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คํานํา 

 
 ในการบริหารราชการระบบใหม  ตามนโยบายของคณะรัฐบาลยุคปจจุบันนั้นเปนการบริหารงาน
ที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิเปนสําคัญ  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.)  จึงไดรับมอบหมายนโยบาย    
ในการวางกรอบการบริหารราชการใหมีรูปแบบที่สามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิไดชัดเจน โดยใหทุกสวน 
ราชการจัดทํา “ขอเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553”                  
ซ่ึงคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดนโยบายในการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของ  คณะรัฐบาล คือ ใหทุกหนวยงานในสังกัด จัดทําขอเสนอและคํา
รับรองตอมหาวิทยาลัยฯ เชนเดียวกัน   

 ดังนั้น  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นจึงไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 พรอมเอกสารประกอบ    
ฉบับนี้ เสนอตอกรรมการประจําคณะ   และมอบหมายใหทุกหนวยงานในคณะปฏิบัติเพื่อใหเกิด 
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวช้ีวัดที่กําหนดตอไป   
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น     

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
 

1. คํารับรองระหวาง 
 

รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร             ผูรับคํารับรอง  
และ 

ผูชวยศาสตราจารยภูวพัสส  เอกตาแสง   คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น            ผูทําคํารับรอง 
 

2.  คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดยีว        มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป    เริ่มตั้งแตวนัที ่ 1   ตุลาคม   2552    
 ถึงวันที่  30  กันยายน  2553  

 

3.  รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก แผนปฏิบัติราชการของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น     ตัวช้ีวัด 
 ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก  ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ        ตามที่ 
 ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 

4.  ขาพเจารองศาสตราจารยดวงสุดา  เตโชติรส     ในฐานะผูบังคับบัญชาของ    ผูชวยศาสตราจารยภวูพัสส   เอกตาแสง  
 ไดพิจารณาและเหน็ชอบกับแผนปฏิบัติราชการของคณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น       ตวัช้ีวดัผลการ 
 ปฏิบัติราชการ น้ําหนกั ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน  และรายละเอยีดอื่น  ๆ   ตามที่กําหนดใน   
 เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคาํแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ      
 ผูชวยศาสตราจารยภวูพัสส  เอกตาแสง  ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี ้

 

5. ขาพเจา  ผูชวยศาสตราจารยภวูพัสส  เอกตาแสง  คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  ไดทําความ 
เขาใจคํารับรองตาม   3 แลว  ขอใหคํารับรองกับอธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาจะมุงมัน่
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี  ตามเปาหมายของตัวช้ีวัดแตละตัวในระดับสูงสุด    เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน ตามที่ใหคํารับรองไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

  

 

 

 

 

6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง   ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกนัแลว จึงได   ลงลายมือ 
ช่ือไวเปนสําคญั 

 
 
 
                                                                                                      

  …………………………………………… 
 

    (รองศาสตราจารยดวงสุดา       เตโชติรส  ) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

          …………………………………………… 
 

            (ผูชวยศาสตราจารยภวูพัสส  เอกตาแสง    ) 
     คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกอบ 

 
หมายเลข 
 
     1 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ / แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการ              

การอุดมศึกษา / แผนปฏิบัติราชการของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

     2 ตัวช้ีวัด  และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2553  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น 

     3 การกําหนดตัวช้ีวัด  และน้ําหนักตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการคณะอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  

     4   รายละเอียดตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการจัดทําคํารับรอง    
การปฏิบัติราชการของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2553 

 

5   รายละเอียดตัวช้ีวัด “รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา” คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการคณะอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553    

     7    ตารางแสดงผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด/หนวยงานที่รับผิดชอบ/ผูจัดเก็บขอมูลรายงานและระยะเวลา           
ที่รายงานขอมูล  ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
 
 
หมายเหตุ   1. ตัวช้ีวัดใดที่ใหแสดงเปนรอยละ/สัดสวน ใหวงเล็บจํานวนนับไวดวย  
 2. ในกรณีที่คณะไมมีขอมูลพื้นฐานโดยอนุโลมใหใชขอมูลพื้นฐานของคณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นในภาพรวม   
 3. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด / ผูจัดเก็บขอมูลหรือรายงาน  ใหวงเล็บชื่อ – นามสกุล โทรศัพท   

ผูปฏิบัติไวดวย  
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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

เอกสารประกอบ 1 

 

• วิสัยทัศน  
♦ กระทรวงศึกษาธิการเปนองคหลักในการจัดการและสงเสริมการศึกษาใหประชาชนมีความรูคาคุณธรรม มีคุณภาพ  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาเศรษฐกิจ  

พัฒนาสังคมฐานความรู  และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

• พันธกิจ 
♦ สรางเสริมโอกาสในการศึกษาใหแกประชาชนทุกคน  

♦ สรางระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

♦ พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ  
  

• ประเด็นยุทธศาสตร 
 

♦ การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

♦ การอนุรักษสืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงาม  

♦ การบริการทางการแพทยและความรูเกี่ยวกับสุขภาพ  

♦ การขยายบริการทางการศึกษาและเพิ่มคุณภาพสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครใหทัดเทียมกัน  

♦ การฝกทักษะดานอาชีพเพื่อแกปญหาความยากจน  

♦ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน  

♦ การผลิตและพัฒนาบุคลากร  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส  

♦ การพัฒนากฎหมายดานการศึกษา  

♦ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ  
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แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ 

 

• วิสัยทัศน  
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จะเปนองคกรหลักในการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร  และแผนพัฒนาที่เสริมสรางการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของการอุดมศึกษาไทยและตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูเรียน  ภาคเศรษฐกิจ  และภาคสังคม  รวมทั้งธํารงไวซึ่งเอกลักษณ  วัฒนธรรม  และภมูิปญญาไทย   
เพื่อมุงสูมาตรฐานเปนทีย่อมรับในระดับสากล  
 

• พันธกิจ 
• เสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาที่เสริมสรางการพัฒนาขีดความสามารถของการอุดมศกึษาไทยที่เปนเอกภาพโดยคํานึงถึงเอกลักษณ   

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  

• เสนอแนะมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐาน  ซึ่งเปนที่ยอมรบัในระดับสากล  

• เสนอแนะกรอบการจัดสรรทรัพยากรการพฒันาสถาบันอุดมศึกษา  

• สนับสนุน  สงเสริมและประสานการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสูระดับซึ่งเปนที่ยอมรับของสากล  

• จัดทําระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา  โดยคํานึงถึงความเปนเลิศทางวิชาการ  
  

• ประเด็นยุทธศาสตร 
• การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

• การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน  

• การผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส  

• การพัฒนากฎหมายดานการศึกษา  
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แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

• วิสัยทัศน  
    มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี  สรางคุณคาสูสากล 
 

• พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 
2. สรางงานวิจยั สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพือ่ถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสรางอาชีพอสิระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม  

 

• ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 
1. จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน 
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                                                                   แผนปฏบิัติราชการของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 

 

• วิสัยทัศน  
ผูนําการจัดการศึกษาดานสิ่งทอและแฟชั่น  เพื่อพัฒนามุงสูมาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลภายใตการบริหารจัดการ 

      ที่เปนอิสระ  รวมทั้งพัฒนางานสูความเปนเลิศ  และสรางคุณคาใหกับสังคม 
 

• พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศกึษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยดึหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม  

 

• ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 
                    1.    จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

2.    พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
3.    สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน 
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ขอมูลพื้นฐาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

(goals) 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2550 2551 2552 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2553 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 
ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

  1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

5 - - - - 1 2 3 4 5 ใชคะแนนการ
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

    2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

5 - - - - 1 2 3 4 5 ใชคะแนนการ
ประเมินผล ของ
สํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา 

    3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ํ าหนักการบรรลุ เป าหมายที่
สะทอนเอกลักษณ  จุดเนน  รวมทั้ง
วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ของสถาบันอุดมศึกษา 
 

10         
 
 
 

  
 
 
 

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

  

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  - 5 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ขอมูลพื้นฐาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

(goals) 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2550 2551 2552 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2553 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

    3.1 
 
ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวม
ของผูนํานักศึกษาในการประกัน
คุณภาพการศึกษา    

2.5 N/A N/A 5.0000 5 1 2 3 4 5  

 
 

   3.2 ระดับความสําเร็จในการนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสราง
และ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน 

2.5 7 6 5.0000 5 1 2 3 4 5  

    3.3 ระดับความสําเร็จของแผนการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

2.5 7 6 5.0000 5 1 2 3 4 5  

    3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.5 N/A N/A 5.0000 5 1 2 3 4 5 ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 มหาวิทยาลัย
ไดรับการอนุมัติ
งบประมาณ ในการทํา
โครงการจํานวน  9 
โครงการ 

ผลสําเร็จตาม 
พันธกิจหลัก 

  4. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ.ของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 

20           
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  - 7 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ขอมูลพื้นฐาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

(goals) 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2550 2551 2552 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2553 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

      4.1 มาตรฐานดานบัณฑิต 10           
       4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

5 - 93.65 92.03 87 77 82 87 87.5 88  

    4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดงานทําตรงสาขา 
ที่สําเร็จการศึกษา 

5 - - 86.61 72 68 70 72 76 80  

      4.1.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ  
ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

0 - - - 75 65 70 75 80 85 - กรณีสถาบนัใดไมมี
บัณฑิตในสาขาทีส่อบใบ
ประกอบวิชาชพี ใหนํา
น้ําหนกัไปกระจายใหทุก
ตัวชี้วดัที่ 4.1 เทา ๆ กนั 

     4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ
เผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  ตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอก 
 

0 - - - - - - - - - ไมรับการประเมนิใน
ตัวชี้วัดนี้ เนือ่งจากไมได
เปดสอนระดับปรญิญา
โท / เอก กําหนดคา
น้ําหนกั เปน 0 กระจาย
น้ําหนักไปตัวชี้วดัอื่น 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ขอมูลพื้นฐาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

(goals) 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2550 2551 2552 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2553 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

    4.2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 10           
      4.2.1 รอยละของงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา 

4 - 15.59 28.57 7 5 6 7 10 30  

     4.2.2 รอยละของงานวิ จั ย  หรืองาน
สรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

3 N/A N/A 3 10 4 7 10 15 20  

    4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับ
หนั งสือรับรองการแจ งขอมูล
ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ล ะ /หรื อ ได รั บ ร อ ง
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได
ตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา 

3 - - N/A 14 4 9 14 19 24  

    5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
สถาบันสูระดับสากล 
 
 

5 - 4 4 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  - 9 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ขอมูลพื้นฐาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

(goals) 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2550 2551 2552 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2553 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 
คุณภาพการใหบริการ   6. รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษา   
 

10 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 

   6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

5 83.55 87.30 
 

89.00 5 65 70 75 80 85 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

   6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษา ตอสถาบันอุดมศึกษา  

5 - 85.71 94.14 5 65 70 75 80 85 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

การประกันคุณภาพ   7. ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพที่ ก อ ให เ กิ ดก ารพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

5 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

   7.1 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

5 4.0000 5.0000 5.0000 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

   7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจาก 
ผลการประเมินของสมศ. 

