวมจากผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2. การเผยแพร่ผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนำเสนอผลการเผยแพร่ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด

3. การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซึ่งเมื่อนับการตอบรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว หากตีพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะนำมาแจงนับซ้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไม่ได้

4. การรายงานข้อมูลบทความจากที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ได้รับการประเมิน โดยจำแนกตามประเภทผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับต่างๆ โดยระบุรายละเอียดดังนี้



ชื่อ เล่มที่ และวัน/เดือน/ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์



ชื่อบทความ และเลขหน้า



ชื่อผู้เขียน

ผู้ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

		08 - 1975 - 6422



		ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

		08- 9208 - 5122



		นายสุรพิน  ขาวขันธ์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิจัย

		08- 7856 - 8003





ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  


ตัวชี้วัดที่ 4.2.2  ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน 




ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

น้ำหนัก : ร้อยละ 3


คำอธิบาย :


· เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ/ หรือนักวิจัยประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยให้นำเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้การเป็นอาจารย์ประจำและ/ หรือนักวิจัยประจำ ให้นับเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยไม่นับรวมอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ

·  งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 

·  งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้า หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา  หรือแสดงความเป็นต้นแบบต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและจิตรกรรม   

· การนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน  หมายถึง การมีหลักฐานแสดงว่าได้มีการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ มีดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/ บรรยาย/ ฝึกอบรม)  การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตำรา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือ เป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย เป็นต้น

2. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/ บรรยาย/ ฝึกอบรม)  การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตำรา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือ เป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย เป็นต้น

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สร้างองค์ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ  เช่น องค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเป็นผลมาจากการนำข้อความรู้จากการวิจัยไปใช้ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

4. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เช่น งานวิจัยเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นการนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประกาศใช้กฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

5. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ตามมา   

·  การแจงนับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ให้นับจากวันที่นำผลงานวิจัยมาใช้และเกิดผลอย่างชัดเจนภายในปีงบประมาณพ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) โดยจะไม่นับซ้ำแม้ว่างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ นั้นจะมีการนำไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหลายครั้งก็ตาม ทั้งนี้หากมีการนำไปใช้หลายครั้ง ให้สถาบันอุดมศึกษาคัดสรรผลจากการนำไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดหรือมีคุณค่ามากที่สุดมานำเสนอ

·  นับเฉพาะการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไม่จำกัดว่าเป็นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่จัดทำแล้วเสร็จในปีใดหรือกล่มผู้ใช้ประโยชน์ฯ เป็นกลุ่มใด  แต่ต้องเป็นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาที่อาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำสังกัดเท่านั้น

·  กรณีนำไปใช้เป็นบรรณานุกรมหรือการอ้างอิงอันเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นไม่สามารถนับได้  แต่หากเป็นการทำวิจัยต่อยอดหรือสืบเนื่องจากงานวิจัยชิ้นก่อนให้สามารถนับรวมได้

·  อาจารย์ประจำ หมายถึง อาจารย์ประจำทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน) ทั้งนี้ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ   

·  นักวิจัยประจำ หมายถึง  ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)  ทั้งนี้ ให้นับเฉพาะนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ  

ตัวอย่างหลักฐานการนำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน

·  หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนำสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เช่น บันทึกซึ่งแสดงระยะเวลาที่สามารถลดได้ในการปอกเปลือกกุ้ง เมื่อนำเครื่องปอกเปลือกกุ้งซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์จากการวิจัยไปใช้งาน เป็นต้น 

·  หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนำงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวิจัย เช่น ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู้/ทักษะของนักศึกษาที่แสดงได้ว่า นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหว่างการเรียนดีขึ้น เป็นต้น

·  หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนำนโยบาย/กฏหมาย/มาตรการ ที่เป็นผลมาจากงานวิจัยนโยบาย มาใช้ในองค์กร/คณะ/สถาบัน เช่น มีจำนวนคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ทำงานวิจัยด้านสหวิทยาการมากขึ้น หลังจากสถาบันฯได้กำหนดนโยบายที่จะเป็นผู้นำทางด้านการวิจัยสหวิทยการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนโยบายดังกล่าว เป็นผลจากการวิจัยนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางด้านการทำวิจัยของสถาบัน เป็นต้น

·  หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการนำหลักสูตรการสอน/ ทฤษฎีการสอน/ โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/ ตำราประกอบการสอน ฯลฯ ที่เป็นผลจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู้/ ทักษะของนักศึกษาที่แสดงได้ว่า นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหว่างการเรียนดีขึ้น เป็นต้น

สูตรการคำนวณ :


		

		(จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน                    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)

		x

		100



		

		(จำนวนอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)

		

		





เกณฑ์การให้คะแนน :


โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

		1

		งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ ร้อยละ 8

		เท่ากับ 1 คะแนน



		2

		งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 10

		เท่ากับ 2 คะแนน



		3

		งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 12

		เท่ากับ 3 คะแนน



		4

		งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 15

		เท่ากับ 4 คะแนน



		5

		งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 20

		เท่ากับ 5 คะแนน





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		2550

		2551

		2552



		จำนวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน

		-

		-

		25



		จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง

		-

		-

		192



		อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ

		-

		-

		14



		อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ไปช่วยราชการ 

		-

		-

		4



		อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานวิจัย

		-

		-

		-



		อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

		-

		-

		210



		ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

		-

		-

		13.0200





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไม่นับรวมอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ จัดเก็บโดยกองนโยบายและแผน



		2

		จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จัดเก็บโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา



		3

		จำนวนและรายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ระบุชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สาขาที่ศึกษา พร้อมระบุ แหล่งของเงินทุนที่ให้ จัดเก็บโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา



		4

		รายงานการติดตามผล การนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และ/ หรือนักวิจัยประจำของสถาบันอุดมศึกษามาใช้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันอุดมศึกษาโดยหากมีการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้หลายครั้ง ให้คัดสรรการนำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดมานำเสนอ 1 ครั้งต่องานเท่านั้น (ไม่นับซ้ำ แม้ว่าจะนำไปใช้หลายครั้ง)





ผู้ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

		08 - 1975 - 6422



		ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

		08- 9208 - 5122



		นายสุรพิน  ขาวขันธ์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิจัย

		08- 7856 - 8003





ประเด็นการประเมินผล: มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  


ตัวชี้วัดที่ 4.2.3    ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ

น้ำหนัก : ร้อยละ 3

คำอธิบาย :


· ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภท ได้แก่

1. งานวรรณกรรม  (หนังสือ  จุลสาร  สิ่งพิมพ์  คำปราศรัย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
    2. งานนาฏกรรม  (ท่ารำ  ท่าเต้น ฯลฯ) 
    3. งานศิลปกรรม  (จิตรกรรม  ประติมากรรม ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  ศิลปประยุกต์ ฯลฯ)
    4. งานดนตรีกรรม (ทำนอง  ทำนองและเนื้อร้อง ฯลฯ)
    5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป  ซีดี) 
    6. งานโสตทัศนวัสดุ  (วีซีดี  ดีวีดี  ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)
    7. งานภาพยนตร์ 
    8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
    9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

· การดำเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของ
งานลิขสิทธิ์  โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้อาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำผู้สร้างสรรค์ผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้ที่  http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option =com_docman&task= cat_view&gid =777&Itemid=428 และสามารถดำเนินการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้โดยตรงที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์  ทั้งนี้การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งผลงานลิขสิทธิ์ที่ใช้ยื่นประกอบคำขอฯ ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลผลงาน .doc หรือ .pdf หรือไฟล์ข้อมูลผลงานรูปแบบอื่น

· การนับจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ จะนับได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ออกให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยไม่นับรวมงานวิชาการที่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  ทั้งนี้ การนับจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ สามารถแบ่งได้ 3 กรณีดังนี้

- กรณีบุคลากรของสถาบันฯ รับจ้างหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นผลิตงานชิ้นหนึ่ง และหน่วยงานเป็นผู้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผลงานดังกล่าวนั้น สามารถนับเป็นผลงานของบุลากรของสถาบันฯ ได้

- กรณีบุคลากรของสถาบันฯ ทำงานวิจัยและนำผลงานไปแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง สามารถนับเป็นผลงานของสถาบันฯ ได้

- กรณีสถาบันอุดมศึกษาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่บุคลากร และสถาบันฯ นำผลงานไปแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์นั้น นับเป็นผลงานของสถาบันฯ ได้

· ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เป็นตำราหรือหนังสือตามที่กำหนดในประกาศ ก.พ.อ.
 และหมายรวมถึงผลงานสร้างสรรค์หรือผลงานอื่น ในรูปของเอกสาร หรือหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ หรือรูปแบบอื่นๆ ตามประเภทของงานสร้างสรรค์ 9 ประเภท 

· การนับจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ จะนับได้ต่อเมื่อผลงานวิชาการนั้นได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ หรือตำราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดยสำนักพิมพ์ที่มีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้ ให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 เล่ม ไม่นับซ้ำกรณีได้รับการตีพิมพ์หลายครั้ง และไม่นับรวมงานวิชาการที่อยู่ในระหว่างกระบวนการตีพิมพ์

· หน่วยงานที่เชื่อถือได้ในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีอำนาจถูกต้องตามกฎหมาย และมีกระบวนการอย่างเป็นระบบและประกันคุณภาพในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเป็นหน่วยงานที่จัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่มีกระบวนการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้ การได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านสำนักพิมพ์ หรือหน่วยงานจัดพิมพ์ที่เชื่อถือได้ จะเป็นเครื่องรับรองรองคุณภาพให้แก่งานวิชาการนั้น 

· ตัวอย่างผลงานวิชาการที่สามารถขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และ/หรือได้รับรองคุณภาพ เช่น หนังสือ ตำรา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการประดิษฐ์คิดค้นทางนาฏกรรม (ท่ารำ) ศิลปกรรม และดนตรีกรรมซึ่งเป็นผลจากการศึกษา/ข้อค้นพบทางวิชาการ เป็นต้น

· กรณีผลงานของอาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำที่ไปช่วยราชการที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป ให้นับว่าผลงานนั้นเป็นของสถาบันที่ไปช่วยราชการ  ยกเว้น กรณีเป็นผลงานที่ได้จัดทำไว้ก่อนเป็นอาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำของสถาบัน  หรือเป็นงานต่อเนื่องที่ใช้เวลาและงบประมาณส่วนใหญ่ในช่วงที่อยู่ที่สังกัดเดิม  ให้นับเป็นผลงานของสถาบันต้นสังกัดเดิม  หากมีความไม่ชัดเจนให้นักวิจัยเจ้าของผลงานเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะมอบให้นับเป็นผลงานของที่ใด

· อาจารย์ประจำ หมายถึง อาจารย์ประจำทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน) ทั้งนี้ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ   

· นักวิจัยประจำ หมายถึง  ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)  ทั้งนี้ ให้นับเฉพาะนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ  

สูตรการคำนวณ :


		

		(จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และ/หรือ

ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)

		x

		100



		

		(จำนวนอาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)                          

		

		





เกณฑ์การให้คะแนน :

             โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

		1

		ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ ร้อยละ  ....

		เท่ากับ 1 คะแนน



		2

		ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ ร้อยละ  ....

		เท่ากับ 2 คะแนน



		3

		ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ ร้อยละ  ....

		เท่ากับ 3 คะแนน



		4

		ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ ร้อยละ  ....

		เท่ากับ 4 คะแนน



		5

		ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ ร้อยละ  ....

		เท่ากับ 5 คะแนน





หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการเจรจา

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		2550

		2551

		2552



		จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

		-

		-

		N/A



		จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง

		-

		-

		N/A



		อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ

		-

		-

		N/A



		อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ไปช่วยราชการ 

		-

		-

		N/A



		อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานวิจัย

		-

		-

		N/A



		ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ

		-

		-

		N/A





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		จำนวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 เล่ม ไม่นับซ้ำกรณีได้รับการตีพิมพ์หลายครั้ง และไม่นับรวมงานวิชาการที่อยู่ในระหว่างกระบวนการตีพิมพ์



		2

		เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับการจดลิขสิทธิ์ หรือ ได้รับรองคุณภาพ ซึ่งออกโดยหน่วยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อถือได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เช่น หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ หนังสือรับรองคุณภาพ เป็นต้น



		3

		จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไม่นับรวมอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ จัดเก็บโดยกองนโยบายและแผน





ผู้ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

		08 – 1260 – 4949



		นายเกษม  บุตรดี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

		08 – 9940 – 6996



		นางดาราภรณ์  นันตะสุข

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 – 6226 – 9672



		นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 – 4166 – 5181





ประเด็นการประเมินผล : ผลสำเร็จตามพันธกิจหลัก

ตัวชี้วัดที่ 5   ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล

หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ

น้ำหนัก : ร้อยละ 5

วัตถุประสงค์ : 

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและก้าวสู่การเป็นสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

คำอธิบาย :  


การพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2, 3 และ 4 มีพัฒนาการที่ทำให้ได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับระดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับชั้นนำของโลก ทั้งนี้ ไม่นับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info

เกณฑ์การให้คะแนน :  



กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

		ระดับคะแนน

		ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)



		

		ขั้นตอนที่ 1

		ขั้นตอนที่ 2

		ขั้นตอนที่ 3

		ขั้นตอนที่ 4

		ขั้นตอนที่ 5



		1

		(

		

		

		

		



		2

		(

		(

		

		

		





		3

		(

		(

		(

		

		



		4

		(

		(

		(

		(

		



		5

		(

		(

		(

		(

		(





เกณฑ์การให้คะแนน :


		ระดับคะแนน

		

เกณฑ์การให้คะแนน        

		คะแนน



		ระดับ  1

		สถาบันอุดมศึกษาทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบันสู่สากล ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและจัดทำแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553               เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันให้ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา

		1    คะแนน





เกณฑ์การให้คะแนน : (ต่อ)

		ระดับคะแนน

		

เกณฑ์การให้คะแนน        

		คะแนน



		ระดับ  2

		สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสู่สากล ตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กำหนด

		2    คะแนน



		ระดับ  3

		สถาบันอุดมศึกษาติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

		3    คะแนน



		ระดับ  4

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

		 4    คะแนน



		ระดับ  5

		สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับชั้นนำของโลก

		5    คะแนน





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล

		ระดับ

ความสำเร็จ

		-

		-

		4.0000





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		ประเด็นที่

		แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล



		1

		มหาวิทยาลัยมีการทบทวนแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และจัดทำแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		2

		แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยเนื้อหาควรประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1) เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 

2) โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดำเนินการ

3)  กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มสาขาที่ต้องการพัฒนา 

4) แนวทางการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล



		3

		มหาวิทยาลัยมีแผนงานพัฒนาสถาบันสู่สากลทั้งแผนระยะยาวและแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  เช่น รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติแผนงานพัฒนาสถาบัน



		4

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ                         พ.ศ. 2553 เช่น ภาพถ่าย รายงานการประชุม บันทึกผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการตามที่กำหนดไว้ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



		5

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงได้ว่ามหาวิทยาลัยมีการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน หรือรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน



		4

		รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจำปี และนำเสนอ ปัญหา ข้อจำกัดแนวทางแก้ไขและข้อเสนอในการปรับปรุงการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553     โดยเนื้อหาของรายงานฯ  ควรประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1) ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการตามที่กำหนดไว้

2) สรุปผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

3) ปัจจัยสนับสนุน

4) ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

5) แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุงการดำเนินงาน



		5

		เอกสาร/หลักฐานอื่นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนตามองค์ประกอบของรายงานฯ ข้างต้น ที่ทำให้สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถาบัน/คณะ/สำนัก มีข้อมูลเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานในปีต่อไป



		6

		เอกกสาร/หลักฐานยืนยันวันหรือช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี และข้อเสนอในการปรับปรุงการดำเนินงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา



		7

		แผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย



		8

		เอกสารยืนยันการได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรชั้นนำของโลก





ผู้ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย์

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

		08 -1871 – 3997



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 – 0004



		นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 7950 – 5254



		ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

		08 – 1975 – 6678



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ          

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 9422 – 9875



		ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

		08 – 1872  - 7835



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 – 0853



		ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

		08 – 1871 – 3305



		นายสุนทร  ไชยชนะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

		08 – 3141 – 0403



		รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 – 1975 – 6244



		ผศ.อนุรัตน์  สายทอง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

		08 – 1974 – 8685



		ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

		08 – 9208 – 5122



		ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย

		08 – 1919 – 6026



		นายเกษม   บุตรดี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

		08 – 9940 – 6996



		นางนงเยาว์  จารณะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองกลาง

		08 – 6631 – 9191



		ผศ.ภาวิณี  แสนชนม์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

		08 – 6219 – 1792



		ผศ.ดร.วิจิตรา  วงศ์อนุสิทธิ์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

		08 – 1050 – 5997



		ผศ.สมบูรณ์  ชาวชายโขง  

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

		08 – 4428 – 5407



		นางสาวช้องนาง  โมราราษฎ์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย

		08 – 1888– 5757



		นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 – 4166 – 5181



		นายศราวุธ  ปัญญาสาร

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักศึกษาต่างชาติ

		08 – 4788 – 2894



		นางอรทัย  ไชยหงษ์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเทศสัมพันธ์

		08 – 9572 – 5265





ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา


ตัวชี้วัดที่ 6.1  ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 


น้ำหนัก : ร้อยละ  5

คำอธิบาย :


· พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ

· บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา 

ราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (สำหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552) และ

2.  มีงานทำตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังสำเร็จการศึกษา  ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและ

ไม่นับรวมผู้ที่มีงานทำอยู่ก่อนเข้าศึกษาหรือขณะศึกษา

· ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตทำงานเกี่ยวข้องด้วย

· ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้

 1) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ 


 2) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน  

 3) ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 


เกณฑ์การให้คะแนน :



ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

		ระดับ 1

		ระดับ 2

		ระดับ 3

		ระดับ 4

		ระดับ 5



		65

		70

		75

		80

		85





แนวทางการประเมินผล :


· ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลสำรวจความพึงพอใจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ในการประเมินผลเท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการสำรวจข้อมูลควบคู่ไปได้เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของสถาบัน ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายในสถาบันไม่ต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล

· เปรียบเทียบผลการสำรวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคำรับรองการปฏิบัติราชการ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

		ร้อยละ

		          -

		-

		N/A





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

		1

		ผลคะแนนความสำรวจความพึงพอใจ จากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความ   พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการ  จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา





หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : 

สำนักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ  สำนักงาน ก.พ.ร.

		รายชื่อผู้รับผิดชอบ

		หมายเลขโทรศัพท์

		หมายเลขโทรสาร



		1. นางสาวอุษา  ปัญญาวดี

		0 2356 9969

		0 2281 8279



		2. นางสาวณัฐชยา  เครือหงส์

		0 2356 9999 ต่อ 8861

		



		3. นางสาวสุณี  มักผล

		0 2356 9968

		





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

		08 - 1975 - 6422



		ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

		08 - 9208 - 5122



		รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 - 1975 - 6244



		นายสุนทร  ไชยชนะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

		08 - 3141 - 0403



		นางสาวพัทธนันท์  ชมพูนุช

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิจัย

		08 - 234 - 2697



		นางสาวจิราพร  พ่ออามาตย์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิชาการคอมพิวเตอร์

		08 - 3336 - 1509



		นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08- 4166 - 5181





ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา


ตัวชี้วัดที่ 6.2   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

น้ำหนัก : ร้อยละ  5

คำอธิบาย :


· นิสิตนักศึกษา หมายถึง  นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร    ภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (สำหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)

· ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้

1) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบ และสถานที่จัดการเรียนการสอน 

2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การให้บริการด้านวิชาการ และการให้บริการทั่วไป 


เกณฑ์การให้คะแนน :



ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

		ระดับ 1

		ระดับ 2

		ระดับ 3

		ระดับ 4

		ระดับ 5



		65

		70

		75

		80

		85





แนวทางการประเมินผล :


· ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลสำรวจความพึงพอใจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ในการประเมินผลเท่านั้น

· เปรียบเทียบผลการสำรวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคำรับรองการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน :



ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

		ระดับ 1

		ระดับ 2

		ระดับ 3

		ระดับ 4

		ระดับ 5



		65

		70

		75

		80

		85





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2549

		2550

		2551



		ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

		ร้อยละ

		          -

		          -

		N/A





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

		1

		ผลคะแนนความสำรวจความพึงพอใจ จากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการ  จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา





หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : 

สำนักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ  สำนักงาน ก.พ.ร.

		รายชื่อผู้รับผิดชอบ

		หมายเลขโทรศัพท์

		หมายเลขโทรสาร



		1. นางสาวอุษา  ปัญญาวดี

		0 2356 9969

		0 2281 8279



		2. นางสาวณัฐชยา  เครือหงส์

		0 2356 9999 ต่อ 8861

		



		3. นางสาวสุณี  มักผล

		0 2356 9968

		





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

		08 - 1975 - 6422



		ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

		08 - 9208 - 5122



		รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 - 1975 - 6244



		นายสุนทร  ไชยชนะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

		08 - 3141 - 0403



		นางสาวพัทธนันท์  ชมพูนุช

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิจัย

		08 - 234 - 2697



		นางสาวจิราพร  พ่ออามาตย์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิชาการคอมพิวเตอร์

		08 - 3336 - 1509



		นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08- 4166 - 5181





ประเด็นการประเมินผล : การประกันคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่  7   ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ 7.1  ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

น้ำหนัก : ร้อยละ 5

คำอธิบาย :



            ความสำเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องกำหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดหรือตามที่หน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดไว้ และนำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายหรือแผนของสถาบันอุดมศึกษา

                     กำหนดประเด็นสำคัญในการประเมินความสำเร็จดังนี้ 

		ประเด็นที่ 1

		สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบันเพิ่มเติม รวมถึงการจัดทำแผนการประกันคุณภาพประจำปีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา



		ประเด็นที่ 2

		· สถาบันอุดมศึกษาชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินตามแผนการประกันคุณภาพที่ประกาศ  

· สถาบันอุดมศึกษาดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา รวมทั้งจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ



		ประเด็นที่ 3

		· สถาบันอุดมศึกษาติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

· สถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายใน
ที่กำหนด ในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบัน



		ประเด็นที่ 4

		· สถาบันอุดมศึกษาเสนอรายงานผลการประเมินตลอดจนแผนการปรับปรุงต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

· สถาบันอุดมศึกษานำข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตุจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนประจำปีเพื่อเสนอของบประมาณประจำปีถัดไป



		ประเด็นที่ 5

		· สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปีการศึกษา และเผยแพร่รายงานให้สาธารณชนทราบ





เกณฑ์การให้คะแนน :



วัดระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   


		เกณฑ์การให้คะแนน



		1

		2

		3

		4

		5



		ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

1 ประเด็น

		ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

2 ประเด็น

		ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

3 ประเด็น

		ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

4 ประเด็น

		ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

5 ประเด็น





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

		ระดับความสำเร็จ

		          -

		-

		5.0000





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยได้นำข้อมูลจากผลการประกันคุณภาพมาทบทวนเพื่อดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้

· ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของสถาบันและหน่วยงาน

· ระบบประกันคุณภาพ ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาที่แสดงว่าได้มีการประเมินคุณภาพภายใน



		2

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะนำผลการประเมินตนเองและระบบประกันคุณภาพไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยให้เกิดผลดี



		3

		แผนการประกันคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภา       มหาวิทยาลัย



		4

		เอกสารหลักฐานที่ระบุวัน เวลา และสถานที่ชี้แจงและ/หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินตามแผนการประกันคุณภาพที่ประกาศ  



		5

		เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลจากการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในซึ่งระบุ    ชื่อกิจกรรม ระยะเวลาที่ดำเนินงาน ผลผลิต งบประมาณที่ใช้ เป็นต้น



		6

		เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึง  การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยว่ามี การติดตาม   ความก้าวหน้าและรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกไตรมาส 



		7

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในที่กำหนด ในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและมหาวิทยาลัยฯ



		8

		 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยนำผลจากการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงการบริหาร การจัดการศึกษา



		9

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถาบัน อุดมศึกษานำรายงานผลการประเมินและแผนการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็น



		10

		เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสถาบัน อุดมศึกษาได้มีการประมวลข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตุจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและผลการประเมินเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนประจำปีเพื่อเสนอของบประมาณประจำปีถัดไป เช่น ร่างแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่นำเสนอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นต้น โดยสามารถเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสอดคล้องของข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันอุดมศึกษากับร่างแผนฯ ได้



		11

		รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในที่ประกอบด้วยรายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน



		12

		เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสถาบัน อุดมศึกษาได้นำส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับการพิจารณาจากสภา ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ที่ระบุระยะเวลาในการนำส่งเอกสารดังกล่าวอย่างชัดเจน



		13

		ช่องทางการเผยแพร่รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับการพิจารณาจากสภา พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในแต่ละช่องทางอย่างชัดเจน





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

		08 - 7852 - 3307



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 - 0004



		นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 7950 - 5254



		ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

		08 – 1975 - 6678



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ          

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 9422 - 9875



		ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

		08 - 1872  - 7835



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853



		นายธีราธาร  ศรีมหา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

		08 – 1871 - 3305



		นายสุนทร  ไชยชนะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

		08 - 3141 - 0403



		รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 - 1975 - 6244



		ผศ.อนุรัตน์  สายทอง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

		08 - 1974 - 8685



		ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

		08 - 9208 - 5122



		ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย

		08 - 1919 - 6026



		นายเกษม   บุตรดี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

		08 - 9940 - 6996



		นางนงเยาว์  จารณะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองกลาง

		08 - 6631 - 9191



		ผศ.ภาวิณี  แสนชนม์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

		08 - 6219 - 1792





ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน / รายจ่ายภาพรวม / เงินโครงการลงทุน

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555


ตัวชี้วัดที่ 8.1  ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

น้ำหนัก : ร้อยละ 1.5

คำอธิบาย :


· การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต       เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณโดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

· การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

· รายจ่ายลงทุน  หมายถึง  รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน     ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ  โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนำไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย  รหัสลักษณะงานตำแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สำนักงบประมาณกำหนดให้

สูตรการคำนวณ



เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย  X 100



          วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ


เกณฑ์การให้คะแนน :


                      ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

		ระดับ 1

		ระดับ 2

		ระดับ 3

		ระดับ 4

		ระดับ 5



		ร้อยละ 69

		ร้อยละ 72

		ร้อยละ 75

		ร้อยละ 78

		ร้อยละ 81





หมายเหตุ :


1. กำหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 75 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

2. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน            ที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได้ และไม่ได้นำไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ ทั้งนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล

3. กรณีสถาบันอุดมศึกษานำเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนำมาใช้คำนวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

		ชื่อ – สกุล  ผู้ประสานงาน

		ตำแหน่ง

		หมายเลขโทรศัพท์



		1. นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล  

		ผู้อำนวยการสำนักบริหารการ
รับ-จ่ายเงินภาครัฐ

		0-2273-9807



		2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข  

		นักวิชาการคลังชำนาญการ

		0-2271-0686-90 ต่อ 4206  และ 4617



		3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ

		นักวิชาการคลังชำนาญการ

		





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

		ระดับความสำเร็จ

		          -

		-

		        5.0000





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)



		2

		กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเหลือจ่าย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วนั้น เงินงบประมาณในส่วนที่เหลือจ่ายจะถือว่าเป็นเงินงบประมาณ                 ที่สามารถประหยัดได้ ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้นำเงินงบประมาณส่วนนี้ไปใช้จ่าย                    ในภารกิจ/โครงการอื่นๆ ต่อ ขอให้สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน                     ที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย)  เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ดังนี้

· วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยัดได้ พร้อมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภท           งบรายจ่าย และรายการของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้

· เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้กับหน่วยงาน                       ที่เกี่ยวข้อง เช่น

1.   แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรเงินงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบ สงป. 302/1)

2.  เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
   พ.ศ. 2553   ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

3.  เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ          





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

		08 - 1261 – 4949



		นายเกษม   บุตรดี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

		08 - 9940 – 6996



		นางนิรมล  เนื่องสิทธะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานคลัง

		08 - 4420 – 1115



		นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานพัสดุ

		08 - 1954 – 5514



		นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 - 9353 – 3421



		นางดาราภรณ์  นันตะสุข

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 - 6226 - 9672



		นางเกกิลา  แสงบัวท้าว

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 – 9277 – 1235



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 - 0004



		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 7950 - 5254



		ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

		08 – 1975 - 6678



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ          

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 9422 - 9875



		ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

		08 - 1872  - 7835



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853



		นายธีราธาร  ศรีมหา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

		08 – 1871 - 3305



		นายสุนทร  ไชยชนะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

		08 - 3141 - 0403



		รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 - 1975 - 6244



		ผศ.อนุรัตน์  สายทอง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

		08 - 1974 - 8685



		ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

		08 - 9208 - 5122



		ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย

		08 - 1919 - 6026



		นางนงเยาว์  จารณะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองกลาง

		08 - 6631 - 9191



		ผศ.ภาวิณี  แสนชนม์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

		08 - 6219 - 1792





ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน / รายจ่ายภาพรวม / เงินโครงการลงทุน

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555


ตัวชี้วัดที่ 8.2  ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

น้ำหนัก : ร้อยละ 1.5

คำอธิบาย :


· การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตรา                 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจ่าย                        
ในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูล การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)


· การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

สูตรการคำนวณ :

		                       เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย   x 100

                          วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ





เกณฑ์การให้คะแนน :


                      ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

		ระดับ 1

		ระดับ 2

		ระดับ 3

		ระดับ 4

		ระดับ 5



		ร้อยละ 92

		ร้อยละ 93

		ร้อยละ 94

		ร้อยละ 95

		ร้อยละ 96





หมายเหตุ :


1. กำหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 94 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

2. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได้ และไม่ได้นำไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ ทั้งนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล

3. กรณีสถาบันอุดมศึกษานำเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนำมาใช้คำนวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

		ชื่อ – สกุล  ผู้ประสานงาน

		ตำแหน่ง

		หมายเลขโทรศัพท์



		1. นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล  

		ผู้อำนวยการสำนักบริหารการ
รับ-จ่ายเงินภาครัฐ

		0-2273-9807



		2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข  

		นักวิชาการคลังชำนาญการ

		0-2271-0686-90 ต่อ 4206  และ 4617



		3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ

		นักวิชาการคลังชำนาญการ

		





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

		ระดับความสำเร็จ

		          -

		-

		        5.0000





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)