0 - 4.5600 4.5600 - - - - - - ไมรับการประเมนิใน
ตัวชี้วัดนี้เนื่องจากผานการ
รับรองรอบที2่ จากสมศ.
กอนปงบประมาณ 2553 



          

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแฟชั่น                                      เอกสารประกอบ 2 3

  

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  - 10 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ขอมูลพื้นฐาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

(goals) 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2550 2551 2552 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2553 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ   
การบริหารงบประมาณ   8. รอยละของการเบกิจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนและรายจายในภาพรวม 
3 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 

   8.1 รอยละของการเบกิจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 

0 - - - - 69 72 75 78 81  

   8.2 รอยละของการเบกิจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวม 

3 - - - 5 92 93 94 95 96  

การรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

  9. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

3 5.0000 5.0000 4.655o 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 

การจัดทํา 
ตนทุน ตอหนวย 

  10. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลติ 

3 1.0000 4.0000 5.0000 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 

ประสิทธิภาพของการ
ใชพลังงาน 

  11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

1 5 5 5       รอมติคณะรัฐมนตรี 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบนั กรณีสถาบันอุดมศกึษา  ไมไดดําเนินการ PMQA อยางตอเนื่อง 

การบริหารการ ศึกษา
และการเสริมสราง 
ธรรมาภิบาล 

  12. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตาม
หนาที่และบทบาทของสภาสถาบนั 
อุดมศึกษาและการถายทอดเปาหมายจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาสูสถาบันอดุมศึกษา 
 

10 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  - 11 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ขอมูลพื้นฐาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

(goals) 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2550 2551 2552 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2553 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

   12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

5 3.0000 4.0000 5.0000 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

   12.2  ระดับคุณภาพของการถายทอด
เปาหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการ
ปฏิบัติ 

5 - - 5.0000 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและผูมี
สวนไดเสีย 

  13. ระดับความสําเร็จในการให
ความสําคัญกับผูรับบริการ และการ
เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

2 4.0000 4.0000 5.0000 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 

 การจัดการสารสนเทศ   14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษา 

3 - - 3.0000 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

14.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดาน
นักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ
การเงินอุดมศึกษา และระบบ
ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 

1 2 3 5 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  - 12 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ขอมูลพื้นฐาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

(goals) 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2550 2551 2552 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2553 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

   14.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา 

2 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 

การมุงเนนทรัพยากร
บุคคล 

  15. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

5 - 3 5.0000 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

   15.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

2.5 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 

   15.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรูของสถาบันอุดมศึกษา 

2.5 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 

การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  16. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ของสถาบันอุดมศึกษา 

3 4.0000 5.0000 5.0000 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
 
 

หลักสูตร 
และการเรียนการสอน 

  17. ประสิทธิภาพของการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

5 4.0000 4.0000 5.0000 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

    18. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา 

2 - - 5.0000 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

 



เอกสารประกอบ 3 

การกําหนดตัวชี้วัด  และน้ําหนักตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
ของ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

มิติที่ 1  : มิติดานประสิทธิผล ตามแผนปฏิบัติราชการ 45 
•  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
5 

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุ    
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

5 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักการบรรลุ
เปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ  จุดเนน  รวมทั้งวัตถุประสงค
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

10 

     3.1  ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของผูนํานักศึกษาใน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

2.5 

 3.2  ระดับความสําเร็จในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไป
สรางและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน 

2.5 

 3.3  ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพแก   
สังคม 

2.5 

 3.4  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

2.5 

•  ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 4. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 

20 

 4.1  มาตรฐานดานบัณฑิต 10 
 4.1.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
5 

 4.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

5 

  4.1.3  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีผานการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

0 
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ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

 4.2  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 10 
 4.2.1  รอยละของงานวจิัย หรอืงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ 

เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจยัประจํา 

4 

 4.2.2  รอยละของงานวจิัย หรอืงานสรางสรรคท่ีนํามาใช  
อันกอใหเกิดประโยชนอยางชดัเจน ตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจยัประจํา 

3 

 4.2.3  รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการ
แจงขอมูลลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เช่ือถือไดตออาจารยประจํา / นักวิจัย
ประจํา 

3 

 5.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 5 

มิติที่ 2  :  มิติดานคุณภาพ 15 

•  คุณภาพการใหบริการ 6.  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึง
พอใจของนิสิตนักศึกษา 

10 

 6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 5 

 6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษา 

5 

•  การประกันคุณภาพ 7.  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิด           
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

5 

 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

5 

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   10 

•  การบริหารงบประมาณ 8. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนและ
รายจายในภาพรวม 

8.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
8.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 

3 
 

0 
3 

•  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการ 
     ใหบริการ 

9. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

3 

•  การจัดทําตนทุนตอหนวย 10.ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 3 

•  ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด   1 
       พลังงาน 
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ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

มิติที่ 4  : มิติดานการพัฒนาสถาบัน  ไมไดดําเนินการ PMQA อยางตอเนื่อง 30 

•  การบริหารการศึกษาและการ
เสริมสราง ธรรมาภิบาล 

12. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของ 

สภาสถาบันอุดมศึกษาและการถายทอดเปาหมายจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาสูสถาบันอุดมศึกษา 

10 

 12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตาม
หนาท่ีและบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

5 

 12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภา-
สถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ 

5 

•  การใหความสําคัญกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดเสีย 

13. ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการและการ
เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

2 

•  การจัดการสารสนเทศ 14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 
 14.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล

 อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงิน
 อุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของ
 บัณฑิต 

 14.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ
 การบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา 

3 
1 
 
 

 
2 

•  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 15. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

 15.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ
 สถาบันอุดมศึกษา 

 15.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของ
 สถาบันอุดมศึกษา 

5 
 

2.5 
 

2.5 

•  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   
     วิชาชีพ 

16. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

3 

•  หลักสูตรและการเรียนการสอน 17. ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5 
 18. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่

สรางคุณคา 
2 

รวม 100 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
ประเด็นการประเมินผล  :  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี  1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ   
                         กระทรวง 
หนวยวัด   :  ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก     :  รอยละ 5 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงมีสวนรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดไวของกระทรวงที่สถาบันอุดมศึกษาสังกัด  รวมทั้งเพื่อให
กระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ ชวยเหลือ 
สนับสนุน          การดําเนินงาน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

คําอธิบาย : 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 

ตารางสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนน 

ตัวช้ีวดั (i) น้ําหนกั(wi) 1 2 3 4 5 
คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกั 
(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 

มิติที ่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
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คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดบัความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดที่บรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เทากับ 
  
    หรือ 
 
โดยที ่
W   หมายถึง  น้ําหนกัความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวดัที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ กระทรวง และ 
  ผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) = 1 โดยที่น้ําหนักรอยละของตัวช้ีวดัแตละลําดับ 

(i)ซ่ึงเปนผลจากขอตกลงการเจรจาระหวางคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมนิผลกับ
กระทรวง 

SM หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวดัที่เกิดขึน้จริงกับ
เกณฑการใหคะแนน 

i     หมายถึง  ลําดับที่ของตัวช้ีวดัที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง i = 1, 2, …., n 
 

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

 

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 

 

เงื่อนไข :  
  สํานักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงตนสังกัด (กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม)จะพิจารณาความเหมาะสมของตวัช้ีวดัระดับกระทรวงเพื่อนํามาประเมินผลตามคํา
รับรองฯ ของสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่ไมมีตัวช้ีวดัในระดับกระทรวงที่เกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกับ
สถาบันอุดมศึกษา ใหนําคาน้าํหนักของตวัช้ีวัดที ่1 ไปกระจายใหกับทกุตวัช้ีวดัที่ 3 เทาๆ กัน 
หมายเหตุ : 

-  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report 
: SAR)  มหาวิทยาลัย ไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงและในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยสามารถระบุ
เฉพาะชื่อตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง โดยใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 มากอน     
 

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

∑ (Wi x SMi) 
∑Wi 
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ประเด็นการประเมินผล  :  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ 

       ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หนวยวัด  :   ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก     :  รอยละ 5 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตองรวม

รับผิดชอบผลการดําเนนิงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการของ สกอ.  และเปาหมายที่กําหนดไว  รวมทั้ง
เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยสถาบันอุดมศึกษาให
ความรวมมือชวยเหลือ  สนับสนุนการดําเนินงาน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

คําอธิบาย  : 
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
• ใหสถาบันการพลศึกษาที่สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ที่

สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมนําน้ําหนักของตัวช้ีวัดนี้ไปรวมไวกับตัวช้ีวดัที่ 1 “ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง” เปนน้ําหนักรอยละ 10 ทั้งนี้ ตองนํา
น้ําหนักรอยละ 5 ไปกระจายใหกับตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงทุกตัวเทาๆ กัน 
ตารางและสูตรคํานวณ  : 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวช้ีวดั (i) น้ําหนกั(wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกั 
(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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คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดบัความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดที่บรรลุผลสําเร็จ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเทากบั 

 
         หรือ  

 
 
โดยที ่
W หมายถึง  น้ําหนกัความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวดัที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผลรวมของน้ําหนกัของทุก KPISM (Σ Wi) = 1 โดยที ่
น้ําหนกัรอยละของตัวช้ีวัดแตละลําดับ  (i)  ซ่ึงเปนผลจากขอตกลงการเจรจาระหวาง
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมนิผลกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

SM หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวดัที่เกิดขึน้จริงกับ
เกณฑการใหคะแนน 

i หมายถึง  ลําดับที่ของตัวช้ีวดัที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา i = 1, 2, …., n 

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

 
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 

 

เงื่อนไข :  
  สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จะพิจารณาความเหมาะสมของ
ตัวช้ีวดัตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนํามาประเมินผลตามคํารับรองฯ 
ของสถาบันอุดมศึกษา 
หมายเหตุ : 

-  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report 
: SAR)  มหาวิทยาลัย ไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  มหาวิทยาลัยสามารถระบุเฉพาะชื่อตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใหใสคาคะแนนที่ไดเทากบั 
1 มากอน 

 

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

∑ (Wi x SMi) 
∑Wi 
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ประเด็นการประเมินผล  : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ตัวชี้วดัท่ี 3  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักการบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ จุดเนน 

  รวมท้ังวัตถปุระสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

หนวยวัด  : ระดับความสาํเร็จ 
น้ําหนัก    : รอยละ 10 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามกีารดําเนินงานทีส่อดคลองกับเอกลักษณ    จดุเนน    รวมทัง้วัตถุประสงค

เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

คําอธิบาย :  
• การบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติ

ของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบดวยตัวช้ีวัดยอย  4  ตัวช้ีวัด  ซ่ึงมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ 2) บงชี้คุณภาพการศึกษา 3) สอดคลองกับพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา และ 4) สะทอนเอกลักษณและจุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ของสถาบันอุดมศึกษา หลักการของตัวช้ีวัด ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนครมีจุดเนนเกี่ยวกับการ
ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และการถายทอดเทคโนโลยี 

• มีการเจรจาตัวช้ีวัดสําคัญ จํานวน 4 ตัวช้ีวัด ในประเด็นความเหมาะสมของตัวช้ีวัด โดยกระจายคา
น้ําหนักเทากัน คือ 2.5 และเกณฑการใหคะแนนเปนไปตามผลการเจรจาขอตกลง ระหวางคณะกรรมการ
เจรจาขอตกลงและประเมินผลกับสถาบันอุดมศึกษาที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ตารางและสูตรคํานวณ  : 
เกณฑการใหคะแนน 

ตัวช้ีวดั (i) น้ําหนกั(wi) 1 2 3 4 5 
คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกั 
(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
ประเมินผลเจรจากําหนดกับ

สถาบันอุดมศึกษาตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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การบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ของสถาบันอุดมศึกษา เทากบั 

 

 
         หรือ  

 
 