		2

		กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีเงินงบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรเงิน   
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วนั้น เงินงบประมาณในส่วนที่เหลือจ่ายจะถือว่าเป็น    เงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้นำเงินงบประมาณส่วนนี้ไปใช้จ่ายในภารกิจ/โครงการอื่นๆ ต่อ ขอให้สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณ ที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล โดยแสดง
รายละเอียดของผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

· วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ พร้อมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ 

· เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

1.   แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตาม
งบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบ สงป. 302)

2.  เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ       

3.  เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ       





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

		08 - 1261 – 4949



		นายเกษม   บุตรดี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

		08 - 9940 – 6996



		นางนิรมล  เนื่องสิทธะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานคลัง

		08 - 4420 – 1115



		นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานพัสดุ

		08 - 1954 – 5514



		นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 - 9353 – 3421



		นางดาราภรณ์  นันตะสุข

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 - 6226 - 9672



		นางเกกิลา  แสงบัวท้าว

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 – 9277 – 1235



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 - 0004



		นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 7950 - 5254



		ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

		08 – 1975 - 6678



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ          

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 9422 - 9875



		ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

		08 - 1872  - 7835



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853



		นายธีราธาร  ศรีมหา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

		08 – 1871 - 3305



		นายสุนทร  ไชยชนะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

		08 - 3141 - 0403



		รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 - 1975 - 6244



		ผศ.อนุรัตน์  สายทอง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

		08 - 1974 - 8685



		ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

		08 - 9208 - 5122



		ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย

		08 - 1919 - 6026



		นางนงเยาว์  จารณะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองกลาง

		08 - 6631 - 9191



		ผศ.ภาวิณี  แสนชนม์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

		08 - 6219 - 1792





ประเด็นการประเมินผล :  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา การให้บริการ

น้ำหนัก : ร้อยละ 3

วัตถุประสงค์ :




เพื่อผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถาบันอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process) การให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษา ประชาชน หรือผู้ใช้บริการได้ รวมทั้ง เพื่อสร้างความไว้วางใจในคุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

คำอธิบาย : 

· รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาให้บริการที่สถาบันอุดมศึกษาลดได้ และสามารถดำเนินการได้จริง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

· กระบวนงานที่นำมาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึง 

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

2) กระบวนงานใหม่ที่สถาบันอุดมศึกษาไม่เคยแจ้งสำนักงาน ก.พ.ร. มาก่อนเนื่องจาก

· มีการสำรวจกระบวนงานการให้บริการใหม่

· มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานใหม่ เป็นต้น 
และ/หรือ

3) กระบวนที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ดังนี้


(1) การลงทะเบียนเรียน


(2) การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)



(3) การให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


(4) การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา


(5) การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา


(6) การขอหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษาหรือการขอหนังสือรับรองการทำกิจกรรมของนักศึกษา


(7) การขอทุนงานวิจัย


(8) การอนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย


(9) การออกหนังสือรับรองข้าราชการและ/หรือบุคลากร


(10) การบริการเบิกจ่ายด้านการเงินและ/หรือสวัสดิการแก่ข้าราชการและ/หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย


(11) การใช้บริการห้องสมุด


(12) การขออนุญาตใช้อาคาร สถานที่

ทั้งนี้ กระบวนงานที่คัดเลือกมาประเมินผลต้องเป็นกระบวนงานหลักที่สำคัญ และ/หรือมีผู้มารับบริการจำนวนมาก และ/หรือมีผู้ร้องเรียนจำนวนมาก และ/หรือมีผลกระทบต่อผู้รับบริการใน
วงกว้าง เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างน้อย 5 กระบวนงาน 

ตารางและสูตรการคำนวณ  :   




จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100


จำนวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในแต่ละงานบริการ

		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)



		น้ำหนัก

รวม

		( Wi =1

		ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ

		( (Wi x Ci)





ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ


   


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

     ( Wi


           W1 + W2 + W3 +...+ Wi

โดยที่ :

		W หมายถึง

		น้ำหนักความสำคัญที่ให้กับแต่ละงานบริการ และผลรวมของน้ำหนักของทุกงานบริการ เท่ากับ 1



		C หมายถึง

		คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด



		i  หมายถึง

		ลำดับที่ของงานบริการ ;  1, 2,…, i 





เกณฑ์การให้คะแนน :


		ระดับคะแนน

		เกณฑ์การให้คะแนน



		1

		( (Wi x Ci) = 1



		2

		( (Wi x Ci) = 2



		3

		( (Wi x Ci) = 3



		4

		( (Wi x Ci) = 4



		5

		( (Wi x Ci) = 5





เงื่อนไข :


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

2. ให้สถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลามาตรฐาน ให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน

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

หมายเหตุ : 


1. 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 การให้บริการลงทะเบียนเรียนเป็นต้น หรือตามความเหมาะสมของลักษณะการให้บริการ

2. หากสถาบันอุดมศึกษาไม่มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลามาตรฐานให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้

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

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  สำนักงาน ก.พ.ร.

		ชื่อผู้รับผิดชอบ

		หมายเลขโทรศัพท์



		1.

		นางสาวพนรัตน์ สุวรรณสายะ

		0 2356 9999 ต่อ 8981



		2.

		นางสาวอรญาณี สุนทรัช

		0 2356 9999 ต่อ 8915



		3.

		นางสาววิริยา  เนตรน้อย

		0 2356 9942



		4.

		นายชัยยุทธ  กมลศิริสกุล

		0 2356 9943





เหตุผล :  


สืบเนื่องจากในการดำเนินการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการครบทุกกระบวนงานแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนราชการสามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process)  การให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คุณภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการในภาพรวม ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2550 ของสำนักงาน ก.พ.ร. (สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.opdc.go.th\ศูนย์ความรู้\เอกสารเผยแพร่\คู่มือ\หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจำปี 2550) ซึ่งส่วนราชการสามารถนำหลักเกณฑ์และแนวทางฯ ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของประชาชน หรือผู้รับบริการได้ อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ แนวทางการประเมินผลกำหนดให้ส่วนราชการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการต่อไป เพื่อสร้างความไว้วางใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 1 ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลตามวันที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา การให้บริการ

		ระดับความสำเร็จ

		          -

		-

		        5.0000





แบบฟอร์ม 1  จำนวนและรายชื่อกระบวนงาน น้ำหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

                       สกลนครเสนอประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

		ชื่อกระบวนงาน

		ปีงบประมาณที่เสนอ

ลดรอบระยะเวลา

		น้ำหนัก

		รอบระยะเวลามาตรฐาน

(ที่ปฏิบัติจริง)



		1

		การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

		2552

		0.20

		5   นาที



		2

		การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ฉบับจริง

		2552

		0.20

		4 วัน 



		3

		การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)


ฉบับชั่วคราว

		2548

		0.20

		10 นาที



		4

		การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

		2552

		0.20

		1 วัน



		5

		การออกหนังสือรับรองข้าราชการและ/ หรือบุคลากร

		2552

		0.20

		6  ชั่วโมง



		6

		การขอหนังสือรับรองเงินเดือน / รับรองรายได้

		2548

		0.20

		1 วัน 



		

		รวม  6  กระบวนงาน

		1.00

		





ตัวอย่างแบบฟอร์ม 1 รายชื่อกระบวนงาน น้ำหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน

ที่ส่วนราชการนำมาประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

		ชื่อกระบวนงาน

		ปีงบประมาณที่เสนอลดรอบระยะเวลา

		น้ำหนัก

		รอบระยะเวลามาตรฐาน

(ที่ให้บริการจริง)



		1.

		การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

		2550

		0.30

		3 วัน



		2.

		การลงทะเบียนเรียน

		2549

		0.30

		3 ชั่วโมง



		3.

		การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

		2548

		0.10

		2 วัน



		4.

		การออกหนังสือรับรองข้าราชการ

		2548

		0.10

		2 วัน



		5.

		การใช้บริการห้องสมุด

		2547

		0.20

		15 นาที



		รวม

		1.00

		





ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2 การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการรายกระบวนงาน 

		กระบวนงานลำดับที่ 4

		ชื่อกระบวนงาน  การออกหนังสือรับรองข้าราชการ



		หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ มหาวิทยาลัยxxxxxxxx


ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล  นายสถาบัน  อุดมศึกษา  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2xxx xxxx



		จำนวนขั้นตอนให้บริการทั้งหมด  3  ขั้นตอน 

		รอบระยะเวลามาตรฐานที่ให้บริการ คือ 2 วัน



		ข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		(1)

ลำดับที่

		(2)

ผู้ใช้บริการ

		(3)

เวลาเริ่มต้นให้บริการ

		(4)

เวลาสิ้นสุดให้บริการ

		(5)= (4)-(3)


ระยะเวลาให้บริการจริง

		(6)

ผลเปรียบเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน



		1

		นายบรรลือ                ผ่องอินทรี

		4 ม.ค. 2553

		6 ม.ค. 2553

		2 วัน 

		1



		2

		นางสุดา  แจ่มวัย

		6 ก.พ. 2553

		6 ก.พ. 2553

		6 ชั่วโมง

		1



		3

		นายเกรียง             บุญพิทักษ์

		8 มี.ค. 2553

		10 มี.ค. 2553

		3 วัน

		0



		4

		นางสาวสมใจ      สถิตด์อยู่

		13 พ.ค.2553

		14 พ.ค.2553

		2 วัน

		1



		5

		นายคณิต  เพียงพอ

		6 มิ.ย.2553

		6 มิ.ย. 2553

		1 วัน

		1



		…

		

		

		

		

		…



		…

		

		

		

		

		…



		100

		นางฤดี  มั่งคั่ง

		27 ก.ย.2553

		28 ก.ย. 2553

		2 วัน

		1





หมายเหตุ 

คอลัมน์ (2) : ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน


      : ให้ส่วนราชการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการทุกรายในวันที่กำหนด พิจารณาตารางที่ 1 ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลตามวันที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

     : ในกรณีที่มีผู้ใช้บริการในแต่ละวันจำนวนมาก ให้ส่วนราชการจัดเก็บข้อมูล โดยวิธีการสุ่ม และต้องสุ่มผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 30 รายต่อวัน 


     : กรณีมีผู้รับบริการไม่ถึง 30 รายต่อวัน ให้เก็บข้อมูลทุกรายตามวันที่กำหนดในปฏิทิน


     : กรณีมีผู้รับบริการต่อปี จำนวนน้อยมากให้เก็บทุกราย



     : กรณีวันที่กำหนดในปฏิทินไม่มีผู้มารับบริการให้เก็บข้อมูลในวันถัดไปที่มีผู้มารับบริการ


    : กรณีงานบริการใดมีลักษณะการให้บริการเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของปี เช่น การลงทะเบียนเรียน เป็นต้น ให้เก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ โดยวิธีการสุ่ม 30 รายต่อวัน (หากมีผู้ใช้บริการมาก) หรือเก็บข้อมูลตามความเหมาะสมของลักษณะการให้บริการ

คอลัมน์ (6) ให้กรอกผลการเปรียบเทียบระยะเวลาให้บริการจริงกับระยะเวลามาตรฐานด้วยตัวเลขดังนี้

1 แทน ผู้ใช้บริการได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 

0 แทน  ผู้ใช้บริการได้รับบริการเกินกว่ารอบระยะเวลามาตรฐาน


ตัวอย่างการรายงานวิธีการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาการให้บริการ

		

		งานบริการ

		วิธีการเก็บข้อมูล

ระยะเวลาการให้บริการ

		ตัวอย่างเอกสารในการเก็บข้อมูลระยะเวลาการให้บริการ



		1.

		การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

		ประมวลผลข้อมูลจากใบบันทึก การเข้ารับบริการ

		เอกสารประกอบหมายเลข….



		2.

		การลงทะเบียนเรียน

		ประมวลผลข้อมูลจากระบบบันทึการเข้ารับบริการทางอิเลคทรอนิกส์

		เอกสารประกอบหมายเลข….



		3.

		การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

		ประมวลผลข้อมูลจากใบบันทึก การเข้ารับบริการ

		เอกสารประกอบหมายเลข….



		4.

		การออกหนังสือรับรองข้าราชการ

		ประมวลผลข้อมูลจากใบบันทึก การเข้ารับบริการ

		เอกสารประกอบหมายเลข….



		5.

		การใช้บริการห้องสมุด

		ประมวลผลข้อมูลจากระบบบันทึการเข้ารับบริการทางอิเลคทรอนิกส์

		เอกสารประกอบหมายเลข….





ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3 ตารางสรุปการคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 

		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(4)x100/(5) = (6)

		(7)

		(7)x(2) = (8)



		งานบริการ

		น้ำหนัก

		รอบระยะเวลา                   มาตรฐาน

		จำนวนผู้รับบริการ        ที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน

		จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด

		ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน เทียบกับจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด

		คะแนน

		คะแนนถ่วงน้ำหนัก



		1.

		การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

		0.30

		3 วัน

		145

		150

		96.67

		4.3320

		1.2996



		2.

		การลงทะเบียนเรียน

		0.30

		3 ชั่วโมง

		569

		682

		83.43

		1.6860

		0.5058



		3.

		การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

		0.10

		2 วัน

		55

		60

		91.67

		3.3340

		0.3334



		4.

		การออกหนังสือรับรองข้าราชการ

		0.10

		2 วัน

		45

		45

		100

		5.0000

		0.5000



		5.