โดยที ่
W หมายถึง  น้ําหนกัของตวัช้ีวดั (จํานวน 4 ตัวช้ีวดั น้ําหนักรอยละ 2.5 ในแตละตัวช้ีวัด) 

SM หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวดัที่เกิดขึน้จริง 
กับเกณฑการใหคะแนน 

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

 

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

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

∑ (Wi x SMi) 
∑Wi 
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ตัวชี้วัดท่ี 3 จําแนกเปน  4  ตัวชี้วัดยอย  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1  ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของผูนํานักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา    
หนวยวัด  : ระดับ 
น้ําหนัก     : รอยละ 2.5 
วัตถุประสงค :  
 เพื่อสงเสริมใหผูนํานักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพของสถาบัน  โดยเฉพาะดานการจัดการเรียน
การสอน ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  อีกทั้งเปนการสราง Quality 
awareness และเปนการปลูกฝงวัฒนธรรมคุณภาพใหกับนักศึกษา  ซึ่งจะเติบโตเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพใหกับสังคม  

คําอธิบาย  :  
 • การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่ผูนํานักศึกษาไดมีสวนรวมในวงจร
คุณภาพทั้ง 4 ข้ันตอน โดยข้ันตอนที่ 1 คือ การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ข้ันตอนที่ 2 คือ การ
ดําเนินการประกันคุณภาพของสถาบันโดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ข้ันตอนที่ 3 คือการ
ติดตามและประเมินผลภายใน เชน การเขาไปเปนสวนหนึ่งของกรรมการประเมินภายใน ข้ันตอนที่ 4 คือการนําผล
การประเมินไปใชเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถาบัน โดยการเฉพาะการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาตางๆ รวมท้ังการขยายเครือขายการประกันคุณภาพในหมูนักศึกษา และการใชกระบวนการประกันคุณภาพ
ในชีวิตนักศึกษา เปนตน 
 • ผูนํานักศึกษา หมายถึง ผูแทนนักศึกษาในระดับสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก  นายก
สโมสร และกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษา ประธานชมรมตางๆ เปนตน  

เกณฑการใหคะแนน  :  

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
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โดยที่  :  
ขั้นตอนที่ เกณฑการใหคะแนน 

1 มีแผนใหผูนํานักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกวงจรคุณภาพ 
โดยระบุกลุมเปาหมายนักศึกษาอยางชัดเจน  

2 ผูนํานักศึกษารอยละ 50 ข้ึนไป มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกวงจร
คุณภาพ และมีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 

3 ผูนํานักศึกษารอยละ 75 ข้ึนไป มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุก
วงจรคุณภาพ และมีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 

4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานระหวางการดําเนินงาน ซึ่งแสดงถึงผลผลิตท่ีเกิดข้ึน  และนํา
ผลการประเมินไปใชปรับปรุงคุณภาพของสถาบัน  

5 มีการประเมินผลผลิต/ ผลลัพธของโครงการ  ซึ่งแสดงใหเห็นวาเกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงคของแผน และมีการขยายผลโดยการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของผูนํานักศึกษา และนักศึกษา  

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. แผนโครงการมีสวนรวมของผูนํานักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ผานการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแลว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

2. หลักฐานการดําเนินงานตามแผน/กิจกรรม/โครงการที่กําหนดไวในแผน 
3. หลักฐานที่แสดงถึงการมีสวนรวมของนักศึกษา ตามจํานวนที่รายงานมา 
4. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานระหวางการดําเนนิงาน  
5. หลักฐานการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงคุณภาพของสถาบัน  
6. รายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
7. รายงานการประเมินผลผลิต/ ผลลัพธของโครงการเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของผูนํานักศึกษาในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
8. เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาที่สงเสริมการมีสวนรวมของผูนํานักศึกษาและนักศึกษา 
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1. กําหนดให  งานกิจกรรมฯ    เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล         โดยคณะทุกคณะ
รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให ฝายกิจการนักศึกษา 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานกิจกรรมฯ รวบรวมขอมูล 3 ครั้ง/ป       สรุปเปนผลการดําเนนิงาน 
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน    นําสง   งานแผนและงบประมาณ       จัดทํารายงานฉบับของ
คณะ   จดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ 

  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.วัฒนา       วัชรเสรีกุล              โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 4000 
  (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล :  ผศ.จิราพร    จิตตภูภักดี                           โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 4001 
   (หัวหนางานกิจกรรมฯ) 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ระดับความสําเร็จในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน 

หนวยวัด  : ระดับ 
น้ําหนัก    : รอยละ 2.5 
 

วัตถุประสงค : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ถือเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ซ่ึงการพัฒนาดังกลาวควรไดมีการถายทอดลงในชุมชน เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชนไดมีอาชีพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สมดังปรัชญาที่วา “อุดมศึกษาคือปญญาของสังคม” 
 

คําอธิบาย  :  
 • ชุมชน หมายถึง แหลงที่มีคนที่มีวัฒนธรรม ความเปนอยู ในลักษณะเดียวกัน อาศัยใชชีวิตอยูรวมกัน  
อาจหมายรวมถึงหมูบาน กลุมชนเผาตางๆ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต หรือจังหวัด เปนตน 
 • การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน หมายถึง กิจกรรมใดๆ 
ท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเอาความรูในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไปพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน 
หรือไปสรางโครงการใดๆ ที่นํามาสูการมีอาชีพเพื่อการสรางรายไดใหกับคนในชุมชน/แกปญหาความ
ยากจน           เพื่อสงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้น ตามเกณฑขั้นต่ําได
อยางนอย 3 ใน 5 ขอดังตอไปนี้  
 1. ทุกคนในครอบครัวที่มีอายุ 15-60 ป มีการประกอบอาชีพ และมีรายได 

2. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวาคนละ 23,000 บาท ตอป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
     และสูงขึ้นกวาปงบประมาณพ.ศ. 2552 
3. ครัวเรือนมีการเก็บออมในปงบประมาณพ.ศ. 2553 มากกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
4. หัวหนาครอบครัวไดรับรูขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางนอยสัปดาหละ 5 คร้ัง 
5. หัวหนาครอบครัวรับรูวามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกวาปที่ผานมา 
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 เกณฑการใหคะแนน  :  

กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 

1      

2      

3      

4      

5      
 

โดยที่  :  
 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 
มีแผนการดําเนินงานในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและหรือพัฒนา
อาชีพในชุมชนอยางนอย 1 อาชีพ ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1 

มีการสรางและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอยางนอย 1 อาชีพ อยางนอย 2 ชุมชน 2 
มีการสรางและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอยางนอย 2 อาชีพ อยางนอย 2 ชุมชน  3 

มีการสรางและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอยางนอย 2 อาชีพ อยางนอย 3 ชุมชน  4 
แสดงใหเห็นวาการการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและหรือพัฒนาอาชีพใน
ชุมชนนั้น สงผลใหคนที่ทําอาชีพดังกลาวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (อยางนอย 1 อาชีพ) 

5 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. แผนหรือโครงการในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชน ที่ผานการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

2. หลักฐานที่แสดงวามีการสรางและหรือพัฒนาอาชีพใหกับคนในชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
3. ผลสํารวจคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ที่ทางมหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปสรางและหรือพัฒนาอาชีพ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
1. กําหนดให งานบริการวิชาการแกสังคม  เปนหนวยงานรับผิดชอบในการสรุปขอมูล       โดยคณะ

ทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ และรายงานขอมูลให ฝายวิชาการและวิจัย 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานบริการวชิาการแกสังคม     รวบรวมขอมูล 3 ครัง้/ป    สรุปเปนผล

การดําเนนิงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นําสงงานแผนและงบประมาณ    จัดทํารายงาน
ฉบับของคณะ  จัดสง  สํานักงาน  ประกันคณุภาพ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.อาภาพรรณ     ยุเหล็ก             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3000  
                                         (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นางสาวจรัสพมิพ    วังเย็น   โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3008                     
                                         (หวัหนางานบริการวิชาการแกสังคม) 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.3    ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
หนวยวัด  : ระดับ 
น้ําหนัก    : รอยละ 2.5 
 

วัตถุประสงค:   
 พันธกิจดานการบริการวิชาการ และวิชาชีพแกสังคม ถือเปนพันธกิจสําคัญอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันอุดมศึกษาที่จัดอยูในกลุมท่ี 2 ซึ่งเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ควรนําองคความรู
ท่ีใชในการสอน ไปใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถบูรณาการพันธกิจดานอื่น 
เชน การฝกอบรมและการทําวิจัย เขากับการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมเพื่อเปนการสรางองคความรูและ
ทฤษฎีใหม หรือเกิดแนวทางใหมในการปฏิบัติงานใหไดผลดียิ่งข้ึน  
 

คําอธิบาย  :  
 • โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการที่สถาบันอุดมศึกษาไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชน รวมถึงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีมีคาตอบแทน  และบริการวิชาการและวิชาชีพแบบใหเปลา โดยตองเปนโครงการตามแผน
งบประมาณ และแผนของมหาวิทยาลัยท่ีผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552   
 • การวัดความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ จะมุงวัดท่ีผลซึ่งเกิดกับผูรับบริการทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพใน 4 ประเด็นดวยกัน ไดแก จํานวนกลุมเปาหมาย ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ  และการนํา
ความรูไปใช  

เกณฑการใหคะแนน  :  

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
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โดยที่ :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

2 มีการนําแผนสูการปฏิบัติไดอยางครบถวนทุกโครงการ 
3 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ          

ไมต่ํากวารอยละ 50 ของโครงการตามแผน 
4 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ         

ไมต่ํากวารอยละ 65 ของโครงการตามแผน 
5 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ         

 รอยละ 80 ของโครงการตามแผน 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. แผนและรายละเอียดของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
    และดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ของทุกกลุมสาขาวิชา  
2. หลักฐานการดําเนินงานตามแผน 
3. รายงานการประเมินความสําเร็จของโครงการ 
 

1. กําหนดให  งานบริการวิชาการแกสังคม     เปนหนวยงานรับผิดชอบในการสรุปขอมูล   โดยคณะ
ทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ และรายงานขอมูลให ฝายวิชาการและวิจัย 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานบริการวชิาการแกสังคม      รวบรวมขอมูล 3 ครั้ง/ป  สรุปเปนผล
การดําเนนิงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นําสงงานแผนและงบประมาณ    จัดทํารายงาน
ฉบับของคณะ  จัดสง  สํานักงานประกันคณุภาพ  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.อาภาพรรณ     ยุเหล็ก             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3000  
                                         (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นางสาวจรัสพมิพ    วังเย็น   โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3008 

 (หัวหนางานบริการวิชาการแกสังคม) 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร       
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก : รอยละ 2.5 
 

วัตถุประสงคและคําอธิบาย:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพกําลังคนสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนการขับเคลื่อนใหมี
การดําเนินงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศนดังกลาว จึงเกิด “โครงการยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีป 2549-2553” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สูการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ 
ตามมติ ครม. ที่ นร. 0504/227 ลงวันที่ 7 มกราคม 2548 ไดอนุมัติเปาหมายการพัฒนาสาขาวิชาในชวง
ระยะเวลา 5 ป   (พ.ศ. 2549-2553)  เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง ดังนี้ 

 เปาหมายการพัฒนา 
I ปฏิรูปการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 1. การเรียนรูเชิงปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร 
 2. ทักษะดานเครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 