		การใช้บริการห้องสมุด

		0.20

		15 นาที

		1,464

		1,850

		79.14

		1.0000

		0.2000



		

		รวม

		1.00

		ผลคะแนนของตัวชี้วัด

(หรือผลรวมของคะแนนถ่วงน้ำหนักของทุกงานบริการ)

		2.8388





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		 ให้สถาบันอุดศึกษาจัดส่งรายงานจำนวน ชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการ และระยะเวลามาตรฐานที่นำมาประเมินผลเพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ใช้แบบฟอร์ม 1 ได้) พร้อมทั้งแผนผังแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานการให้บริการของแต่ละกระบวนงานหรืองานบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หรือข้อมูลล่าสุดที่จัดเก็บได้ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกระบวนงานที่ได้คัดเลือกมาประเมินผล



		2

		รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์ม 1 (รายชื่อกระบวนงาน น้ำหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่สถาบันอุดมศึกษานำมาประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) ให้แนบมากับรายละเอียดตัวชี้วัดด้วย



		3

		จำนวน ชื่อของกระบวนงานหรืองานบริการที่นำมาประเมินผลเพื่อรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตามที่ได้แจ้งสำนักงาน ก.พ.ร.แล้ว)

-  ตารางการจัดเก็บข้อมูลที่แสดงจำนวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และ  

    จำนวนผู้รับบริการทั้งหมดของแต่ละงานบริการที่เกิดขึ้นจริง ตามวันที่ในปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลที่

     สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หรือตามวันที่เหมาะสมกับลักษณะการ

    ให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา(แบบฟอร์ม 2 การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการ

    รายกระบวนงาน )

-  วิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการจริงของแต่ละงาน

    บริการอย่างชัดเจน เช่น สุ่มจับเวลา ประมวลผลข้อมูลจากใบบันทึกการเข้ารับบริการ เป็นต้น 

    (ตามตารางตัวอย่างการรายงานวิธีการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาการให้บริการ)

-  ตารางสรุปการคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงานที่แสดงผลรวมของคะแนนถ่วงน้ำหนักของทุก    

   กระบวนงาน (แบบฟอร์ม 3 ตารางสรุปการคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน)

   สำหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อให้บริการหลายแห่ง ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการรักษา  

   มาตรฐานรอบระยะเวลาการให้บริการให้ครบทุกสาขา โดยใช้จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตาม

   รอบระยะเวลามาตรฐาน และจำนวนผู้รับบริการทั้งหมดของการให้บริการของทุกสาขาเป็นข้อมูลผล

   การดำเนินงาน ทั้งนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาระบุจำนวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบ

   ระยะเวลามาตรฐาน และจำนวนผู้รับบริการทั้งหมดของแต่ละสาขาแนบเป็นเอกสารหลักฐานให้กับ

   ผู้ประเมิน





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		ผุ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

		08 - 7852 - 3307



		ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา  

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

		08 – 1871 – 3305   



		รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 - 1975 – 6244      



		นางนิรมล  เนื่องสิทธะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานคลัง

		08 - 4420 - 1115



		นางสาวอังคณา  ศิริกุล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานบริหารบุคคล

		08 - 6219 - 9302





ประเด็นการประเมินผล :การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย

ตัวชี้วัดที่ 10    ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

น้ำหนัก : ร้อยละ 3


วัตถุประสงค์ :


เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลต้นทุนงานในแต่ละส่วนงานและข้อมูลอื่นที่สำคัญ ซึ่งมีความถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่างๆ ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด


คำอธิบาย : 



ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และนำเอาผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร


เกณฑ์การให้คะแนน :



กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดำเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ 


		ระดับคะแนน

		เกณฑ์การให้คะแนน



		ระดับ 1

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



		ระดับ 2

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



		ระดับ 3

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



		ระดับ 4

		เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ



		ระดับ 5

		รายงานผลตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  





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

หมายเหตุ


กลุ่มสาขาวิชา จำแนกดังนี้

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร์


4. สถาปัตยกรรมศาสตร์
5. เกษตรศาสตร์

6. บริหารธุรกิจ

7. ครุศาสตร์

8. ศิลปกรรมศาสตร์ 
9. สังคมศาสตร์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กรมบัญชีกลาง

		ชื่อ – สกุล 

		หมายเลขโทรศัพท์



		1. นางพรกมล          ประยูรสิน


2. นางสาวนภาทิพย์   ปัญจศิริ

		0-2271-0802

0-2271-2945





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

		ระดับความสำเร็จ

		5.0000

		5.0000

		        5.0000





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ

		1

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทำหรือทบทวนดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้แก่

( แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยแสดงให้

เห็นสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งระบุรายละเอียดการดำเนินงานในหัวข้อ เช่น  เป้าหมาย  กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน  ระยะเวลาดำเนินการตามกิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนฯ เช่น ปฏิทินการดำเนินงาน วิธีวัดความสำเร็จและแนวทางการติดตามประเมินผล  และผู้รับผิดชอบ

( แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นชอบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยจัดส่งแผนฯ ให้สำนักงาน ก.พ.ร.  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 หากเกินกว่ากำหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนน 0.2500 ของคะแนนตัวชี้วัด



		2

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงาน มีฐานข้อมูล  เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวในปีงบประมาณพ.ศ. 2553 ทุกกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

     ( รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้มีอำนาจ

     ( ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของรายงานผลการคำนวณต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตอ้างอิงจากวันที่ผู้มี  อำนาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว

      ( สำเนาหนังสือนำส่งรายงานฯ ให้กับสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลาง และสำนักงาน   ก.พ.ร.

( การจัดทำบัญชีต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีตั้งแต่วันที่ 1   ตุลาคม 2552 – วันที่ 30 กันยายน 2553



		3

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกผลผลิต ดังนี้

        ( รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ

        ( ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  อ้างอิงจากวันที่ผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว

        ( สำเนาหนังสือนำส่งรายงาน ฯ ให้กับสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน  ก.พ.ร.

      ( การจัดทำบัญชีต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีตั้งแต่วันที่      1 ตุลาคม 2552 – วันที่ 30 กันยายน 2553



		4

		 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการคำนวณ

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ ดังนี้ 

· รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ โดยเนื้อหาของรายงานฯ ดังกล่าวประกอบด้วย

· สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ในต้นทุนผลผลิต ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนตามหน่วยงาน

·  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในต้นทุนผลผลิต  ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนตามหน่วยงาน


· ทั้งนี้  วันที่แล้วเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต อ้างอิงจากวันที่ผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว



		5

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน  สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้

· รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยมีเนื้อหาดังนี้

· ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการตามกิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนการที่กำหนดไว้ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 

· ผลการดำเนินงานหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ  โดยเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด

· ปัจจัยสนับสนุน

· ปัญหา/อุปสรรค

· แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ในปีต่อไป

              ทั้งนี้ ให้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ                         ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ผู้มีอำนาจรับทราบอย่างสม่ำเสมอ





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

		08 - 1261 – 4949



		นายเกษม   บุตรดี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

		08 - 9940 – 6996



		นางนิรมล  เนื่องสิทธะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานคลัง

		08 - 4420 – 1115



		นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานพัสดุ

		08 - 1954 – 5514



		นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 - 9353 – 3421



		นางดาราภรณ์  นันตะสุข

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 - 6226 - 9672



		นางเกกิลา  แสงบัวท้าว

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 – 9277 – 1235



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 - 0004



		นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 7950 - 5254



		ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

		08 – 1975 - 6678



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ          

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 9422 - 9875



		ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

		08 - 1872  - 7835



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853



		นายธีราธาร  ศรีมหา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

		08 – 1871 - 3305



		นายสุนทร  ไชยชนะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

		08 - 3141 - 0403



		รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 - 1975 - 6244



		ผศ.อนุรัตน์  สายทอง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

		08 - 1974 - 8685



		ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

		08 - 9208 - 5122



		ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย

		08 - 1919 - 6026



		นางนงเยาว์  จารณะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองกลาง

		08 - 6631 - 9191
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ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

ตัวชี้วัดที่ 11  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน


น้ำหนัก : ร้อยละ 1

คำอธิบาย :


· ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน จะพิจารณาจากความ

ครบถ้วนของข้อมูล 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 



สูตรการคำนวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน :



ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน = ค่าการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันมาตรฐาน – ค่าการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันจริง

                  


ค่าการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันจริง


เกณฑ์การให้คะแนน :


· คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

1. 
ด้านไฟฟ้า รวม 2.5 คะแนน



เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้

		ระดับ

		ประเด็น

		คะแนน



		1

		ข้อมูลรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของคณะทำงานลดการใช้พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

		0.50



		2

		2.1
ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ครบถ้วน

		0.25



		

		2.2
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน ครบถ้วน

		0.25



		3

		ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง มากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

โดยอยู่ในช่วงตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึง ร้อยละ 75 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

หรือ มีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.429

		0.50



		4

		ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง มากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

โดยอยู่ในช่วงตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

หรือ มีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199

		0.50



		5

		ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง มากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

หรือ มีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 


ในกรณีที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง น้อยกว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

หรือ มีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า มากกว่า 0 

จะได้คะแนนเต็มในการประเมินผลด้านไฟฟ้า (2.5 คะแนน)

		0.50






2. 
น้ำมันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน 



เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังนี้

		ระดับ

		ประเด็น

		คะแนน



		1

		ข้อมูลรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของคณะทำงานลดการใช้พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

		0.50



		2

		2.1
ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมัน (ลิตร) ครบถ้วน

		0.25



		

		2.2
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน ครบถ้วน

		0.25



		3

		ปริมาณการใช้น้ำมันจริง มากกว่า ปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน 

โดยอยู่ในช่วงตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึง ร้อยละ 75 ของปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน 

หรือ มีค่าดัชนีการใช้พลังงานน้ำมันอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.429

		0.50



		4

		ปริมาณการใช้น้ำมันจริง มากกว่าปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน 

โดยอยู่ในช่วงตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน 

หรือ มีค่าดัชนีการใช้พลังงานน้ำมันอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199

		0.50



		5

		ปริมาณการใช้น้ำมันจริง มากกว่าปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน 

หรือ มีค่าดัชนีการใช้พลังงานน้ำมันอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090

ในกรณีที่ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริง น้อยกว่า ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐาน หรือ มีค่าดัชนีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 

จะได้คะแนนเต็มในการประเมินผลด้านน้ำมันเชื้อเพลิง (2.5 คะแนน)

		0.50





แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับคะแนน 3 ถึง 5

(หน่วยงานที่จะได้รับการประเมินดัชนีการใช้พลังงานในขั้นที่ 2 ต้องได้รับคะแนนเต็ม)




เงื่อนไข :



· ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน จะใช้ข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

· สถาบันอุดมศึกษาจะต้องได้คะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลค่าคะแนนดัชนีการใช้พลังงาน ในขั้นตอนที่ 3-5 

· หน่วยงานที่มีค่าดัชนีการใช้พลังงานต่ำกว่า -0.500 หรือเป็นหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้พลังงานจริงเป็น 2 เท่าของปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไม่ได้คะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 ซึ่งจากข้อมูลของปี 2551 จะมีหน่วยงานในกลุ่มดังกล่าว ประมาณร้อยละ 10 ของหน่วยงานราชการทั้งประเทศ

· การรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน:

       สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ไม่รวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ 

       หน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ปรากฏตามกฎหมาย โดยให้รายงานผลการดำเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา ที่มีจำนวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผลการประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับโดยสถาบันอุดมศึกษานั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน                                     www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยงานทั้งหมด เช่น สถาบันอุดมศึกษา A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุกขั้นตอน 55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา A เท่ากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132)

เหตุผล : 


· พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลเห็นว่าภาครัฐควรจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชน สำนักงาน ก.พ.ร. จึงกำหนดที่จะประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสถาบันอุดมศึกษาด้านการใช้พลังงาน โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นเจ้าภาพหลักของตัวชี้วัด 

· ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณคะแนนขั้นที่ 3 - 5 

   (1)
ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันมาตรฐาน


เป็นข้อมูลของตัวแปรที่มีผลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 รวม 12 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

(1) ตัวแปรจากลักษณะการทำงาน เช่น  จำนวนบุคลากร พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เวลาการทำงาน จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ การออกให้บริการ เป็นต้น

(2) ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่างจากตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น

โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องรายงานข้อมูลตัวแปรตามรายการที่ปรากฏในหน้าดัชนีการใช้พลังงานของสถาบันอุดมศึกษาผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบทุกรายการ โดยเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 ให้ครบ 12 เดือน 

   (2)
ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจริง 

คือปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริงในกิจการของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552                 ถึง 30 กันยายน 2553 รวม 12 เดือน โดยรวบรวมจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน นำไปรายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน


(3)
ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณค่าการใช้พลังงานน้ำมันจริง 

คือปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ที่ใช้ไปจริงในยานพาหนะของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่   1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 รวม 12 เดือน ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล น้ำมันไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจำนวนหน่วยของเชื้อเพลิงที่ปรากฏในใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถาบันอุดมศึกษาได้ซื้อและใช้ไปกับยานพาหนะของสถาบันอุดมศึกษาทุกคันในแต่ละเดือน แล้วนำไปรายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน

กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล (ใน 1 ลิตรมีน้ำมันเบนซินอยู่ 90%) น้ำมันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ำมันดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซินหรือดีเซล 100% นั้น การคำนวณปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจำนวนปริมาณน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล เท่านั้น ตามสูตรการคำนวณดังต่อไปนี้:

ค่าการใช้น้ำมันจริง  =  ปริมาณน้ำมันเบนซิน + ปริมาณน้ำมันดีเซล + 

                                     (0.90 x ปริมาณน้ำมันแก๊สโซฮอล) + (0.95 x ปริมาณน้ำมันไบโอดีเซล) +

                                  (0.00 x ปริมาณ NGV)

·   การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 

· เมื่อทราบค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว จะนำค่าดัชนีที่ได้ไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน

· กรณีที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันจริง น้อยกว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันมาตรฐาน หรือ มีค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันมากกว่า 0 จะได้คะแนนเต็มในขั้นที่ 3 – 5 (1.5 คะแนน)

·   การประมวลคะแนนกรณีสถาบันอุดมศึกษามีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล

 1) ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน 

 2) พิจารณาให้คะแนนของสถาบันอุดมศึกษา โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานใน

      สังกัดทั้งหมด 

( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จำนวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด)
                 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		การรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ที่มหาวิทยาลัย บันทึก ใน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน



		2

		สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก



		3

		การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย



		4

		ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันของหน่วยงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2553 ที่หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษาได้รายงานผลผ่าน www..e-report.energy.go.th ของส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน



		5

		กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

· ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากเจ้าของข้อมูล

· ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ

· ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล

· ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการอื่น ภาคเอกชน และประชาชน ตรวจสอบข้อมูลได้

· การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล

· รายงานข้อมูลตัวแปรตามรายการที่ปรากฏในหน้าดัชนีการใช้พลังงานของสถาบันอุดมศึกษาผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบทุกรายการ โดยเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 ให้ครบ 12 เดือน

· ใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 รวม 12 เดือน  และนำไปรายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าผ่าน                      www.e-report.energy.go.th  ให้ครบ 12 เดือน

· จำนวนหน่วยของเชื้อเพลิงที่ปรากฏในใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถาบันอุดมศึกษาได้ซื้อ

   และใช้ไปกับยานพาหนะของสถาบันอุดมศึกษาทุกคันในแต่ละเดือน แล้วนำไปรายงานปริมาณ

   การใช้ไฟฟ้าผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 - 1261 - 4949



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 - 0004



		นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 7950 - 5254



		ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

		08 – 1975 - 6678



		ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

		08 - 1872  - 7835



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853



		ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

		08 – 1871 - 3305



		นายสุนทร  ไชยชนะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

		08 - 3141 - 0403



		รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 - 1975 - 6244



		ผศ.อนุรัตน์  สายทอง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

		08 - 1974 - 8685



		ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

		08 - 9208 - 5122



		ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย

		08 - 1919 - 6026



		นายเกษม   บุตรดี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

		08 - 9940 - 6996



		นางนงเยาว์  จารณะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองกลาง

		08 - 6631 - 9191



		ผศ.ภาวิณี  แสนชนม์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

		08 - 6219 - 1792



		นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08-7648-3341



		นางดาราภรณ์  นันตะสุข

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08-6226-9672





ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษาและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่  12   ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย และการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1    ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา

น้ำหนัก : ร้อยละ 5

คำอธิบาย :


· สภามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย อัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

· หน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน หมายถึง การดำเนินงานตามขอบเขตของอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้แก่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น เป็นต้น โดยการกระจายอำนาจไปยังองค์กรอำนาจร่วมตามที่กฎหมายกำหนดในรูปคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่เฉพาะ อาทิ สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และ/หรือคณะกรรมการอื่น โดยการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันให้มีความรับผิดรับชอบ (Accountability) ที่ตรวจสอบได้

· ระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance)  หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีกลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบ การดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง การควบคุมและการตรวจสอบความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหมายรวมถึง การมีคณะกรรมการที่กำกับกรอบการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา การติดตามและประเมินผลการดำเนินการของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบด้านการเงิน การจัดการความเสี่ยง ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

· การกระจายอำนาจการตัดสินใจ (Empowerment) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีกระบวนการที่ชัดเจนในการให้อำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดำเนินการให้แก่บุคลากร รวมถึง การมอบอำนาจ (Authorization) โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity) เพื่อผลการดำเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ระบบการกระจายอำนาจการตัดสินใจที่ดี ต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

โดยการประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552                 นี้จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทตามประเด็นที่สำคัญ ดังนี้


		ประเด็นที่ 1

		สภาสถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดีและการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล



		ประเด็นที่ 2

		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



		ประเด็นที่ 3

		สภาสถาบันอุดมศึกษามีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และกำหนดให้คณะกรรมการตามกฎหมายและสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอำนาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อผลการดำเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา



		ประเด็นที่ 4

		สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความสำคัญกับการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดให้มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามภารกิจหลักอย่างครบถ้วน รวมทั้ง การติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้ข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายและ/หรือต่อสถาบันอุดมศึกษา



		ประเด็นที่ 5

		สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดให้มีระบบการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบนั้น โดยอาจใช้ผลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น





เกณฑ์การให้คะแนน :


วัดระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้      


		เกณฑ์การให้คะแนน



		1

		2

		3

		4

		5



		ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

1 ประเด็น

		ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

2 ประเด็น

		ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

3 ประเด็น

		ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

4 ประเด็น

		ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

5 ประเด็น





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย และการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา

		ระดับ

ความสำเร็จ

		-

		-

		5.0000





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดีและการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา ที่แสดงถึงความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

· เอกสาร/หลักฐานหรือรายงานที่แสดงว่า    สภาสถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดีที่มีสาระสำคัญครอบคลุมตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อมโยงตามหลักธรรมาภิบาล

· เอกสาร/หลักฐานหรือรายงานที่แสดงว่า  สภาสถาบันอุดมศึกษาได้ทบทวนกรอบ                    การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในปีที่ผ่านมาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่อสถาบันตามสาระสำคัญของหลักธรรมาภิบาล

·  รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา และเอกสารประกอบการประชุมตามวาระ                      ที่เกี่ยวข้อง



		2

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดำเนินการตามระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี โดยมีเอกสาร/หลักฐาน/รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าสภาสถาบันอุดมศึกษาได้กำหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และตรวจสอบความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา


· ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับติดตามกรอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

· เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า สภาสถาบันอุดมศึกษามีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา 

· รายงานการเงิน รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หลักฐาน/เอกสารที่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบด้านการเงิน ให้มีความโปร่งใส โดยรายงานต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาในการประชุมทุกครั้งหรือทุกไตรมาสเป็นอย่างน้อย 

· หลักฐานแสดงจำนวนวันที่ใช้ในการปิดบัญชีประจำปีตั้งแต่วันสิ้นงวดบัญชีถึงวันที่ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต เพื่อรับรอง             งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2553 ที่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

· รายงานผลการติดตาม ประเมินผลฯ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

· เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสภาสถาบันอุดมศึกษามีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ ประกาศและผลการจัดซื้อจัดจ้างตลอดปี  การเผยแพร่คำรับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รายงานการประเมินตนเองของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		3

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดำเนินการในการกระจายอำนาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการที่ชัดเจนในการให้อำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดำเนินการให้แก่บุคลากร

· มติที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการอื่น ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของสถาบัน/คณะ/สำนัก

· เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการทบทวน       ความเหมาะสมของการกระจายอำนาจ ที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ระบบกลไกการให้อำนาจ การรับมอบอำนาจ คู่มือ แนวทาง ระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ

· แผนพัฒนาองค์การ หรือแผนการวิเคราะห์    ความเสี่ยง หรือแผนการวิเคราะห์ผลกระทบ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด หรือเอกสาร/หลักฐานที่รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ การเพิ่มผลผลิตของสถาบัน/คณะ/สำนัก เพื่อผลการดำเนินการที่ดีของสถาบัน                                                                                                                                                                                                                                     



		4

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสภาสถาบันอุดมศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินงานสำคัญอย่างเป็นระบบ  ในด้านแผนและนโยบาย ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน อุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะพิจารณาจาก

· แนวทางหรือแนวปฏิบัติที่สภาสถาบัน อุดมศึกษาหรือสถาบันฯ ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สถาบัน/คณะ/สำนัก รายงานการดำเนินการต่างๆ ตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา

· เอกสารสรุปหรือเอกสาร/หลักฐานที่เป็นแหล่งรวบรวมมติสภาสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษานำไปดำเนินการ

· รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สถาบันได้ดำเนินการตามแผนหรือตามที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา

· วาระการประชุม เอกสารประกอบวาระ รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา ที่บันทึกและ/หรือแสดงให้เห็นว่าสภาสถาบันอุดมศึกษามีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายและ/หรือต่อสถาบันอุดมศึกษา

· รายงานสรุปร้อยละเฉลี่ยของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา

· เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวได้บรรลุผล เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกผลการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน/เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด



		5

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของ สภาสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนดให้มีระบบการประเมินตนเอง และมีการดำเนินการตามระบบนั้น ซึ่งจะพิจารณาจาก

· เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกรอบแนวคิด หลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนตามระบบการประเมินตนเองที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ให้นโยบาย และได้มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ โดยอาจใช้การประเมินผลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

· รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปี พ.ศ. 2553 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย หรือรายงานจากคณะกรรมการ               คณะบุคคล หรือองค์กรภายนอกอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

· รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุม  สภาสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

·  เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่า  การดำเนินการดังกล่าวได้บรรลุผล





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

		08 - 1768 - 7890



		ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

		08 - 1975 - 6422



		ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์  

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

		08 - 1261 – 4949



		ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

		08 – 1871 - 3305



		นางนงเยาว์  จารณะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองกลาง

		08 - 6631 - 9191



		นางสาวพิชญาดา  ธานี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานบริหารทั่วไป

		08 - 1320 - 4615



		ผศ.วาทินี  ศรีมหา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

		08 -1729 – 3383



		นางสาวศุภกุลภรณ์  วัชนกุล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

		08 - 1968 - 3190



		นางนิรมล  เนื่องสิทธะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานคลัง

		08 - 4420 - 1115





ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษาและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่  12   ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยและการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2  ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ 

น้ำหนัก : ร้อยละ 5


คำอธิบาย :


การนำนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดไปสู่การปฏิบัติ ถือเป็นเป้าหมายบทบาทสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ ดังนั้น จึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องถ่ายทอดเป้าหมายดังกล่าวไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

· ค่านิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนดไว้เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและความสำเร็จของสถาบัน 

· ระบบการสื่อสาร  หมายถึง กระบวนการการสื่อสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งหมายรวมถึง การสื่อสารด้วยวาจา กริยาท่าทาง การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏเป็นเอกสาร ซึ่งมีการออกแบบช่องทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เกี่ยวข้อง      ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่จะทำให้เข้าถึงองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง คือ การสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งผู้สื่อสารและผู้รับสาร และต้องมีการนำข้อมูลจากการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติได้


· 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)


· แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หมายถึง แผนภาพที่แสดงให้เห็นว่า สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการอย่างไรที่จะสามารถสร้างคุณค่าการดำเนินงานโดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ (Strategy) วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  เป้าประสงค์ (Goal) ของสถาบันสู่การปฏิบัติระดับคณะ/สำนัก ที่แสดงความสัมพันธ์ในรูปของสาเหตุและผลซึ่งสามารถบ่งบอกถึงทิศทางและการเชื่อมโยงเป้าหมายต่าง ๆ ขององค์กรในแต่ละด้านได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเสมือนเครื่องมือสื่อสารและการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรในสถาบันให้มีเข้าใจได้อย่างชัดเจน



โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กำหนดประเด็นสำคัญเพื่อประเมินคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

		ประเด็นที่ 1

		สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก รวมทั้ง  การปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทาง การดำเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา



		ประเด็นที่ 2

		สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ให้กับบุคลากร
ในระดับต่าง ๆ โดยมีการนำข้อมูลจากระบบการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติได้



		ประเด็นที่ 3

		· สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงา
ในระดับคณะ/สำนัก โดยกำหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าวให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 

· ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสถาบันลงสู่ทุกหน่วยงานในระดับคณะ/สำนัก โดยให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้งสถาบัน



		ประเด็นที่ 4

		สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ



		ประเด็นที่ 5

		สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด



		ประเด็นที่ 6

		สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ





เกณฑ์การให้คะแนน :


วัดระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   


		เกณฑ์การให้คะแนน



		1

		2

		3

		4

		5



		ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

ในประเด็นที่ 1 และ 2

		ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

ในประเด็นที่ 1 และ 2 และประเด็นอื่น

อีก 1 ประเด็น 

		ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

ในประเด็นที่ 1 และ 2 และประเด็นอื่น

อีก 2 ประเด็น 

		ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

ในประเด็นที่ 1 และ 2 และประเด็นอื่น

อีก 3 ประเด็น 

		ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

ในประเด็นที่ 1 และ 2

และประเด็นอื่น

อีก 4 ประเด็น





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย และการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา

		ระดับ

ความสำเร็จ

		         -

		-

		5.0000





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของสถาบัน อุดมศึกษา

· หลักฐานที่แสดงกระบวนการของสถาบันอุดมศึกษาในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก โดยมีกรอบการทบทวนหรือกรอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมที่ชัดเจนและสามารถจะนำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

· รายงานผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก

·   รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารประกอบการประชุมตามวาระนั้นๆ
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		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด โดยพิจารณาจาก

· นโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานที่   สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด 

· แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา   แผนเดิมและ/หรือแผนใหม่ที่ได้ปรับปรุงแล้ว 

· แนวทางการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่นำนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา 

· รายงานหรือบันทึกการประชุมที่ระบุความเห็นหรือผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสถาบันที่ได้รับการรับรองจากผู้มีอำนาจ 
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		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน บันทึกผลการดำเนินงาน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
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		รายละเอียดการดำเนินการตามระบบการสื่อสาร   เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทาง แผนปฏิบัติราชการ และเป้าหมายให้กับบุคลากรของสถาบันในระดับต่างๆ โดยมีเอกสาร/หลักฐาน เช่น


· ระบบ ช่องทาง หรือกระบวนการสื่อสารที่หลากหลายที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีการออกแบบ  ให้สอดคล้องกับผู้เกี่ยวข้องภายในสถาบันฯ รวมทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยเป็นการสื่อสารที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งผู้สื่อสารและผู้รับสาร 

· รายงานสรุปข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ และหลักฐานยืนยันว่าได้มีการ  นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติได้

· คู่มือการใช้ระบบการสื่อสารหรือหลักฐานการประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ระบบการสื่อสารเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้ามาใช้ระบบ

·  หลักฐานยืนยันผลสำเร็จของการทำให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจเรื่องนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของสถาบันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลจากระบบการสื่อสารดังกล่าว
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		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับสถาบันและระดับคณะสำนัก โดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสถาบันลงสู่ระดับคณะ/สำนัก ซึ่งจะพิจารณาจาก

· หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับสถาบันและระดับคณะ/สำนัก เช่น บันทึกการสัมมนากลุ่มย่อย รายงานการประชุม หรือรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำแผนที่ยุทธศาตร์ของสถาบัน เป็นต้น

· แผนที่ยุทธศาสตร์ระดับสถาบันและแผนที่     ยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงานในระดับคณะ/สำนัก ที่นำมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

· เอกสารข้อตกลงการปฏิบัติงานภายในสถาบัน ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ ตามระดับที่สถาบันกำหนดให้มี เช่น ระดับผู้บริหารสถาบัน/คณะ/สำนัก รวมทั้งหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสถาบันลงสู่ระดับคณะ/สำนัก
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		รายละเอียดการดำเนินการการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี โดยมีเอกสาร/หลักฐาน เช่น 

· หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สภาสถาบัน อุดมศึกษากำหนด

· ประกาศหรือคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน หรือการมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลให้รับผิดชอบดำเนินการในการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

· รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

· แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน แผนการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือแผนการวิเคราะห์  ผลกระทบ หรือแผนอื่นๆ ที่ครอบคลุมสาระ สำคัญตามคำอธิบายข้างต้น  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ

· นโยบายและมติที่ประชุมสภาสถาบัน อุดมศึกษาหรือคณะกรรมการอื่น

· เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันว่ามีการเผยแพร่และ สื่อสารข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงถึงบุคลากร  ทุกระดับ
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		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งจะพิจารณาจาก

· หลักฐานที่แสดงรายละเอียดกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

· รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

· รายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบัน อุดมศึกษา หรือรายงานการประเมินตนเองที่มีสาระสำคัญครอบคลุมแผนและผลการปฏิบัติราชการ

· เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงถึงกระบวนการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดของสถาบัน รวมทั้ง หลักฐาน ที่ยืนยันผลสำเร็จจากการปรับปรุงการดำเนินงาน
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		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการทบทวนและนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะพิจารณาจาก

· กิจกรรมหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดำเนินงานเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน/คณะ/สำนัก

· รายงานผลการทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการดำเนินงาน หรือรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน/คณะ/  สำนัก ที่นำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2554


· แผนปฏิบัติราชการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ผ่านการทบทวนและปรับปรุงแล้ว และเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง จะพิจารณาถึงวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้มีมีมติให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าว

· รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุม  สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการ/คณะทำงาน





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

		08 - 1768 – 7890



		ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์  

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

		08 - 1261 – 4949



		ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

		08 - 1975 – 6422



		ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

		08 – 1871 – 3305



		นางนงเยาว์  จารณะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองกลาง

		08 - 6631 – 9191



		นายเกษม  บุตรดี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

		08 - 9940 – 6996



		นางสาวพิชญาดา  ธานี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานบริหารทั่วไป

		08 - 1320 – 4615



		นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 – 4166 – 5181



		ผศ.สมบูรณ์  ชาวชายโขง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

		08 - 4428 – 5407



		ผศ.วาทินี  ศรีมหา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

		08 -1729 – 3383



		นางสาวศุภกุลภรณ์  วัชนกุล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

		08 - 1968 – 3190



		นางนิรมล  เนื่องสิทธะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานคลัง

		08 - 4420 - 1115





ประเด็นการประเมินผล:   การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย   

ตัวชี้วัดที่ 13  ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

น้ำหนัก : ร้อยละ 2

วัตถุประสงค์ :

        เพื่อกระตุ้นการปรับระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

คำอธิบาย :

· ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้กำหนดไว้ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นการกำหนดช่องทางหรือกลไกการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และได้พัฒนาเพิ่มระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ้น

· การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกระตุ้นการปรับระบบราชการสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

· การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญ

ที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วน  การพัฒนา โดยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ



ระดับการให้ข้อมูล   เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่เป็นระดับที่สำคัญ เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการอื่นๆ ต่อไป 



ระดับการปรึกษาหารือ   เป็นการรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น บอกข้อปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ กับส่วนราชการ



ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง   เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการกำหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมีส่วนร่วมในระดับนี้ อาจดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาร่วม 

ระดับการร่วมมือ  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทหรือฐานะหุ้นส่วนหรือภาคีในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ

ระดับการเสริมอำนาจประชาชน   เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นระดับของการมอบอำนาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็นผู้กำหนด

· กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเปิดโอกาสที่จะนำมาซึ่งความร่วมมือร่วมใจจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

โดยกำหนดประเด็นการพิจารณา ดังนี้

		ประเด็นที่ 1

		· สถาบันอุดมศึกษาพิจารณากำหนดประเด็นที่จะนำมาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

· สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็นที่กำหนด และทบทวนองค์ประกอบของคณะทำงานภาคประชาชนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่กำหนดข้างต้น