II พัฒนาและขยายการจัดการศึกษาในสาขา 
 1. เทคโนโลยีการออกแบบแมพิมพ (Mould) 
 2. เทคโนโลยีการออกแบบอุตสาหกรรม (CAD/CAM) 
 3. วิทยาศาสตรการอาหาร 
 4. อาหารและโภชนาการ 
 5. เทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม 
 6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 7. เทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
 8. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

III สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. วิทยาบริการระบบอิเล็กทรอนิกส (E-library) 
 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
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ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดรับการอนุมัติ
งบประมาณ เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล         ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 9 โครงการ ไดแก 

1. โครงการพัฒนาการเรียนรูเชิงปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร 
2. โครงการพัฒนาทักษะดานเครื่องกล ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
3. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแมพิมพและช้ินสวน

อุตสาหกรรม 
4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ 
6. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
7. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
8. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส(E- library) 
9. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
 

 ทั้งนี้ การพิจารณาการบรรลุเปาหมายของแตละโครงการ จะพิจารณาจาก 4 ประเด็นดวยกัน ไดแก 
จํานวนกลุมเปาหมาย ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใช 

เกณฑการใหคะแนน  :  

กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 

1      

2      

3      

4      

5      
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โดยที่ :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการดําเนินงานตามแผนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร          การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครอบคลุมทุกโครงการที่ไดรับงบประมาณ 

2 มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  บรรลุเปาหมายของโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   ไมนอยกวา
รอยละ  ๓๐  ของจํานวนโครงการ 

3 การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  บรรลุเปาหมายของโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   ไมนอยกวา
รอยละ  ๕๐  ของจํานวนโครงการ 

4 การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  บรรลุเปาหมายของโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   ไมนอยกวา
รอยละ  ๗๐  ของจํานวนโครงการ 

5 การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  บรรลุเปาหมายของโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   ไมนอยกวา
รอยละ  ๑๐๐  ของจํานวนโครงการ 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. แผนหรือโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
    ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
2. หลักฐานการดําเนินงานตามแผน/กิจกรรม/โครงการที่กําหนดไวในแผน 
3. รายงานการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. กําหนดให  งานแผนและงบประมาณ   เปนหนวยงานรับผิดชอบในการสรุปขอมูล      โดยคณะทุกคณะ

รับผิดชอบตรวจสอบ และรายงานขอมูลให ฝายบริหารและวางแผน 
2. ความถี่ในการจดัเก็บขอมลู  :  งานแผนและงบประมา ณ        รวบรวมขอมูล 3 ครัง้/ป        สรุปเปนผลการ

ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นําสงงานแผนและงบประมาณ    จัดทํารายงานฉบับของ
คณะ      จัดสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ  

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2000 
  (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล :  ผศ.อุษา    ตั้งธรรม                   โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2003 
  (หัวหนางานแผนและงบประมาณ) 
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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดท่ี 4   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคณุภาพ สมศ.ของ

สถาบันอุดมศกึษา 

หนวยวัด   :   ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก    :   รอยละ  20 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหมกีารบริหารงานแบบบูรณาการภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยหนวยงานภายในใหความ

รวมมือชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนนิการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 

คําอธิบาย : 
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพ 

สมศ. 
• พิจารณาจากประเด็นการประเมินผล ไดแก การมีมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ดานบัณฑิต และดานการ

วิจัยและงานสรางสรรค การกําหนดน้ําหนักแตละประเด็นการประเมินผลใหเปนไปตามที่ระบุไวในกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• สําหรับตัวช้ีวัดที่ 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1 และ 4.2.2 คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผล จะเจรจาเฉพาะคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน จากขอมูลยอนหลัง 3 ป และมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ตามจุดเนนของกลุมสถาบัน 

 

ตารางและสูตรคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนน 

ตัวช้ีวดั (i) น้ําหนกั(wi) 1 2 3 4 5 
คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนกั 
(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
ประเมินผลเจรจากําหนดกับมหาวิทยาลัย 
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คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดบัความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดที่บรรลุผลสําเร็จ
ตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. เทากับ 
 
 
    หรือ 
     
โดยที ่: 
W หมายถึง  น้ําหนกัความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวดัที่กําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ 

มหาวิทยาลัย  และผลรวมของน้ําหนกัของทุก KPISM (Σ Wi) = 1 
SM หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวดัที่เกิดขึน้จริง 

กับเกณฑการใหคะแนน 
i หมายถึง  ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของมหาวิทยาลัย i = 1, 2,…, n 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

∑ (Wi x SMi) 
∑Wi 
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ประเด็นการประเมินผล :  4.1  มาตรฐานดานบัณฑิต 
ตัวชี้วดัท่ี  4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
หนวยวัด    :    รอยละ  
น้ําหนัก     :    รอยละ  5 
 

คําอธิบาย  :  

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมดไมนับรวมผูท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ กอนเขาศึกษาและผูศึกษาตอ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดย
ใหนําเสนอในรูปรอยละ 

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

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

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

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

• หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของ
ผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ต้ังแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) 
ใหคํานวณโดยใชสูตรท่ี 1   

• หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของ
ผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตํ่ากวารอยละ 80 และ/หรือไมเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) 
ใหคํานวณโดยใชสูตรท่ี 2   

• ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาคํานวณ
ดวย 

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

• สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
สํารวจโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ทั้งนี้ตองใชสูตรการ
คํานวณใหสอดคลองกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมาใน
รายงานการประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผลการสํารวจจากแหลงใด 

• หากสถาบันไมสามารถจัดเก็บขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทางระบบออนไลนได
ทันเวลาหรือจัดเก็บขอมูลไดจํานวนนอย   สถาบันสามารถจัดเก็บขอมูลฯ  เพิ่มเติมจากการเก็บขอมูลฯทางระบบ
ออนไลน โดยตองแสดงหลักฐานวา ผูที่ตอบแบบสอบถามไดงานทําตองไมซ้ํากับผูที่ตอบแบบสอบถามวาได
งานทําผานทางระบบออนไลนในระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา สกอ. 

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทําให
ไมสามารถสงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในเวลาที่กําหนดสถาบันอุดมศึกษาควร
ปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจเนื่องจากหากไมสามารถรายงานผลสํารวจได ภายในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2554  
สถาบันจะไดรับผลการประเมินเปน 1   

สูตรการคํานวณ แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังนี้ 
สูตรท่ี 1 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา                    

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
    

 จํานวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป นบัจากวนัที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553                       

 จํานวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

X 100 

 
สูตรท่ี 2  บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ   

พ.ศ. 2553 
    

1                                                          1                                 
50 x 

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีงานทํา
หรือประกอบอาชีพ
อิสระหลังสําเร็จ
การศึกษา 

 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553      

 
 

+ 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ที่ตอบแบบสอบถาม 
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ตัวอยางการคํานวณ : 
  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 
 
กรณีท่ี 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 ซ่ึงเปนผู
ที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษาจํานวน 200 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 70 คน 
และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ไมมีงานทําจํานวน 100 คน 
 
วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม  
  
  
 
 

   
 

 
 

n 
= 

N 
X 100 

1,350 
= 

1,420 
X 100  

=  รอยละ 95.07  
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ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 1  
 

2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ  
 
 
 
 
 
 
 
กรณีท่ี 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 ซ่ึงพบวา  
เปนผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา จํานวน 20 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 30 
คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ไมมีงานทําจํานวน 35 คน 
 
วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้  

1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 
= 

(n-a-b) 
X 100 

(980) 
= 

(1,350-70-200) 
X 100  

=  รอยละ 90.74  

n 
= 

N 
X 100 

1,065 
= 

1,420 
X 100  

=  รอยละ 75  
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ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 2  
2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ 

 
 
 
 

 
 
 

 
เกณฑการใหคะแนน : ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เทากับรอยละ 77 

1 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เทากับรอยละ 82 

2 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เทากับรอยละ 87 

3 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เทากับรอยละ 87.5 

4 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เทากับรอยละ 88 

5 

 

รายละเอียดขอมูลประกอบตัวชี้วัด 
 

ผลการดําเนินงาน ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวย
วัด 2550 2551 2552 

1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 121 126 138 
2. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําแลว ภายใ 1  ป นับจาก 
    วันที่สําเร็จการศึกษา (ไมรวมผูมีงานทําอยูแลว) 

คน 115 118 127 

3. จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได 
    ประจํา ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  
    ท้ังนี้ไมนับรวมผูศึกษาตอ 

คน 3 6 2 

4. จํานวนบัณฑิตสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ที่ศึกษา 
    ตอ 

คน  - - 9 

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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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 

1. กําหนดให  งานแนะแนว     เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล       โดยคณะทกุคณะ
รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให ฝายกิจการนักศึกษา 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานแนะแนว  รวบรวมขอมลู 3 ครั้ง/ป    สรุปเปนผลการดําเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน   นําสงงานวางแผนและงบประมาณ จัดทํารายงานฉบับของ
คณะ จดัสงสํานักงาน  ประกันคุณภาพ 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.วัฒนา       วัชรเสรีกุล              โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 4000 
  (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล :  ผศ.ดารินทร   หรุนศิริ                           โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 4001 
   (หัวหนางานแนะแนว) 
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ประเด็นการประเมินผล :  4.1  มาตรฐานดานบัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี 4.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
หนวยวัด       : รอยละ 
น้ําหนัก        : รอยละ  5 
 

คําอธิบาย        :  
• ใหเปรียบเทียบจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร 

ไดแกภาคปกติ ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ)ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา กับผูสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับรวม
บัณฑิตท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระกอนเขาศึกษา และผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยนําเสนอ
ในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ 
และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา)   

• การไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที่ไดงานทําตรงตามวิชาชีพ 
หรือบัณฑิตไดนําความรูที่ไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบอาชีพไมนอยกวารอยละ 75 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้น  ๆและมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน
ระยะเวลา 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 และเปนตวัแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) 
ใหคํานวณโดยใชสูตรท่ี 1  

• หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของ
ผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่ํากวารอยละ 80 และ/หรือไมเปนตัวแทนจากทุกกลุม
สาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรท่ี 2   
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• ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาคํานวณ
ดวย  

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

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

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทํา
ใหไมสามารถสงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในเวลาท่ีกําหนด สถาบันอุดมศึกษา
ควรปรับเปล่ียนวิธีการสํารวจ เนื่องจากหากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2554  
สถาบันจะไดรับผลการประเมินเปน 1  
 
สูตรการคํานวณ : แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังนี้ 
 
สูตรท่ี 1 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา                      

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553    

 

             จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษาใน         
                                              ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป นับ  

                     จากวันท่ีสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 

 
 
x 

 
 
100 
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สูตรท่ี 2  บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553    

 
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 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทาํอยูกอนแลว b คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา c คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา d คน 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ยังไมมีงานประจําทํา e คน 
 
กรณีท่ี 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 ซ่ึงเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จ
การศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลวจํานวน 200 คน เปนผูสําเร็จการศึกษา ที่
ศึกษาตอจํานวน 70 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศกึษาจาํนวน 760 คน และ
เปนผูสําเร็จการศึกษาที่ไมมีงานทําจํานวน 100 คน 
 
 
 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม) 

 
 
50 x 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระหลัง
สําเร็จการศึกษา 

  
 
1 

 
 
+ (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2553) 

 



           คํารับรอง ก.พ.ร. และรายละเอยีดตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 44 

วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม  
  
  
 
 

   
 

 
ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 1  

 2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
กรณีท่ี 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 ซ่ึงพบวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลวจํานวน 20 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 30 คน และเปนผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีงานทําตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 760 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ไมมีงานทํา
จํานวน 35 คน 
 
วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้  

1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

n 
= 

N 
X 100 

1,350 
= 

1,420 
X 100  

=  รอยละ 95.07  

d 
= 

c 
 
X 100 

760 
= 

980 
 
X 100  

=  รอยละ 77.55  

n 
= 

N 
X 100 

1,065 
= 

1,420 
X 100  
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ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 2  
2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ 

 
 
 
 
 

 

 

 เกณฑการใหคะแนน :   ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  
                                             ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทากับรอยละ 68 

1 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทากับรอยละ 70 

2 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทากับรอยละ 72 

3 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทากับรอยละ 76 

4 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทากับรอยละ 80 

5 

 

 
 
 

= Iรอยละ 75  

d (n-a-b) 
= 50 

c 

 
1 + 

(N-a-b) 

 

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

 
1 + 

(1,420-30-20)  
= รอยละ 67.50      
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รายละเอียดขอมูลประกอบตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 2550 2551 2552 

1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 121 126 138 
2. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําแลว ภายใน 1 ป   
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

คน 115 118 127 

3. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับ
สาขาที่สําเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปนับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา 

คน 100 112 110 

4. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําอยูกอนแลว คน  - - -  
 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานแนะแนว        เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล    โดยคณะทกุคณะ

รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลใหฝายกิจการนกัศึกษา 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานแนะแนว  รวบรวมขอมลู 3 ครั้ง/ป    สรุปเปนผลการดําเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน   นําสงงานวางแผนและงบประมาณ จัดทํารายงานฉบับของ
คณะ จดัสงสํานักงาน  ประกันคุณภาพ 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.วัฒนา       วัชรเสรีกุล              โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 4000 
  (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล :  ผศ.ดารินทร   หรุนศิริ                           โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 4001 
   (หัวหนางานแนะแนว) 
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ประเด็นการประเมินผล :  4.1  มาตรฐานดานบัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี 4.1.3   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชพีตอจํานวน                      
                           ผูเขาสอบทัง้หมด 
หนวยวัด    :      รอยละ 
น้ําหนัก     :      รอยละ  - 
 

คําอธิบาย  :  

• ใหเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ กับบัณฑิตที่สอบใบ
ประกอบวิชาชีพ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• แจงนับเฉพาะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ ในปงบประมาณ         
พ.ศ. 2553 ใน 4 สาขาวิชาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  
สาขาวิขา องคกรผูจัดสอบและอนุมัติใบประกอบวิชาชพี 

วิศวกรรมศาสตร สภาวิศวกร  
http://www.thaiengineering.com/Council-of-Engineers/ 
โทรศัพท 0 2935 6868  

เภสัชศาสตร สภาเภสัชกรรม 
http://www.pharmacycouncil.org/ 
โทรศัพท 0 2590 1877 

แพทยศาสตร แพทยสภา 
http://www.tmc.or.th/ 
โทรศัพท 0 2590 1880-1 

พยาบาลศาสตร สภาการพยาบาล  
http://www.tnc.or.th/index.php 
โทรศัพท 0 2951 0145-51     

  
 หมายเหตุ : กรณีแพทยแผนไทยซึ่งไดรับใบประกอบวิชาชีพจากกระทรวงสาธารณสุขนั้นใหนับรวมอยู
ในสาขาแพทยศาสตรดวย 

• บัณฑิตท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่ตอง
สอบใบประกอบวิชาชีพ และสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใหนับไดทั้ง
บัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ 
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• บัณฑิตท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สามารถสอบผานและไดรับ
ใบประกอบวิชาชีพในสาขาที่สําเร็จการศึกษา ตามเกณฑที่สภา/สมาคมวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับวามีมาตรฐาน
เปนผูกําหนด ท้ังนี้สําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพท่ีมีกระบวนการสอบหลายขั้นตอน จะนับผลเมื่อสิ้นสุด
ครบถวนตามกระบวนการสุดทายของการสอบเทานั้น โดยไมนับการสอบแกตัว  
 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

  

(จํานวนบณัฑติที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)  
 (จํานวนบัณฑิตท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

x 100 

 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
จํานวนบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ  เทากับรอยละ 65 1 
จํานวนบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ  เทากับรอยละ 70 2 
จํานวนบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ  เทากับรอยละ 75 3 
จํานวนบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ  เทากับรอยละ 80 4 
จํานวนบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ  เทากับรอยละ 85 5 

 
 
รายละเอียดขอมูลประกอบตัวชี้วัด 
 

ผลการดําเนินงาน 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่
ผานมาตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

รอยละ - - N/A 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให   -     เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล           โดยคณะทุกคณะรับผิดชอบ

ตรวจสอบ  และรายงานขอมลูให - 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :       -   รวบรวมขอมูล 3 ครั้ง/ป        สรุปเปนผลการดาํเนนิงาน รอบ 6 

เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน     นําสง      -   จัดทํารายงานฉบับของคณะ จัดสงสํานักงาน  - 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :                      -               โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 4000 
  (                   -               ) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล :                      -                              โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 4001 
   (                   -               ) 
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ประเด็นการประเมินผล :  4.2  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวชี้วัดท่ี 4.2.1   รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ   

ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

หนวยวัด    :      รอยละ 
น้ําหนัก     :      รอยละ  4 
 

คําอธิบาย  : 
• เปรียบเทียบงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้การเปนอาจารยประจําและ/
หรือนักวิจัยประจํา ใหนับอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควาหรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปน
การแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือ
แสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น 
รวมทั้งสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 

• การตีพิมพงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่บทความทาง
วิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ใน
สถาบันอุดมศึกษา ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผูประเมินอิสระหรือพิชญ
พิจารณ (Peer Review) ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความทําหนาที่
พิจารณาตีพิมพประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• การเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่บทความทาง
วิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ใน
สถาบันอุดมศึกษา ไดรับการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธบิัตร อนุสิทธิบัตร รวมทั้งบทความงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยตอง
เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เปนการ
ตีพิมพบทความฉบับเต็ม (Full text) 
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• วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ  1) 
วารสารนั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review)  2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเปนผูที่มี
ช่ือเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวา
รอยละ 25 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับ
สากลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถ
นํามานับรวมไดก็ตอเมื่อวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความ
วิจัยจากตางประเทศลงตพีิมพ อยางนอย 1 เร่ืองหรือ 1 บทความ ในแตละฉบับ ที่ตีพิมพในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

• การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยูในฐานขอมูล 
ซ่ึงทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ให
การรับรองไดดวย 

• ฐานขอมูลระดับชาติ หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย โดยอาจอยูใน
รูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ ส่ิงพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึง
รายการบรรณานุกรม สาระสังเขปประกอบ หรืออาจมีเนื้อหาเต็มดวย ทั้งนี้สามารถสืบคนขอมูลการอางอิง
ในฐานขอมูลระดับชาติ จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre; TCI) 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html 

• ฐานขอมูลระดับนานาชาติ หมายถึง ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศโดยอาจ
อยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ ส่ิงพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุม
ถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาเต็ม 

 

ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาต/ินานาชาต ิ
• ฐานขอมูลนานาชาติท่ีสํานกังานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดยใช

ประกอบการพิจารณาใหทนุปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp) 
1. สาขาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

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 
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1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html 
1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/ 

2. สาขาดานสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
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. วารสารที่ตพีิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวจัิยนั้นตองตพีมิพเปน
ภาษาองักฤษ 

3.1 Joumal of Medical Association of Thailand 
3.2 Thai Journal of Surger 
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  

http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html
http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php
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    academic search premium) 
9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

• การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใน
ปงบประมาณพ.ศ. 2552 จะไมนับซํ้าแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม 
 • การนับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) : จะนับไดเฉพาะบทความที่ไดรับการ
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมที่เปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (full text) หรือบทความวิจัย  
(Research article) ไมนับบทคัดยอ (Abstract) และรายงานสืบเนื่องจากการประชุมดังกลาวตองมี
กระบวนการพิจารณาประเมินบทความ (Peer review) ไมใชรายงานสืบเนื่องจากการประชุมแบบรวมเรื่อง 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานรวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา 
(จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับรวมนักวิจัยที่ลาศึกษาตอดวย 

 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                  X  100 
 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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เกณฑการใหคะแนน : ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 5 

1 

รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 6 

2 

รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 7 

3 

รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 10 

4 

รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 30 

5 

 
รายละเอียดขอมูลประกอบตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 2550 2551 2552 
1. จํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผย
แพรในระดับชาติ หรือระดบันานาชาต ิ(โดยไมนับ
ซํ้า) 

เร่ือง - 6 12 

2. จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนกัวจิัยประจํา  คน 37 38 42 

(*ไมนับลาศึกษาตอ) 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให  งานวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมูล    โดยคณะทุกคณะ
รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให ฝายวิชาการและวิจัย 

2. ความถี่ในการจดัเก็บขอมูล  :  งานวิจัยและพฒันา    รวบรวมขอมูล  3 คร้ัง/ป              สรุปเปนผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดอืน นําสงงานแผนและงบประมาณ จัดทํารายงานฉบับ
ของคณะจดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.อาภาพรรณ     ยุเหล็ก             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3000  
                                         (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นางสาวนงนุช     ศศิธร    โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3010                                
                                         (หวัหนางานวจิัยและพัฒนา) 
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ประเด็นการประเมินผล :  4.2  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวชี้วัดท่ี 4.2.2   รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน              

ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

หนวยวัด    :     รอยละ 
น้ําหนัก     :     รอยละ  3 
 

คําอธิบาย  : 
 • เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวน
อาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้การ
เปนอาจารยประจําและ/  หรือนักวิจัยประจํา  ใหนับเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานจริง  รวมถึงบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีปฏิบัติงานดานวิจัยไมนับรวมอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
 • งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม  
 • งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่
เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถใน
การบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม    
 • การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน  หมายถึง การมี
หลักฐานแสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือ
ขอเสนอแนะที่ระบุไวในรายงานการวิจัยอยางถูกตอง และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจน
กอใหเกิดประโยชนไดจริง ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย และงานสรางสรรค มีดังนี้  

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

2. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สรางองค
ความรูแกสาธารณชนในเรื่องตางๆ  เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการ
สําหรับวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เปนตน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการวิจัยไปใช เปนสิง่ทีส่ะทอน
ถึงการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน  
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3. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เชน งานวิจัยเชิงนโยบายไม
วาจะเปนการนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ไปเปนขอมูลสวนหนึ่งของการประกาศใชกฎหมาย 
หรือมาตรการตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

4. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคเพื่อพัฒนา
ส่ิงประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายไดตามมา    
 • การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ใหนับจากวันที่
นําผลงานวิจัยมาใชและเกิดผลอยางชัดเจนภายในปงบประมาณพ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
โดยจะไมนับซํ้าแมวางานวิจัยหรืองานสรางสรรค นั้นจะมีการนําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนหลาย
คร้ังก็ตาม ทั้งนี้หากมีการนําไปใชหลายคร้ัง ใหสถาบันอุดมศึกษาคัดสรรผลจากการนําไปใชอันกอใหเกิด
ประโยชนที่ชัดเจนที่สุดหรือมีคุณคามากที่สุดมานําเสนอ 
 • นับเฉพาะการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมจํากัด
วาเปนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่จัดทําแลวเสร็จในปใดหรือกลมผูใชประโยชนฯ เปนกลุมใด  แตตองเปน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษาที่อาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจําสังกัดเทานั้น 
 • กรณีนําไปใชเปนบรรณานุกรมหรือการอางอิงอันเปนสวนหนึ่งของวรรณกรรมที่เกี่ยวของนั้นไม
สามารถนับได  แตหากเปนการทําวิจัยตอยอดหรือสืบเนื่องจากงานวิจัยช้ินกอนใหสามารถนับรวมได 
 • อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ    
 • นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานดานวิจัยที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 
เดือน)  ทั้งนี้ใหนับนักวิจัยที่ลาศึกษาตอดวย   
 

ตัวอยางหลักฐานการนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
 • หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัย หรือ
งานสรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เชน บันทึกซึ่งแสดงระยะเวลาที่สามารถลดไดในการปอก
เปลือกกุง เมื่อนําเครื่องปอกเปลือกกุงซึ่งเปนสิ่งประดิษฐจากการวิจัยไปใชงาน เปนตน  
 • หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มาใชใน
การแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในงานวิจัย เชน ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ทักษะของนักศึกษาที่
แสดงไดวา นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน 
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 • หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฏหมาย/มาตรการ ที่เปนผล
มาจากงานวิจัยนโยบาย มาใชในองคกร/คณะ/สถาบัน เชน มีจํานวนคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่ทํางาน
วิจัยดานสหวิทยาการมากขึ้น หลังจากสถาบันฯไดกําหนดนโยบายที่จะเปนผูนําทางดานการวจิัยสหวิทยการ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนโยบายดังกลาว เปนผลจากการวิจัยนโยบายเพื่อกําหนดทิศทางดานการ
ทําวิจัยของสถาบัน เปนตน 
 • หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําหลักสูตรการสอน/ ทฤษฎีการสอน/ 
โสตทัศนูปกรณประกอบการเรียนการสอน/ ตําราประกอบการสอน ฯลฯ ที่เปนผลจากการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค มาใชตามวัตถุประสงคของการวิจัย เชน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการ
สัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ ทักษะของนักศึกษาที่แสดงไดวา นักศึกษามีพัฒนาการ
ทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน 
 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
 

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

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 4 

1 

รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 7 

2 

รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 10 

3 

รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 15 

4 

รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 20 

5 

 

(จํานวนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนบัซํ้า) 

                  X  100 
 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให  งานวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมูล    โดยคณะทุกคณะ
รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให ฝายวิชาการและวิจัย 

2. ความถี่ในการจดัเก็บขอมูล  :  งานวิจัยและพฒันา    รวบรวมขอมูล  3 คร้ัง/ป              สรุปเปนผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดอืน นําสงงานแผนและงบประมาณ จัดทํารายงานฉบับ
ของคณะจดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.อาภาพรรณ     ยุเหล็ก             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3000  
                                         (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นางสาวนงนุช     ศศิธร    โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3010       
                                         (หวัหนางานวจิัยและพัฒนา) 
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ประเด็นการประเมินผล : 4.2  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวชี้วัดท่ี  4.2.3  รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิและ/หรือ                     

ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา 

 หนวยวัด     :     รอยละ 
น้ําหนัก     :     รอยละ  3 
 

คําอธิบาย  : 
• ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดริเร่ิมโดย

การใชสติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอก
เลียนงานของผูอ่ืน โดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดยผู
สรางสรรคจะไดรับความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 หมวด 1 มาตรา 6 ไดใหความคุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภท ไดแก 

1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร ส่ิงพิมพ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ) 
2. งานนาฏกรรม (ทารํา ทาเตน ฯลฯ) 
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ศิลปประยุกต ฯลฯ) 
4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเนือ้รอง ฯลฯ) 
5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี) 
6. งานโสตทัศนวัสด ุ(วีซีด ีดีวีด ีที่มีภาพหรอืมีทั้งภาพและเสียง) 
7. งานภาพยนตร 
8. งานแพรเสยีงแพรภาพ 
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลปะ 
• การดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ เพื่อขอหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์  โดยกรม

ทรัพยสินทางปญญา ใหอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําผูสรางสรรคผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความเปน
เจาของงานลิขสิทธิ์ไดที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใหดาวนโหลดแบบฟอรมคําขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิไดที่
http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=777&Itemid=
428และสามารถดําเนินการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดโดยตรงที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใชเวลาใน
การดําเนินการประมาณ 2 สัปดาหทั้งนี้การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ของกรมทรัพยสินทางปญญาไมเสีย
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น และขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงผลงานลิขสิทธ์ิท่ีใชยื่นประกอบคํา
ขอฯ ในรูปแบบของไฟลขอมูลผลงาน .doc หรือ .pdf หรือไฟลขอมูลผลงานรูปแบบอื่น 
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 • การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธ์ิ จะนับไดตอเมื่อมีหลักฐานเปนหนังสือรับรอง
ความเปนเจาของงานลิขสิทธ์ิ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ออกใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
โดยไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์  ทั้งนี้ การนับจํานวนผลงานวิชาการที่
ไดรับการจดลิขสิทธิ์ สามารถแบงได 3 กรณีดังนี้ 

- กรณีบุคลากรของสถาบันฯ รับจางหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนหรือหนวยงานรูปแบบอื่น
ผลิตงานชิ้นหนึ่ง และหนวยงานเปนผูแจงขอมูลลิขสิทธิ์ผลงานดังกลาวนั้น สามารถ
นับเปนผลงานของบุลากรของสถาบันฯ ได 

- กรณีบุคลากรของสถาบันฯ ทํางานวิจัยและนําผลงานไปแจงขอมูลลิขสิทธิ์ดวยตนเอง 
สามารถนับเปนผลงานของสถาบันฯ ได 

- กรณีสถาบันอุดมศึกษาใหทุนสนับสนุนงานวิจัยแกบุคลากร และสถาบันฯ นําผลงานไป
แจงขอมูลลิขสิทธิ์นั้น นับเปนผลงานของสถาบันฯ ได 

 • ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เปนตําราหรือหนังสือตามที่กําหนดในประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารย พ.ศ. 2549  ดังนี้ 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ไดโดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่
เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการและ/หรือผูอาน
ทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนใน
วิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให
ทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆและ/
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 

และหมายรวมถึงผลงานสรางสรรคหรือผลงานอื่น ในรูปของเอกสาร หรือหนังสือ หรือส่ิงพิมพ 
หรือรูปแบบอื่นๆ ตามประเภทของงานสรางสรรค 9 ประเภท 
 • การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ จะนับไดตอเมื่อผลงานวิชาการนั้นไดรับการ
พิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบหนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ และ
วิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดยสํานักพิมพที่มีระบบการพิจารณาตนฉบับจาก
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ ทั้งนี้ ใหนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 เลม ไมนับ
ซํ้ากรณีไดรับการตีพิมพหลายครั้ง และไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางกระบวนการตีพิมพ 
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 • หนวยงานที่เชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีอํานาจถูกตองตามกฎหมาย และมีกระบวนการอยางเปนระบบและ
ประกันคุณภาพในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเปนหนวยงานที่จัดพิมพผลงานทางวิชาการที่มี
กระบวนการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซ่ึงเปนที่
ยอมรับวามีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกอนการตีพิมพ ทั้งนี้ การไดรับพิจารณาใหตีพิมพ
ผลงานทางวิชาการผานสํานักพิมพ หรือหนวยงานจัดพิมพที่เชื่อถือได จะเปนเครื่องรับรองรองคุณภาพใหแก
งานวิชาการนั้น  
 • ตัวอยางผลงานวิชาการที่สามารถขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรับรองคุณภาพ เชน หนังสือ 
ตํารา โปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการประดิษฐคิดคนทางนาฏกรรม (ทารํา) ศิลปกรรม และดนตรีกรรมซึ่งเปน
ผลจากการศึกษา/ขอคนพบทางวิชาการ เปนตน 
 • กรณีผลงานของอาจารยประจํา/นักวิจัยประจําที่ไปชวยราชการที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นตั้งแต 9 
เดือนขึ้นไป ใหนับวาผลงานนั้นเปนของสถาบันที่ไปชวยราชการ  ยกเวน กรณีเปนผลงานที่ไดจัดทําไวกอน
เปนอาจารยประจํา/นักวิจัยประจําของสถาบัน  หรือเปนงานตอเนื่องที่ใชเวลาและงบประมาณสวนใหญ
ในชวงที่อยูที่สังกัดเดิม  ใหนับเปนผลงานของสถาบันตนสังกัดเดิม  หากมีความไมชัดเจนใหนักวิจัยเจาของ
ผลงานเปนผูตัดสินใจวาจะมอบใหนับเปนผลงานของที่ใด 
 • อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ    
 • นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานดานวิจัยที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 
เดือน)  ทั้งนี้ใหนับนักวิจัยที่ลาศึกษาตอดวย   

 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
 
 

 

(จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

        x 100 
 (จํานวนอาจารยประจํา / นกัวิจยัประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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เกณฑการใหคะแนน : ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 15 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดคาเปาหมายไวที่ รอยละ 
70 ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 
4 9 14 19 24 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมูล    โดยคณะทุกคณะ

รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลใหฝายวิชาการและวิจัย 
2. ความถี่ในการจดัเก็บขอมูล  :  งานวิจัยและพฒันา         รวบรวมขอมูล  3  คร้ัง/ป       สรุปเปนผลการ

ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดอืน นําสงงานแผนและงบประมาณ จัดทํารายงานฉบับ
ของคณะจดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.อาภาพรรณ     ยุเหล็ก             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3000  
                                         (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นางสาวนงนุช     ศศิธร    โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3010       
                                         (หวัหนางานวจิัยและพัฒนา) 
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ประเด็นการประเมินผล  :  ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดท่ี   5    ระดับความสาํเร็จในการพัฒนาสถาบนัสูระดับสากล 
หนวยวัด    :  ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก     :  รอยละ  5 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาพฒันาสถาบันใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

 

คําอธิบาย  : 
การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษา มีพัฒนาการที่ทําใหไดรับการ

ยอมรับทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาต ิโดยไดรับการจัดอันดับระดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบัน
จากองคกรจดัอันดับชั้นนําของโลก ทั้งนี้ ไมนับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info 

กําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จดังนี้  

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล ซ่ึงเปนแผนระยะยาวและ
จัดทําแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา
หรือสถาบันใหไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ที่ไดรับการอนุมัติจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสูสากล ตาม
แผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กําหนด 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหและทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพัฒนาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงาน พรอมจัดทํา
แผนงานพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองคกรจัดอันดับ
ชั้นนําของโลก 
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เกณฑการใหคะแนน : 

วัดระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากลโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้    
    

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

1 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให  งานวิเทศสัมพันธ         เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูล      โดยคณะทุก
คณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลใหฝายวิชาการและวิจัย 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานวิเทศสัมพันธ     รวบรวมขอมูล   3     ครั้ง/ป        สรุปเปนผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดอืน นําสงงานแผนและงบประมาณ จัดทํารายงานฉบับ
ของคณะจดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.อาภาพรรณ     ยุเหล็ก             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3000  
                                         (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นางสาวจรัสพมิพ    วังเย็น   โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3008    
                                         (หวัหนางานวเิทศสัมพันธ) 
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ประเด็นการประเมินผล  :  คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดท่ี   6  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูใชบณัฑิตและความพึงพอใจของนิสตินักศึกษา 