		ประเด็นที่ 2

		· สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำหนด และรายงานสรุปผลความคิดเห็น รวมทั้งดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็นที่กำหนด

· สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กำหนดไว้แล้วตามประเด็นที่กำหนดข้างต้น หรือจัดทำแผนงาน/ โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามประเด็นที่กำหนดข้างต้น



		ประเด็นที่ 3

		สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนร่วมกันดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและจัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหาร/คณะทำงานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ



		ประเด็นที่ 4

		· สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอต่อผู้บริหาร

       สถาบันอุดมศึกษา/คณะทำงานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษา

· สถาบันอุดมศึกษาเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม



		ประเด็นที่ 5

		· สถาบันอุดมศึกษาจัดทำแนวทางหรือแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา





เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   

เหตุผล : 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยกำหนดให้มีกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้น ตัวอย่างเช่น กำหนดไว้ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 10 ดังนี้

· ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ในมาตรา 78 (5) ได้บัญญัติให้รัฐต้อง “จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเพื่อให้การจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน”  


· ส่วนที 10 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในมาตรา 87 กำหนดว่ารัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมประชาชน โดยต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ อย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ การติดตามตรวจสอบ

2. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ขับเคลื่อนแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ได้แก่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) โดยการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 2 ด้าน คือ การพัฒนาจากภายในภาคราชการและพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ  โดยการสร้างความพร้อมให้ภาคราชการ และภาคประชาชน  ด้วยการส่งเสริมให้ภาคราชการมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมการดำเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารราชการ   พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ที่สามารถเข้ามาร่วมดำเนินงานกับภาครัฐในฐานะหุ้นส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือราชการระบบเปิดเกิดผลเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยทุกส่วนราชการจะต้องปรับระบบการบริหารงานให้เป็นระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และฝังรากเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน กระบวนทัศน์ของคนในหน่วยงานให้สามารถทำงานร่วมกับประชาชนในลักษณะหุ้นส่วน มีการทำงานในลักษณะเครือข่าย มีการออกกฎเกณฑ์และแนวทางการทำงานที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วยงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เกณฑ์การให้คะแนน :

วัดระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   


		เกณฑ์การให้คะแนน



		1

		2

		3

		4

		5



		 ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

1 ประเด็น

		 ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

2 ประเด็น

		 ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

3 ประเด็น

		 ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

4 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

5 ประเด็น





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

		ระดับความสำเร็จ

		-

		-

		        -





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกำหนดประเด็นที่จะนำมาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจาก

· หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และ/หรือวิเคราะห์และทบทวนแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


· หลักฐานที่แสดงถึงความสอดคล้องของภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษากับประเด็นการมีส่วนร่วมที่สถาบันอุดมศึกษาจะนำมาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  


· เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการดังกล่าว เช่น บันทึกผลการดำเนินงาน รายงานการประชุมและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด



		2

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการจัดให้มีหรือการทบทวนองค์ประกอบของคณะทำงานภาคประชาชนให้เหมาะสมกับประเด็นข้างต้น โดยพิจารณาจาก


· หลักฐานการวิเคราะห์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมและชัดเจน

· รายงานหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่สรุปผล   การวิเคราะห์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้เสียที่สามารถนำผลที่ได้ไปทบทวนองค์ประกอบของคณะทำงานภาคประชาชน         ให้เหมาะสมกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และสอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา 

· เอกสาร/หลักฐาน ประกาศ หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชนตามองค์ประกอบที่ทบทวนแล้ว ซึ่งอาจเป็นคณะทำงานชุดใหม่หรือชุดเดิมก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามผลที่สถาบันได้พิจารณาทบทวน
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		ช่องทางหรือกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เลือกจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง เช่น

· ตัวอย่างสถานที่จัดตั้งตู้รับข้อคิดเห็น           

· ศูนย์ข้อมูล/ห้องสมุด

· ตัวอย่างหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน (Call Center)


· ตัวอย่างเลขที่ตู้ ปณ.เพื่อรับเรื่องจากประชาชน

·  ตัวอย่าง/ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดสัมมนา   

·  การจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

· ตัวอย่างชื่อเว็บไซต์/เว็บบอร์ด ซึ่งมีช่องทางสื่อสารกับประชาชน
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		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจาก

· กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง    ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างสถาบัน อุดมศึกษา กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเปิดโอกาสที่จะนำมาซึ่งความร่วมมือร่วมใจจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตามผลการดำเนินงานของสถาบัน อุดมศึกษา เช่น การจัดรับฟัง  ความคิดเห็น การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)  การจัดประชุมสัมมนา ฯลฯ เป็นต้น

· เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่า สถาบันอุดมศึกษาได้มีการนำผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนมาจัดทำเป็นรายงานสรุปข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เลือกนั้น
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		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถาบัน อุดมศึกษาจัดทำแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามประเด็นที่กำหนด โดยพิจารณาจาก

· บันทึกข้อความ/รายงานการประชุมที่แสดง ให้เห็นว่า มีการนำเสนอและวิเคราะห์ผลจาก การรับฟังความคิดเห็นฯ มาใช้ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ

· แผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมตามประเด็นฯที่กำหนด ซึ่งควรระบุรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

· วัตถุประสงค์

· รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอนในการดำเนินงาน 


· ระยะเวลาดำเนินการตามกิจกรรม/ขั้นตอน เช่น ปฏิทินการดำเนินงาน 

· กลุ่มเป้าหมาย

· เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

· วิธีการวัดผล 

· ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล 

· วิธีการติดตามประเมินผล 

· งบประมาณ

· ผู้รับผิดชอบ

· หลักฐานยืนยันวันที่แผนงาน/โครงการข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ

· เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการจัดทำแนวทางที่เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามประเด็นที่กำหนดข้างต้น 

  แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดให้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

  ตามประเด็นที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอธิบายได้ถึงระดับการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนด้วย
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		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าสถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนร่วมกันดำเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน ดังนี้

· รายละเอียดการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เช่น

· รายงานความก้าวหน้า/แล้วเสร็จของการดำเนินงานตามแผนที่รายงานต่อผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยทุกไตรมาส)

· ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของงานเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดตามแผน

· วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนงาน

· เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการของกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการดังกล่าว เช่น ภาพถ่าย  รายงานการประชุม  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/บันทึกผลการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน/เอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจกรรม

· เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการสื่อสารให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการดังกล่าว เช่น ตัวอย่างเว็บไซต์ ตัวอย่างเอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ ภาพถ่าย/ตัวอย่างกิจกรรม/เวทีการชี้แจงต่างๆ ฯลฯ
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		รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วม โดยแสดงผลเทียบกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ปัจจัยสนับสนุนคืออะไร และมีข้อเสนอแนะอย่างไร เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันและคณะทำงานภาคประชาชนมีข้อมูลเพียงพอและใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือส่งเสริมให้พัฒนาการดำเนินงานได้ในอนาคต 
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		หลักฐานการเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา/คณะทำงาน  ภาคประชาชนและสภาสถาบันอุดมศึกษา
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		เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษามีช่องทาง วิธีการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
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		เอกสาร/หลักฐานที่มีสาระสำคัญในการกำหนดแนวทาง/แผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งได้จากการนำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปวิเคราะห์และจัดทำขึ้น 
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		หลักฐานยืนยันวัน/ระยะเวลาที่ได้มีการเสนอแนวทาง/แผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์                

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

		08 – 1965 - 5683



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 - 0004



		นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 7950 - 5254



		ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

		08 – 1975 - 6678



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ          

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 9422 - 9875



		ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

		08 - 1872  - 7835



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853



		นางปทุมทิพย์  ม่านโคกสูง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

		08 – 1872 - 5845





ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ


ตัวชี้วัดที่ 14 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

ตัวชี้วัดที่ 14.1    ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา   ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  

น้ำหนัก : ร้อยละ 1

วัตถุประสงค์ :



เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งมีความถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ และตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 


คำอธิบาย : 


· เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานข้อมูลที่สำคัญในการนำมาใช้สนับสนุนการวางแผน

 พัฒนาการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการและตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบฐานข้อมูลนั้นต้องมีความถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามแบบมาตรฐานกลาง เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยน สื่อสารฐานข้อมูลอุดมศึกษา เชื่อมโยงกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

· ความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดำเนินการร่วมกันใน

การพัฒนาการระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ได้แก่ ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา และอื่นๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลจะรวมถึงความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลที่ส่งต่อระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

· ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาข้อสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาที่ต้องการ และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยการกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูล สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูล

· การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หมายถึง กระบวนการนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาไปทำการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสรุปเสนอแนะในนโยบายเชิงลึก ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจดำเนินนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องมีรายงานการศึกษา ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือมีการนำผลของการศึกษาเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา

· การเผยแพร่ หมายการการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการนำข้อมูลและสารสนเทศองสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ นโยบาย รายนามผู้บริหาร รายนามของกรรมการสภาสถาบัน และรายการข้อมูลสารสนเทศอื่น ที่สำคัญและสามารถเปิดเผยได้  เสนอผ่านระบบเครือข่ายให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

    โดยกำหนดประเด็นสำคัญในการประเมินความสำเร็จดังนี้

ประเด็นที่ 1
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

ประเด็นที่ 2
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

ประเด็นที่ 3
สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา รวมทั้งรายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พร้อมรายชื่อคณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์
ทุกรายการข้อมูล ภายในเวลาที่กำหนด

ประเด็นที่ 4
สถาบันอุดมศึกษามีการนำข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยเสนอผ่านระบบเครือข่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ประเด็นที่ 5
สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่จัดเก็บและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวต้องสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการของผู้ใช้ข้อมูลระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ประเด็นที่ 6
สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จัดเก็บและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน / การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 7
สถาบันอุดมศึกษามีการนำผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน :


		เกณฑ์การให้คะแนน



		1

		2

		3

		4

		5



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1และ 2

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1, 2 และ 3

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1, 2, 3 และ 4

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1, 2, 3, 4 และประเด็นอื่น

อีก 2 ประเด็น

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนทั้ง 7 ประเด็น





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

		ระดับความสำเร็จ

		-

		-

		N/A





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

		1

		สถาบันอุดมศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ และมีการบำรุงรักษาข้อสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาที่ต้องการ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล รวมถึงมีการกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละฐานข้อมูล และเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่กำหนดเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล



		2

		ร้อยละของความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา ที่สถาบันอุดมศึกษารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



		3

		ตรวจสอบข้อมูลตาม URL ของเว็บไซต์ที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งมายัง สกอ. ว่าเป็นช่องทางการเผแพร่ รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รายชื่อคณะทำงาน และช่องทางการติดต่อสื่อสาร



		4

		วัน/ เวลา ที่สถาบันอุดมศึกษา ได้ป้อนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



		5

		ร้อยละของความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์



		6

		สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงข้อมูลสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ นโยบาย รายนามผู้บริหาร รายนามของกรรมการสภาสถาบัน ผ่านเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



		7

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการของผู้ใช้ข้อมูลระดับต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการประชุม หรือเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นทั้งนี้การนำส่งเอกสาร/หลักฐานดังกล่าวให้กับ สกอ. อาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น



		8

		เอกสารรายงานผลการศึกษา / รายงานผลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้การนำส่งรายงานผลดังกล่าวให้กับ สกอ. อาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น



		9

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์



		10

		เอกสาร/หลักฐานยืนยันวัน/ระยะเวลาที่ได้นำเสนอผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการฯเช่น บันทึกและรายงานที่นำเสนอให้ผู้บริหาร เป็นต้น



		11

		เอกสาร/หลักฐาน/ที่แสดงถึงการนำข้อมูลจากการติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการดำเนินการของผู้เกี่ยวข้องเช่น บันทึก คำสั่ง ความเห็นหรือการตอบกลับที่แสดงให้เห็นว่ามีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร เว็บซ์ลิงค์เข้าสู่ระบบ ติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัย



		12

		ทั้งนี้การนำส่งเอกสาร/หลักฐานดังกล่าวให้กับ สกอ. อาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		นายสุนทร  ไชยชนะ       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

		08 - 3141 - 0403



		นายวุฒิพงษ์  พันธุมนันท์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการบริหาร

		08 - 1873 - 6880



		นางนิรมล  เนื่องสิทธะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานคลัง

		08 - 4420 - 1115



		นางสาวจิราพร  พ่ออามาตย์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิชาการคอมพิวเตอร์

		08 - 3336 - 1509



		นายภานุวัฒน์  ศักดิ์ดา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 - 4409 - 5195 



		นายภานุมาศ  บุตรสีผา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิชาการศึกษา

		08 – 6218 - 3306





ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ


ตัวชี้วัดที่ 14 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

ตัวชี้วัดที่ 14.2   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา  

น้ำหนัก : ร้อยละ 2

วัตถุประสงค์ :



เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งมีความถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ และตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 


คำอธิบาย : 

สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ และคุณภาพของ Hardware และ Software โดยต้องออกแบบระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการใช้ และทำให้ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลาสามารถนำไปใช้งานได้ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

                โดยการประเมินผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้  จะมุ่งเน้นการประเมินในประเด็นสำคัญ ดังนี้

		ประเด็นที่ 1

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



		ประเด็นที่ 2

		สถาบันอุดมศึกษาจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนการ



		ประเด็นที่ 3

		สถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม



		ประเด็นที่ 4

		สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสำคัญ



		ประเด็นที่ 5

		สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล





เกณฑ์การให้คะแนน :


		เกณฑ์การให้คะแนน



		1

		2

		3

		4

		5



		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

1 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

2 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

3 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

4 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

5 ประเด็น





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา

		ระดับความสำเร็จ

		-

		-

		-





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

		1

		ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย



		2

		สถาบันอุดมศึกษาควรกำหนดให้มีช่องทางการตรวจสอบโดยกำหนด URL หรือการกำหนดสิทธิโดยระบุ Username และ password เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จากส่วนกลาง ในด้านความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล และมีช่องทางในการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาได้



		3

		Flowchart หรือ คู่มือการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่สถาบันกำหนด โดยให้แสดงข้อมูลในระบบอิเล็คทรอนิคส์ ที่ให้สามารถตรวจสอบได้จากส่วนกลาง



		4

		ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนการ ที่ได้ทบทวนหรือจัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		5

		สถาบันอุดมศึกษาควรกำหนดให้มีช่องทางการตรวจสอบโดยกำหนด URL หรือการกำหนดสิทธิโดยระบุ Username และ password เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จากส่วนกลาง ในด้านความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล และมีช่องทางในการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาได้



		6

		Flowchart หรือ คู่มือการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่สถาบันกำหนด โดยให้แสดงข้อมูลในระบบอิเล็คทรอนิคส์ ที่ให้สามารถตรวจสอบได้จากส่วนกลาง



		7

		ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการเผยแพร่ ข้อมูลได้สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารผู้ปฏิบัติ และประชาชน



		8

		สถาบันอุดมศึกษาควรกำหนดให้มีช่องทางการตรวจสอบโดยกำหนด URL หรือการกำหนดสิทธิโดยระบุ Username และ password เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จากส่วนกลาง ในด้านความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล และมีช่องทางในการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาได้