หนวยวัด   :   รอยละ 
น้ําหนัก      :   รอยละ 10 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามุงพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการให

สอดคลอง 
กับความตองการของนิสิตนักศึกษา และมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

 
ตัวชี้วัดท่ี   6.1  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

หนวยวัด     :    รอยละ 
น้ําหนัก        :   รอยละ 5 
คําอธิบาย     : 
 • บัณฑิต หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ 

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

2. มีงานทําตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป หลังสําเร็จการศึกษา  ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ
และไมนับรวมผูที่มีงานทําอยูกอนเขาศึกษาหรือขณะศึกษา 

• ผูใชบัณฑิต หมายถึง นายจาง ผูประกอบการ และผูที่บณัฑิตทํางานเกีย่วของดวย 
• ประเด็นการสํารวจความพงึพอใจ พิจารณาจากคณุสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงประกอบดวย 3 ประเด็น ดังนี้ 
1)  ความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ 
2)  ความพึงพอใจดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน 

มิติที ่  2   มิติดานคุณภาพ 
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3)  ความพึงพอใจดานคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

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

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 

• เปรียบเทยีบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวดัที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานแนะแนว     เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล         โดยคณะทกุคณะ

รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให ฝายกิจการนักศึกษา 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานแนะแนว     รวบรวมขอมูล    3     คร้ัง/ป          สรุปเปนผลการ

ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดอืน  นําสง งานแผนและงบประมาณ       จัดทํารายงาน
ฉบับของคณะจัดสง  สํานักงาน  ประกันคณุภาพ  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.วัฒนา       วัชรเสรีกุล              โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 4000 
  (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล :  ผศ.ดารินทร   หรุนศิริ                           โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 4001 
   (หัวหนางานแนะแนว) 
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ตัวชี้วัดท่ี 6.2  รอยละของระดับความพงึพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

หนวยวัด   :   รอยละ 

น้ําหนัก     :   รอยละ 5  
คําอธิบาย :  
 • นิสิตนักศึกษา หมายถึง  นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติ
และภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (สําหรับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 
 • ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบดวย 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ไดแก การจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอน อาจารยผูสอน ส่ือ/เอกสารและอุปกรณประกอบ และสถานที่จัดการเรียนการสอน  

2) ความพึงพอใจตอการใหบริการของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การใหบริการดาน
วิชาการ และการใหบริการทั่วไป  

 

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

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

แหงชาติเปนขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผลเทานั้น 
• เปรียบเทยีบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวดัที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ 

 

แนวทางการจัดทําขอมูลเก่ียวกับกลุมเปาหมายในการสํารวจฯ ตัวชี้วัดท่ี 6.1  และ 6.2 

• รายละเอียดในการดําเนินการที่ตองขอความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให 
สํานักงานสถิติแหงชาติสามารถกําหนดกลุมตัวอยางไดอยางเหมาะสมและจัดเก็บขอมูลไดครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางดังนี้  
                     1) ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลเกี่ยวกับบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา พรอมรายชื่อและ
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หมายเลขติดตอของผูจัดทําขอมูล (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอรมที่ 1 และ 2)  
 
2) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาแจงรายชื่อและหมายเลขติดตอผูประสานงานสําหรับการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและนิสิตนักศึกษา เพื่อประโยชนในการประสานงานตอไป (รายละเอียด
ปรากฏตามแบบฟอรมที่ 3) 
   3)  ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลเกี่ยวกับศูนย/วิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษา 
(รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอรมที่ 4) ทั้งนี้ หากขอมูลเกี่ยวกับศูนย/วิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษาใดไมมี
การเปลี่ยนแปลงจากขอมูลเดิมที่จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบันอุดมศึกษาไม
ตองกรอกขอมูลดังกลาว และขอใหแจงสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบเพื่อประสานสํานักงานสถิติแหงชาติใหนํา
ขอมูลเดิมมาใชดําเนินการสํารวจตอไป 

4)  สําหรับขอมูลนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาไมตองจัดสงขอมูลใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  สํานักสถิติแหงชาติไดกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม
ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2553  ดังนั้น เพื่อมิใหการจัดเก็บขอมูลลาชากวากําหนด สํานักงาน ก.พ.ร. 
จึงจะใชขอมูลเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 เปนกรอบในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและคัดเลือกตัวอยาง 

5) สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมขอมูลไดทางเว็บไซดของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th > ศูนยความรู > คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําป
งบประมาณ     2547-2553  

 6) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลตามตามขอ 1) ขอ 2) และขอ 3) ในรูปของแผน
บันทึกขอมูลใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ท้ังนี้ ขอใหผูรับผิดชอบจัดทําขอมูลได
ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณของขอมูลกอนจัดสงดวย 

 
เงื่อนไขของการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและนิสิตนักศึกษา  

เนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมา สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงจัดสงขอมูลกลุมเปาหมาย
ในการสํารวจฯ ลาชากวากําหนด และขอมูลที่จัดสงยังขาดความครบถวน สมบูรณ เชน ขอมูลรายช่ือ ที่อยู 
และหมายเลขติดตอของบัณฑิตไมถูกตองและ/หรือไมทันสมัย ซ่ึงทําใหเกิดปญหาความลาชาในการจัดเก็บ
ขอมูลภาคสนามเปนอยางมาก รวมทั้งจัดเก็บขอมูลไดตัวอยางที่ตอบแบบสํารวจจํานวนนอยมาก ดังนั้น 
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงกําหนดเงื่อนไขเพื่อใหการสํารวจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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• กรณีสถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลกลุมเปาหมายในการสํารวจฯ ตามขอ 1) ขอ 2) และ
ขอ 3) ลาชากวากําหนด สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวของพิจารณาปรับลดคะแนนการ
ประเมินผลตัวช้ีวัดตอไป 

 

• กรณีขอมูลกลุมเปาหมายในการสํารวจฯ ตามขอ 1) ขอ 2) และขอ 3) ขาดความครบถวน 
สมบูรณ สํานักงานสถิติแหงชาติจะดําเนินการเลือกตัวอยางและจัดเก็บขอมูลตามที่สถาบันอุดมศึกษาจัดสง 
ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาจะตองยอมรับความเบี่ยงเบนและความคลาดเคลื่อนของผลสํารวจที่อาจจะเกิดขึ้นได 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  

 สํานักติดตามและประเมนิผลการพัฒนาระบบราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร. 

รายชื่อผูรับผดิชอบ 
หมายเลข
โทรศัพท 

หมายเลขโทรสาร E-mail address 

1. นางสาวอุษา  ปญญาวด ี 0 2356 9969 usa@opdc.go.th 
2. นางสาวสุณ ี มักผล 0 2356 9968 

0 2281 8279 
sunee@opdc.go.th 

 
สํานักสถิติแหงชาติ (สชช.) 

รายชื่อผูรับผดิชอบ 
หมายเลข
โทรศัพท 

หมายเลข
โทรสาร 

E-mail address 

นางสาวสุวรรณี  วังกานต 02 231 0333 ตอ 
1703 

0 2282 1122 suwannee@nso.go.th 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให  งานแนะแนว     เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล          โดยคณะทุกคณะ
รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให ฝายกิจการนักศึกษา 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานแนะแนว     รวบรวมขอมูล  3  คร้ัง/ป    สรุปเปนผลการดําเนิน 
งาน รอบ 6 เดอืน 9 เดือน และ 12 เดือน  นําสงงานแผนและงบประมาณ    จัดทํารายงานฉบับของ
คณะจดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.วัฒนา       วัชรเสรีกุล              โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 4000 
  (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 
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ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล :  ผศ.ดารินทร   หรุนศิริ                           โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 4001 
   (หัวหนางานแนะแนว) 
 
 
ประเด็นการประเมินผล :  การประกันคุณภาพ 
ตัวชี้วัดท่ี    7   ระดับความสาํเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอยาง 
                        ตอเนื่อง 

หนวยวัด    :    ระดับความสาํเร็จ 
น้ําหนัก      :    รอยละ 5 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่สอดคลองกับหนวยงานตน

สังกัดเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาและกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48 ที่
กําหนดวา“ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก” 

 

ตัวชี้วัดท่ี 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคณุภาพ 
         การศึกษาอยางตอเนื่อง 

หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก      :   รอยละ 5 

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดใหมี

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ วิธีการ 
ขั้นตอนบุคลากร งบประมาณ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ปรัชญา           ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดหรือตามที่หนวยงานตนสังกัดไดกําหนดไว และนําผลที่ไดจาก
การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนของสถาบันอุดมศึกษา 
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กําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จดังนี้  

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหและทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพให
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน
และหลักเกณฑ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับเอกลักษณของสถาบันเพิ่มเติม 
รวมถึงการจัดทําแผนการประกันคุณภาพประจําปซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 2 • สถาบันอุดมศึกษาชี้แจงและสรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมิน
ตามแผนการประกันคุณภาพที่ประกาศ   

• สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา รวมท้ังจัดเก็บและรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดตาม
เกณฑการประเมินคุณภาพ 

ประเด็นที่ 3 • สถาบันอุดมศึกษาติดตามความกาวหนาและรายงานผลการติดตามเสนอผูบริหาร
เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 

• สถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายใน 
ที่กําหนด ในระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา คณะหรือหนวยงานเทียบเทา
และสถาบัน 

ประเด็นที่ 4 • สถาบันอุดมศึกษาเสนอรายงานผลการประเมินตลอดจนแผนการปรับปรุงตอสภา
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็น 

• สถาบันอุดมศึกษานําขอเสนอแนะหรือขอสังเกตุจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและผล
การประเมินมาใชในการวางแผนประจําปเพื่อเสนอของบประมาณประจําปถัดไป 

ประเด็นที่ 5 • สถาบันอุดมศึกษาจัดสงรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ภายใน 120 วันนับ
จากวันสิ้นปการศึกษา และเผยแพรรายงานใหสาธารณชนทราบ 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 วัดระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้    
    

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

1 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให  งานประกันคุณภาพ เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมูล   โดยคณะทุกคณะ
รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให ฝายวิชาการและวิจัย 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานประกันคุณภาพ      รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป      สรุปเปนผลการ
ดําเนินงาน  รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน      นําสงงานแผนและงบประมาณ         เพื่อจัดทํา
รายงานฉบับของคณะจดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.อาภาพรรณ     ยุเหล็ก             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3000  
                                         (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นางพจนา     นูมหันต   โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3009       
                                         (หวัหนางานประกันคุณภาพ) 
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ประเด็นการประเมินผล  :  การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี   8    รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนและรายจายภาพรวม 
หนวยวัด    :    รอยละ 
น้ําหนัก      :    รอยละ 3 
 

วัตถุประสงค : 
 เนื่องจากสถานการณในปจจุบันที่ประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลไดให

ความสําคัญกับการใชจายงบประมาณภาครัฐ  เพื่อเรงรัดฟนฟูเศรษฐกิจและกระจายไปสู เศรษฐกิจ 
ทุกภาคสวน หนวยงานภาครัฐเปนกลไกที่สําคัญของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจผานการใชจาย
งบประมาณ  ชวยกันเรงรัดการใชจายงบประมาณ เพื่อใหเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ  อันจะชวยสรางงาน
สรางรายไดใหกับประชาชน 
 