		9



		ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยที่สถาบันจัดทำขึ้นและใช้ในการกำกับติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสำคัญ ที่สามารถรายงานต่อผู้รับผิดชอบ  ผู้กำกับตัวชี้วัด หรือผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ อาจรายงานในรูปแบบของเอกสาร หรือเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ได้



		10

		บันทึก คำสั่ง ความเห็น หรือการตอบกลับ ทางเอกสารหรือเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ที่แสดงว่าได้นำข้อมูลจากการการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการดำเนินการของผู้เกี่ยวข้องได้



		11

		เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล เช่น แผนการดำเนินงาน  แบบฟอร์มที่ใช้สำรวจและผลการสำรวจความพึงพอใจ เป็นต้น โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องระบุกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ฐานข้อมูลแต่ละฐานอย่างชัดเจน และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  



		12

		ทั้งนี้ในส่วนของความถี่ ช่วงเวลา และจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการสำรวจสถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความพร้อมของสถาบัน อุดมศึกษาในด้านทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงานเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผลสำรวจมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อไป





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		นายสุนทร  ไชยชนะ       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

		08 - 3141 - 0403



		นายวุฒิพงษ์  พันธุมนันท์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการบริหาร

		08 - 1873 - 6880



		นางสาวจิราพร  พ่ออามาตย์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิชาการคอมพิวเตอร์

		08 - 3336 - 1509



		นายภานุวัฒิ  ศักดิ์ดา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 - 4409 - 5195 



		นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 - 9353 – 3421      



		นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08  - 4166  - 5181





ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา


ตัวชี้วัดที่ 15   ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  

ตัวชี้วัดที่ 15.1  ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

น้ำหนัก : ร้อยละ 2.5

วัตถุประสงค์ :




เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการจัดการความรู้ในสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าตามลักษณะงาน ตามสาขาวิชาชีพ และตามสมรรถนะ (Competencies) อย่างเหมาะสม


คำอธิบาย :

· แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง  แนวทาง กลยุทธ์ หรือวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันให้เป็นไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ต้องการ ได้แก่ มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กำหนด ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล มีความพึงพอใจในการทำงาน ก่อให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ (Career path)


· บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อาจารย์ประจำ และบุคลากรประจำสายสนับสนุน

· อาจารย์ประจำ หมายถึง  อาจารย์ประจำทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)       


· บุคลากรประจำสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการสาย ข และ ค  พนักงานมหาวิทยาลัยด้านสนับสนุนวิชาการ และการบริหารจัดการ และธุรการ ซึ่งมีสัญญาจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)


· การพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเป็นเลิศขององค์กร  องค์กรจึงจำเป็นต้องมีแนวปฏิบัติ  ระบบงานที่เอื้อและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

               โดยกำหนดประเด็นสำคัญในการประเมินความสำเร็จ ดังนี้

		ประเด็นที่ 1

		สถาบันอุดมศึกษาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีความสอดคล้องกับแผนแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี พร้อมทั้งนำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทำแผน และเสนอ
ต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา



		ประเด็นที่ 2

		· สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจ 

· สถาบันอุดมศึกษานำผลการติดตามไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา



		ประเด็นที่ 3

		· สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่กำหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลและระบบการให้สิ่งจูงใจอื่นของสถาบันอุดมศึกษา



		ประเด็นที่ 4

		สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตัวบุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบเป็นสำคัญรวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น



		ประเด็นที่ 5

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





เกณฑ์การให้คะแนน :


		เกณฑ์การให้คะแนน



		1

		2

		3

		4

		5



		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

1 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

2 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

3 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

4 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

5 ประเด็น





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  

		ระดับความสำเร็จ

		          -

		          -

		         5.0000





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจหรือจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อจะพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้เป็นไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ต้องการโดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ระยะ 4 ปี 



		2

		แผนพัฒนาบุคลากรควรมีสาระสำคัญที่ระบุถึงเป้าหมาย แนวทาง กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หรือวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ ระยะเวลา ประเด็นการติดตามและประเมินผล รวมทั้ง ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน



		3

		ประกาศหรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน หรือเอกสารมอบหมายผู้รับผิดชอบให้มีการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน



		4

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงได้ว่าสถาบันอุดมศึกษามีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เช่น บันทึกการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานรายกิจกรรมของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นต้น



		5

		รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่เสนอต่อผู้มีอำนาจเป็นระยะ



		6

		เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสถาบันอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรที่ทำให้บุคลากรได้รับความสะดวก มีความสุขกับการปฏิบัติงาน และทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ภาพถ่ายเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง แผนภาพเปรียบเทียบกระบวนการทำงานก่อนและหลังการปรับปรุง กฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง เป็นต้น



		7

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		8

		แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีต้องมีสาระสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานของบุคลากรตามที่กำหนดหรือตกลงไว้ร่วมกัน และใช้ข้อมูลผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง



		9

		เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลและระบบการให้สิ่งจูงใจอื่นของสถาบัน



		10

		บันทึกหรือหนังสือเวียนหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้มีการแจ้งไปยังบุคลากรที่รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ทราบว่ามีระบบติดตามความก้าวหน้าฯ เพื่อให้ดำเนินการตามระบบได้



		11

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถาบัน อุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนดังกล่าว และได้ดำเนินการตามระบบจริง 



		12

		ระบบการประเมินสัมฤทธิผลดังกล่าว ควรระบุกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ การประเมินสัมฤทธิผลของแผนต้องแสดงผลได้อย่างชัดเจนว่าผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนนั้นมีผลต่อบุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างไร



		13

		เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ โดยสามารถระบุช่วงเวลาที่ดำเนินการ และแนวทางการดำเนินการพร้อมแสดงตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบได้อย่างชัดเจน



		14

		รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ที่ระบุผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หรือเอกสารอื่นที่มีสาระสำคัญเหล่านี้ครบถ้วน ที่ทำให้สภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบัน/คณะ/สำนัก มีข้อมูลเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานในปีต่อไป



		15

		หลักฐานยืนยันวันหรือช่วงเวลาที่สถาบัน อุดมศึกษาได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

		08 - 1261 - 4949



		ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

		08 - 1768 – 7890



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 - 0004



		นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 7950 - 5254



		ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

		08 – 1975 - 6678



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ          

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 9422 - 9875



		ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

		08 - 1872  - 7835



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853



		ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

		08 – 1871 - 3305



		นายสุนทร  ไชยชนะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

		08 - 3141 - 0403



		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 - 1975 - 6244



		ผศ.อนุรัตน์  สายทอง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

		08 - 1974 - 8685



		ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

		08 - 9208 - 5122



		ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย

		08 - 1919 - 6026



		นายเกษม   บุตรดี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

		08 - 9940 - 6996



		นางนงเยาว์  จารณะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองกลาง

		08 - 6631 - 9191



		ผศ.ภาวิณี  แสนชนม์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

		08 - 6219 - 1792



		ผศ.สมบูรณ์  ชาวชายโขง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

		08 - 4297 - 0047



		นางสาวอังคณา  ศิริกุล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานบริหารบุคลและนิติการ

		08 - 6219 - 9302



		นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 – 4166 – 5181





ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา


ตัวชี้วัดที่ 15   ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของ

                       สถาบันอุดมศึกษา  

ตัวชี้วัดที่ 15.2  ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา

น้ำหนัก : ร้อยละ 2.5

วัตถุประสงค์ :




เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการจัดการความรู้ในสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าตามลักษณะงาน ตามสาขาวิชาชีพ และตามสมรรถนะ (Competencies) อย่างเหมาะสม


คำอธิบาย :

· การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และนำไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

· กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม                  การจัดระบบจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบันอุดมศึกษาการกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

· การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และนำไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

               โดยกำหนดประเด็นสำคัญในการประเมินความสำเร็จ ดังนี้

		ประเด็นที่ 1

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



		ประเด็นที่ 2

		· สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจ 

· สถาบันอุดมศึกษานำผลการติดตามไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร



		ประเด็นที่ 3

		สถาบันอุดมศึกษาจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพับ หรือใช้
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การทำงาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ



		ประเด็นที่ 4

		สถาบันอุดมศึกษามีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ



		ประเด็นที่ 5

		สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจำปี และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจำกัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554





เกณฑ์การให้คะแนน :


		เกณฑ์การให้คะแนน



		1

		2

		3

		4

		5



		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

1 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

2 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

3 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

4 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

5 ประเด็น





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา

		ระดับความสำเร็จ

		          -

		          -

		         -





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจหรือจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งควรประกอบด้วยการขยายผลองค์ความรู้เดิมที่ดำเนินการในปีก่อน และการจัดการองค์ความรู้ใหม่ที่นำมาดำเนินการในปีปัจจุบัน เพื่อนำองค์ความรู้มาดำเนินการตามกระบวนการจัดความรู้อย่างต่อเนื่อง



		2

		หลักฐานยืนยันวันหรือช่วงเวลาที่สถาบัน อุดมศึกษาได้เสนอแผนการจัดการความรู้ ดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา



		4

		ประกาศหรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน หรือเอกสารมอบหมายผู้รับผิดชอบให้มีการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน



		5

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงได้ว่าสถาบันอุดมศึกษามีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ  เช่น บันทึกการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานรายกิจกรรมของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นต้น



		6

		รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ที่เสนอต่อผู้มีอำนาจเป็นระยะ



		7

		เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสถาบันอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรเช่น ภาพถ่ายเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง  แผนภาพเปรียบเทียบกระบวนการทำงานก่อนและหลังการปรับปรุง  กฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง กระบวนการหรือกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น



		8

		เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพับ หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นที่สถาบันอุดมศึกษาจัดทำหรือจัดให้มีขึ้นที่ทำให้บุคลากรของสถาบัน อุดมศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานระหว่างกันได้



		9

		หลักฐานยืนยันที่แสดงถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว ได้แก่ ความสมบูรณ์ในการสื่อสารหรือการถ่ายทอดข้อมูล การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ความสะดวก และความรวดเร็วตามระบบได้



		10

		เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนว่าสถาบันอุดมศึกษาได้มีการนำผลที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการสอนระหว่างสำนักสาขาวิชา คณะ หรือวิทยาเขต ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการสอนอย่างเป็นรูปธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการให้บริการระหว่างคณะ หรือวิทยาเขตอันนำมาสู่การปรับปรุงการให้บริการและส่งผลต่อการให้บริการที่ดีขึ้น เป็นต้น 



		11

		เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงรูปแบบและช่องทางการเผยแพร่ผลที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้สังคมรับทราบ โดยระบุถึงช่วงเวลาในการเผยแพร่ในแต่ละช่องทางอย่างชัดเจนเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ โดยสามารถระบุช่วงเวลาที่ดำเนินการ และแนวทางการดำเนินการพร้อมแสดงตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบได้อย่างชัดเจน



		12

		รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ที่ระบุผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด  ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หรือเอกสารอื่นที่มีสาระสำคัญเหล่านี้ครบถ้วน ที่ทำให้สภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบัน/คณะ/สำนัก มีข้อมูลเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานในปีต่อไป



		13

		หลักฐานยืนยันวันหรือช่วงเวลาที่สถาบัน อุดมศึกษาได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

		08 - 1261 - 4949



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 - 0004



		นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 7950 - 5254



		ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

		08 – 1975 - 6678



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ          

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 9422 - 9875



		ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

		08 - 1872  - 7835



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853



		ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

		08 – 1871 - 3305



		นายสุนทร  ไชยชนะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

		08 - 3141 - 0403



		รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 - 1975 - 6244



		ผศ.อนุรัตน์  สายทอง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

		08 - 1974 - 8685



		ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

		08 - 9208 - 5122



		ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย

		08 - 1919 - 6026



		นายเกษม   บุตรดี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

		08 - 9940 - 6996



		นางนงเยาว์  จารณะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองกลาง

		08 - 6631 - 9191



		ผศ.ภาวิณี  แสนชนม์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

		08 - 6219 - 1792



		ผศ.สมบูรณ์  ชาวชายโขง

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

		08 - 4297 - 0047



		นางสาวอังคณา  ศิริกุล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานบริหารบุคลและนิติการ

		08 - 6219 - 9302



		นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 – 4166 – 5181





ประเด็นการประเมินผล :  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 16 
ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

ของสถาบันอุดมศึกษา  

น้ำหนัก : ร้อยละ 3

วัตถุประสงค์ :



       เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คำอธิบาย :


                       ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ ให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ โดยให้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีกระบวนการส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพร้อมให้วินิจฉัยได้

       โดยกำหนดประเด็นสำคัญในการประเมินความสำเร็จ ดังนี้

		ประเด็นที่ 1

		สถาบันอุดมศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจำของสถาบัน ในปีที่ผ่านๆ มา และนำผลสรุปมาทบทวนองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน



		ประเด็นที่ 2

		สถาบันอุดมศึกษากำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช้



		ประเด็นที่ 3

		· สถาบันอุดมศึกษาดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด 

· สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทำ/ทบทวนความเหมาะสมของคู่มือและมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างกว้างขวางและปฏิบัติได้



		ประเด็นที่ 4

		สถาบันอุดมศึกษาสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับข้อมูลป้อนกลับและความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งข้อร้องเรียนอื่นที่มีต่อคณาจารย์ของสถาบันในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ และสถาบันนำข้อมูลนี้ไปใช้อย่างเป็นระบบในการกำกับดูแลและการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์



		ประเด็นที่ 5

		สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการกำกับดูแลและการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้ดียิ่งขึ้น มีการวางแผนป้องกันการกระทำผิดจรรยาบรรณฯ มีการกำหนดหรือปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลและดำเนินการกับ
ผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อย่างจริงจัง รวมทั้ง มีแนวทางการให้รางวัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างได้



		ประเด็นที่ 6

		สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามความก้าวหน้าและมีการประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และจัดทำเป็นรายงาน เสนอต่อ
ผู้มีอำนาจและ/หรือผู้บริหารสถาบัน





เกณฑ์การให้คะแนน :


		เกณฑ์การให้คะแนน



		1

		2

		3

		4

		5



		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

1 - 2 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

3 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

4 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

5 ประเด็น

		ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

6 ประเด็น





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

ของสถาบันอุดมศึกษา

		ระดับความสำเร็จ

		-

		-

		5.0000





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

		1

		เอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจำของสถาบันในปีที่ผ่านๆ มา



		2

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าสถาบัน อุดมศึกษาได้นำข้อมูลจากสรุปรายงานดังกล่าวมาใช้เพื่อทบทวนองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน



		3

		ผลสรุปการทบทวนองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ



		4

		ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ หรือการเพิ่ม-ลดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯชุดเดิม ให้ปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		5

		เอกสาร/หลักฐาน การจัดประชุม หรือกิจกรรมอื่น ที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาได้นำสรุปผลการดำเนินงานมาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น และนำมากำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยแนวทางนี้ ต้องระบุเป้าหมายการส่งเสริมและกำกับดูแลที่เป็นรูปธรรม และกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน



		6

		เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันได้ว่าจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดขึ้น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจ



		7

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงได้ว่าสถาบัน อุดมศึกษามีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถระบุช่วงเวลาในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมได้อย่างชัดเจน 



		8

		รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ที่เสนอต่อผู้มีอำนาจ



		9

		คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และประกาศ คำสั่ง หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการประกาศใช้จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ที่ได้รับความเห็นชอบนั้นอย่างเป็นทางการ พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าสามารถทำให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง ในระดับสถาบัน/คณะ/สำนัก และหน่วยงานระดับอื่นได้รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้



		10

		ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ซึ่งควรมีมากกว่า 2 ช่องทาง ที่ทำให้สามารถรับข้อมูลป้อนกลับ ความคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนของคณาจารย์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ



		11

		เอกสาร/หลักฐานจริงหรือระบบจัดเก็บเอกสารที่รวบรวมข้อมูลที่ได้จากช่องทางดังกล่าว



		12

		เอกสาร/หลักฐานที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทำสรุปข้อมูลดังกล่าว และเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการ หรือผู้มีอำนาจ               



		13

		ระบบและกลไกที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 



		14

		รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาได้นำระบบและกลไกที่พัฒนาขึ้นนี้ มาใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผนป้องกันการกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือนำมาปรับปรุงมาตรการการกำกับดูแลผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์



		15

		เอกสาร รายงานที่สรุปวิธีการ/แนวทาง ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาคณาจารย์/ที่ประชุมคณบดี หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และให้รางวัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างได้



		17

		รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าและประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์



		18

		รายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้า และสรุปการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานที่ได้เสนอต่อผู้มีอำนาจและ/หรือผู้บริหารสถาบัน ซึ่งมีข้อมูลเพียงพอต่อการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานหรือทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้



		19

		หลักฐานยืนยันวันหรือระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบเสนอรายงานสรุปผลดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจและ/หรือผู้บริหารสถาบัน





 ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร์

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

		08 - 1708 - 5035



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 - 0004



		นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 7950 - 5254



		ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

		08 – 1975 - 6678



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ          

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 9422 - 9875



		ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

		08 - 1872  - 7835



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853



		รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 - 1975 - 6244



		ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย

		08 – 1919 – 6026



		ดร.พจมาน  ชำนาญกิจ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 – 6640 - 0853



		นายศิริชัย  วงศ์กวานกลม

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		เจ้าหน้าที่ธุรการ

		08 – 1872 - 7835



		นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิชาการศึกษา

		08 - 1919 - 6026





ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 17 
ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


น้ำหนัก : ร้อยละ 5


วัตถุประสงค์ :




เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดไว้ว่า "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด"


คำอธิบาย :

· ประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดให้อาจารย์ประจำของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และจัดให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ โดยสถาบันเปิดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองค์ความรู้ต่างๆ การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการกำหนดจำนวนหน่วยกิตหรือจำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำโครงงาน มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของอาจารย์และผู้เรียน  มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 


· อาจารย์ประจำ หมายถึง อาจารย์ประจำทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน) ทั้งนี้ ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ

· สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การเก็บข้อมูลจริงจากอาจารย์ประจำของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดประสบการณ์หรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดส่วนจำนวนหน่วยกิตหรือจำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน การสำรวจข้อมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ประจำของสถาบัน หรือการวิจัยหรือการประเมินผลหรือการจัดเก็บร่องรอยหลักฐานจากการศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือเช่น การสังเกตการเรียนการสอน การสังเกตวิธีการตั้งปัญหาหรือตั้งโจทย์ของผู้สอน และพิจารณาจากงานที่ผู้สอนมอบหมาย เป็นต้น แล้วจัดทำสรุปผลดังกล่าวในระดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจจัดทำเป็นรายงานวิจัยประเมินผลก็ได้

                โดยกำหนดประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ ดังนี้

		ประเด็นที่ 1

		สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมทำให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจำ) มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดำเนินการได้ตามแนวทางที่กำหนด



		ประเด็นที่ 2

		สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทำให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจำ) ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอน
ในแต่ละรายวิชาและแต่ละภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น



		ประเด็นที่ 3

		สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสำรวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์ประจำของสถาบัน และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ประจำส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ 75  ของคณาจารย์ประจำ) ให้เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้  โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนให้มากขึ้น



		ประเด็นที่ 4

		สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนทำให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ 75  ของคณาจารย์ประจำ) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน



		ประเด็นที่ 5

		สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนทำให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ 75  ของคณาจารย์ประจำ) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์ประจำของสถาบันที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน โดยเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถนำผลที่ได้มาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้



		ประเด็นที่ 6

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



		ประเด็นที่ 7

		สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนทำให้คณาจารย์ส่วนใหญ่ (อย่างน้อย
ร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจำ)  มีการนำผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ





เกณฑ์การให้คะแนน

		เกณฑ์การให้คะแนน



		1

		2

		3

		4

		5



		ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน

 1-3 ประเด็น

		ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน

4 ประเด็น

		ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน

5 ประเด็น

		ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน

6 ประเด็น

		ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน

ทั้ง 7 ประเด็น





รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

		ระดับความสำเร็จ

		-

		-

		4.0000





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		แนวทางที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดขึ้นในการส่งเสริมให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา



		2

		การจัดโครงการ/กิจกรรมหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่ยืนยันว่าสถาบันอุดมศึกษาได้มีการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางที่กำหนดไว้ 



		3

		สรุปรายงานผลการดำเนินงานซึ่งแสดงข้อมูลที่ชัดเจนว่าคณาจารย์ประจำส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจที่จะดำเนินการได้ตามแนวทางที่กำหนด



		4

		มาตรการที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล



		5

		คู่มือหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่สถาบันจัดทำ เพื่อเป็นแนวทางให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในระดับสถาบัน/คณะ/สำนัก สามารถนำไปปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง โดยได้ประกาศหรือเผยแพร่อย่างกว้างขวาง



		6

		สรุปรายงานผลการดำเนินงานหรือเอกสาร/หลักฐานอื่น ซึ่งแสดงข้อมูลที่ชัดเจนว่าคณาจารย์ประจำส่วนใหญ่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำผลมาปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละรายวิชาและแต่ละภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น



		7

		หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสำเร็จตามประเด็นนี้ เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง แบบสำรวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น



		8

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวิธีการที่สถาบัน อุดมศึกษาได้ดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์ประจำของสถาบัน ซึ่งอาจใช้วิธีการสำรวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินประสิทธิภาพ ที่ควรออกแบบการเก็บข้อมูลจากผู้สอนและนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลอื่น เพื่อเป็นการสอบทานข้อมูลให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น



		9

		รายงานผลการสำรวจหรือผลการวิจัยหรือผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งสถาบันอุดมศึกษาได้จัดทำขึ้น พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานว่าได้มีการนำผลมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ประจำส่วนใหญ่ได้



		10

		เอกสาร/หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น แผนการจัดประสบการณ์หรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดส่วนจำนวนหน่วยกิตหรือจำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน  จำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โครงงานของนิสิตนักศึกษา ตัวอย่างสื่อการสอน เทคโนโลยีที่นำมาใช้สนับสนุนการสอนและการค้นคว้า เป็นต้น



		11

		หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสำเร็จตามประเด็นนี้ เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง แบบสำรวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น



		12

		เอกสาร/หลักฐานเช่นเดียวกับประเด็นที่ 3 แต่มีสาระสำคัญเรื่องประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของคณาจารย์และผู้เรียน



		13

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าสถาบัน อุดมศึกษาได้นำผลการสำรวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพมาใช้ปรับปรุงพัฒนาให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียนได้



		14

		หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสำเร็จตามประเด็นนี้ เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง แบบสำรวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น



		15

		เอกสาร/หลักฐานเช่นเดียวกับประเด็นที่ 3 และประเด็นที่ 4 แต่มีสาระสำคัญเรื่องผลการจัดการสอนของคณาจารย์ประจำของสถาบันที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน ซึ่งแสดงรายละเอียดของการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน



		16

		เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันได้ว่าคณาจารย์ประจำส่วนใหญ่ของสถาบันใช้ผลจากการติดตามและประเมินผลดังกล่าวไปปรับเปลี่ยนการจัดการสอนให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้



		17

		หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสำเร็จตามประเด็นนี้ เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง แบบสำรวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น



		18

		รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่คณาจารย์ประจำได้จัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		19

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าคณาจารย์ประจำ นำผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้พัฒนาผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาได้



		20

		หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสำเร็จตามประเด็นนี้ เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง แบบสำรวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น



		21

		ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาได้จัดหาสื่อสำเร็จรูปที่เป้นมาตรฐานสากล และที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น สื่อวิทยาศาสตร์  สื่อสำเร็จรูป  สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกและพิจารณา  รวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลการใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียนด้วย



		22

		รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงว่าสถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินผลกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับหลักสูตร และ/หรือระดับสาขาวิชา และ/หรือระดับคณะที่นำมาจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโดยรวมของสถาบัน



		23

		รายงานสรุปผลการดำเนินงานโดยรวมของสถาบันจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		24

		รายงานสรุปผลดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลหรือมีรายละเอียดที่อธิบายได้ว่าสถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนอย่างไร มีวิธีการดำเนินการอย่างไร และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ซึ่งต้องสะท้อนผลในด้านประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ และความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาของสถาบันได้





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร์       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

		08 - 1708 - 5053



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 - 0004



		นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 7950 - 5254



		ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

		08 – 1975 - 6678



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ          

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 9422 - 9875



		ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

		08 - 1872  - 7835



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853



		รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 - 1975 - 6244



		ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

		08 - 1919 - 6026



		ดร.พจมาน  ชำนาญกิจ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 – 6640 - 0853



		นายศิริชัย  วงศ์กวานกลม

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		เจ้าหน้าที่ธุรการ

		08 – 1872 - 7835



		นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิชาการศึกษา

		08 - 1919 - 6026



		นายภานุมาศ  บุตรสีผา

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิชาการศึกษา

		08 -1919 - 6026





ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 18 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า  

น้ำหนัก : ร้อยละ 2

วัตถุประสงค์ : 



เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง จะนำไปสู่การบรรลุพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

คำอธิบาย :

· กระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง กระบวนการที่มีความสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มักเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ ซึ่งมีได้หลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกต่างกันตามภารกิจของสถาบันฯ เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น

· ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ ของกระบวนการที่สร้างคุณค่าตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดขึ้น โดยต้องสอดคล้องกับความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า อาจมีมากกว่า 1 ข้อก็ได้ เช่น นิสิตนักศึกษาคาดหวังว่าจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ข้อกำหนด ที่สำคัญในเรื่องนี้คือ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อาจารย์ผู้สอน แหล่งค้นคว้า เป็นต้น ซึ่งหลังจากได้ข้อกำหนดแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะนำมาออกแบบกระบวนการและจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป

เกณฑ์การให้คะแนน :


กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับขั้นความสำเร็จ (milestones) 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าและความสำเร็จของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

		 ระดับคะแนน

		ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)



		

		ขั้นตอนที่ 1

		ขั้นตอนที่ 2

		ขั้นตอนที่ 3

		ขั้นตอนที่ 4

		ขั้นตอนที่ 5



		1

		(

		

		

		

		



		2

		(

		(

		

		

		



		3

		(

		(

		(

		

		



		4

		(

		(

		(

		(

		



		5

		(

		(

		(

		(

		(





 โดยที่ :


		ระดับความสำเร็จ

		เกณฑ์การให้คะแนน

		คะแนน



		1

		สถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบัน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพื่อทำให้การดำเนินงานของสถาบันมีความสอดคล้องกัน

		1    คะแนน



		2

		สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1

		2    คะแนน



		3

		สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญ ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยร่วมกันทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ พิจารณาความคุ้มค่า ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการ

		3    คะแนน



		4

		สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมต้นทุน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน) และมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น มีแผนหรือมาตรการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เป็นต้น

		 4    คะแนน



		5

		สถาบันอุดมศึกษามีการกำกับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที่ 4 และจัดทำรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่อไป

		5    คะแนน





 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 


		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

		หน่วยวัด

		ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.



		

		

		2550

		2551

		2552



		ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า  

		ระดับความสำเร็จ

		          -

		          -

		         5.0000





แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :


		1

		เอกสารแสดงแผนภาพและรายชื่อของกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่สถาบัน อุดมศึกษากำหนดเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		2

		รายงานการวิเคราะห์หรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการที่สร้างคุณค่ากับผลกระทบโดยตรงต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และพันธกิจหลักของสถาบันแสดงความสอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



		3

		กรณีที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าไว้มากกว่า 1 กระบวนการ ต้องแสดงรายงานการวิเคราะห์หรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่เสนอผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่าทุกกระบวนการตามที่สถาบันกำหนด



		4

		รายงานการวิเคราะห์หรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานดังกล่าว ต้องแสดงให้เห็นได้ว่ากระบวนการที่สร้างคุณค่าที่ได้วิเคราะห์ ความเชื่อมโยงสอดคล้องนั้น จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานของสถาบันได้อย่างไร



		5

		เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 2



		6

		ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งสถาบันจัดทำขึ้นอย่างสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1



		7

		เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 3 



		8

		กระบวนการดำเนินงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาได้ออกแบบไว้จากข้อกำหนดที่สำคัญ โดยต่อเนื่องจากการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2



		9

		คู่มือการการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการที่สร้างคุณค่าและข้อกำหนดที่สำคัญได้



		10

		ประกาศ คำสั่ง หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าสถาบันอุดมศึกษาได้กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมอบหมายให้ทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ พิจารณาความคุ้มค่า ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการ ครบถ้วนตามกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่สถาบันกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



		11

		เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอื่นตามขั้นตอนที่ 4



		12

		ระบบและกลไกในการติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดระยะเวลาการติดตามไว้ชัดเจน ที่ทำให้มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ คืออย่างน้อยทุกไตรมาสหรือทุก 6 เดือน



		13

		ประกาศ คำสั่ง หรือเอกสาร/หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า หรือการมอบหมายให้มีบุคคลหรือคณะบุคคลทำหน้าที่ดังกล่าว



		14

		รายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด และหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาได้นำผลดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพ



		15

		ตัวอย่างของการดำเนินงานที่ได้รับ การพัฒนาประสิทธิภาพจากการดำเนินงานตามขั้นตอนที่1 - 4



		16

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



		17

		เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวันที่หรือช่วงระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทำรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอต่อผู้มีอำนาจ



		18

		บันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุมหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงข้อมูลผลการพิจารณาของผู้มีอำนาจ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่สถาบัน อุดมศึกษาจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ต่อไป





ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

		ชื่อ-สกุล

		สถานะภาพ

		ตำแหน่ง

		เบอร์ติดต่อ



		ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร์       

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

		08 - 1708 - 5053



		ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

		รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

		08 - 1261 - 4949



		ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา            

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

		08 – 1975 - 6678



		ดร.สำเร็จ  คันธี

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		08 – 3509 - 0004



		นายรัฐพล  ฤทธิธรรม             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		08 – 7950 - 5254



		ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ          

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		08 – 9422 - 9875



		ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา             

		ผู้จัดเก็บข้อมูล 

		คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

		08 - 1872  - 7835



		ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์               

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		คณบดีคณะครุศาสตร์

		08 – 6640 - 0853



		นายสุนทร  ไชยชนะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

		08 - 3141 - 0403



		รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		08 - 1975 - 6244



		ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย

		08 - 1919 - 6026



		นางสาวอังคณา  ศิริกุล

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้างานบริหารบุคลและนิติการ

		08 - 4793 - 6470



		นายวุฒิพงษ์  พันธุมนันท์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการบริหาร

		08 - 1873 - 6880



		นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 -4166 - 5181



		นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

		08 – 7648 - 3341









































ตามที่คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลเจรจากำหนดกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา





ตามที่คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลเจรจากำหนดกับกระทรวง





























� ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
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