กรณีท่ี1  สถาบันท่ีมีงบประมาณรายจายลงทุนและรายจายภาพรวม แบงออกเปน 
              2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี ้
ตัวชี้วัดท่ี 8.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
น้ําหนัก     :   รอยละ  - 
 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ   จะใชอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค  เปนตัวช้ีวัด
ความสามารถในการเบิกจายของสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งนี้  ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหวางปงบประมาณ  โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ
ของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป 
(รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปล่ียนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

• รายจายลงทุน  หมายถึง  รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน  ทั้งที่มี
ตัวตนและไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ  โดย

มิติที่   3   มิติด านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
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ผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจาก
รหัสงบประมาณรายจาย  รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให 
สูตรการคํานวณ 
 

เงินงบประมาณรายจายลงทนุที่สถาบันอุดมศึกษาเบกิจาย  X 100 
 วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ 
 
 
เกณฑการใหคะแนน 
                    ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 รอยละ 69 
2 รอยละ 72 
3 รอยละ 75 
4 รอยละ 78 
5 รอยละ 81 

 
หมายเหตุ : 
  1. กําหนดระดบัคะแนน 3 เทากับรอยละ 75 ซ่ึงจะเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด 
 2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับจะไมรวม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ และงบประมาณรายจายลงทุนที่หนวยงานประหยัด
ได และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้  ขอใหหนวยงานรายงานวงเงินงบประมาณ
ที่ประหยัดไดดังกลาว (เงินงบประมาณที่เหลือ) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 
 3. ในกรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชใน
โครงการอื่นๆ  การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 
 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ
ผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดับผลการเบิกจายงบประมาณ 



           คํารับรอง ก.พ.ร. และรายละเอยีดตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 75 

แหลงขอมูลอางอิง : 
 ใชขอมูลในการติดตามประเมนิผลจากกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 
 

ช่ือ – สกุล  ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

1. นายณพงศ  ศิริขันตยกุล   
ผูอํานวยการสํานักบริหารการ 
รับ-จายเงนิภาครัฐ 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   นักวิชาการคลังชํานาญการ 

3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ นักวิชาการคลังชํานาญการ 

0-2271-0686-90 ตอ 
4206  และ 4617 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  -             เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูล    โดยคณะทุกคณะรับผิดชอบ

ตรวจสอบ    และรายงานขอมูลให   - 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :       -        รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป     สรุปเปนผลการดําเนินงาน รอบ 

6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  นําสง        -         จัดทํารายงานฉบับของคณะจดัสง  สํานักงาน  -   
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :                     -                โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2000 
  (                  -                      ) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล :                     -               โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2001 
     (                  -                      ) 
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ตัวชี้วัดท่ี 8.2  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 
หนวยวัด   :   รอยละ 
น้ําหนัก     :    รอยละ 3 
 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ  จะใชอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปน
ตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณดังกลาวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ หากมี
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจาย
ประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย      x 100 
วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 รอยละ 92 
2 รอยละ 93 
3 รอยละ 94 
4 รอยละ 95 
5 รอยละ 96 
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หมายเหตุ : 
1.  กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 94 ซ่ึงเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับจะไมรวม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ และงบประมาณรายจายลงทุนที่หนวยงานประหยัด
ได และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้  ขอใหหนวยงานรายงานวงเงินงบประมาณ
ที่ประหยัดไดดังกลาว (เงินงบประมาณที่เหลือ) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 
 3. ในกรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชใน
โครงการอื่นๆ  การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 
  4.  สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ
ผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ลําดบัผลการเบิกจายงบประมาณ 

แหลงขอมูลอางอิง :  
 ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจากระบบ GFMIS 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 
 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

1. นายณพงศ  ศิริขันตยกุล   
ผูอํานวยการสํานักบริหารการ 
รับ-จายเงนิภาครัฐ 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   นักวิชาการคลังชํานาญการ 

3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ นักวิชาการคลังชํานาญการ 

0-2271-0686-90 ตอ 
4206  และ 4617 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 

1. กําหนดให  งานพัสดุ/งานการเงิน/งานบัญชี  เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูล  โดยก
คณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ   และรายงานขอมูลใหฝายบริหารและวางแผน 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  : งานพัสดุ/งานการเงิน/งานบญัชี  รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป  สรุปเปน
ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดอืน 9 เดือน และ 12 เดือน  นําสงงานแผนและงบประมาณ      จัดทํา
รายงานฉบับของคณะจดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ   
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2000 
  (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล :  นางเพชราภรณ    สิงหทองชัย             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2001 
     (หัวหนางานพัสดุ) 
   นางสาววรนุช    หลุบเลา               โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2004 
     (หัวหนางานการเงิน) 
   นายอภิสิทธิ์      ตันอวม               โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2004 
     (หัวหนางานบัญชี) 
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ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดท่ี  9    ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
หนวยวัด   :   ระดับ 
น้ําหนัก     :    รอยละ 3 
วัตถุประสงค : 
  เพื่ อผ ลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการใหบ ริการประชาชนของ
สถาบันอุดมศึกษา อยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process) การใหบริการดวย
รูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของนักศึกษา ประชาชน หรือ
ผูใชบริการได รวมทั้ง เพื่อสรางความไววางใจในคุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาใหมากยิ่งขึ้น 
 

คําอธิบาย :  

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สถาบันอุดมศึกษาลดได และ
สามารถดําเนินการไดจริง ณ ส้ินปงบประมาณ 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. มากอนเนื่องจาก 
- 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/หรือมผูี

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

 

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 

งานบริการ 
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนนที่
ได  
(Ci) 

คะแนน
เฉล่ียถวง
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 

Σ Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x 
Ci) 

 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

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

        Σ Wi                                 W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
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โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนกัความสําคัญที่ใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการ 

เทากับ 1 
C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน

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

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5 

 
เงื่อนไข : 

1. ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. 
เพื่อนําไปประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ
กระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน  

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 เพื่อใชเปนขอมูลผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลผูใชบริการทุกราย ตามวันในปฏิทินที่
สํานักงาน 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 หรือหากมีผูรับบริการตอปจํานวนนอยมากใหเก็บขอมูลผูรับบริการทุก
ราย หรืองานบริการที่ใหบริการเพียงชวงเวลาหนึ่งของปใหเก็บขอมูลอยางนอย 3 วันตอสัปดาห เชน การ
ใหบริการลงทะเบียนเรียน เปนตน หรือตามความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ 

2. หากสถาบันอุดมศึกษาไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละ
กระบวนงานที่เปนรอบระยะเวลามาตรฐานใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 
คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดนี้ 

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

4. หากผูประเมินสุมกระบวนงานเพื่อประเมินผล ณ สถานที่จริง และพบวาทะเบียนหรือ
บันทึกระยะเวลาการใหบริการตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหจัดเก็บขอมูล ขาดความ
สมบูรณ หรือขาดความนาเชื่อถือ จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.2000 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดนี้ 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม  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 2www.opdc.go.th\ศูนย
ความรู\เอกสารเผยแพร\คูมือ\หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน
ประจําป 2550) ซ่ึงสวนราชการสามารถนําหลักเกณฑและแนวทางฯ ดังกลาวมาใชประกอบการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนงานใหสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของประชาชน หรือผูรับบริการได 
อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ แนวทางการประเมินผลกําหนดใหสวนราชการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการตอไป เพื่อสรางความไววางใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐใหมาก
ย่ิงขึ้น 

ตารางที่ 1 ปฏทิินการจัดเก็บขอมูลตามวันที่สํานักงาน 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

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

มีนาคม พ.ศ. 2553

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

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

มิถุนายน พ.ศ. 2553

มกราคม พ.ศ. 2553

เมษายน พ.ศ. 2553

กุมภาพันธ พ.ศ. 2553สัปดาห

ท่ี

สัปดาห

ท่ี

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สัปดาห

ท่ี
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล       
1. กําหนดให  งานบุคลากร/งานทะเบียน/งานพัฒนาวินัยฯ   เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเกบ็

ขอมูล  โดยคณะทกุคณะ รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให    ฝายบริหารและวางแผน/
ฝายวชิาการและวิจัย/ฝายกจิการนักศึกษา 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานบุคลากร/งานทะเบียน/งานพัฒนาวินยั   รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/
ป  สรุปเปนผลการดําเนินงานรอบ  6  เดือน  9  เดือน  และ 12  เดือน               นําสงงานแผนและ
งบประมาณ จดัทํารายงานฉบับของคณะจดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ   

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2000 
  (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 
  ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก              โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3000 
  (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 
  ผศ.วัฒนา    วัชรเสรีกุล              โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 4000 
  (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล : นางวิภาดา     กระจางโพธิ์  โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2001 
    (หัวหนางานบุคลากร) 
  นางยุพิน   ใจตระหนัก               โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3001 
    (หัวหนางานทะเบียน) 
  นายไชยชาญ   อารี               โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 4001 
    (หัวหนางานพัฒนาวินัยฯ) 
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดท่ี  10  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
หนวยวัด    :  ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก      :  รอยละ 3 
 

วัตถุประสงค : 
 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลตนทุนงานในแตละสวนงานและขอมูลอ่ืนที่สําคัญ ซ่ึงมี

ความถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง สามารถนําไปใชประโยชนในการ
ดําเนินงานตางๆ ของสถาบันใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
 

คําอธิบาย :  
  ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการ
บริหารทรัพยากร 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
  กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พจิารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละ
ระดับ  
 

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 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สําหรับทุก

ผลผลิต ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณ
ตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ระดับ 4 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 และปงบประมาณ พ.ศ. 2553 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํา
รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

ระดับ 5 รายงานผลตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553   

 

เงื่อนไข   ใหสถาบันอุดมศึกษาสงผลการดําเนินงานของตัวช้ีวดัตามเกณฑการใหคะแนนทั้ง 5 ระดบั  
ถึงสํานักงบประมาณ กรมบญัชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวนัที่ 31 มกราคม 2554 

 

หมายเหตุ 
กลุมสาขาวิชา จําแนกดังนี ้

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   ปญจศริิ 

0-2271-0802 
0-2271-2945 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานพัสดุ/งานการเงิน/งานบัญชี  เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูล    โดย

คณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลใหฝายบริหารและวางแผน 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  : งานพัสดุ/งานการเงิน/งานบญัชี  รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป     สรุปเปน

ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดอืน 9 เดือน และ 12 เดือน  นําสง   งานแผนและงบประมาณ      จัดทํา
รายงานฉบับของคณะจดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ   

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2000 
  (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล :  นางเพชราภรณ    สิงหทองชัย             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2001 
     (หัวหนางานพัสดุ) 
   นางสาววรนุช    หลุบเลา               โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2004 
     (หัวหนางานการเงิน) 
   นายอภิสิทธิ์      ตันอวม               โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2004 
     (หัวหนางานบัญชี) 
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ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
ตัวชี้วัดท่ี   11    ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
หนวยวัด     :    ระดับความสาํเร็จ 
น้ําหนัก       :    รอยละ 1 
 

คําอธิบาย  : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
จะพิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน   ขอมูล ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชือ้เพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้น
ฐานสําหรับการจัดทําดัชนกีารใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การให
บริการ เปนตน และพจิารณาปริมาณพลังงานที่สถาบันอุดมศึกษาใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงาน
มาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจยัที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน  โดยใชข
อมูลตามที่  

• รายงานและจดัเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของพลังงาน 2 ชนดิ คือ  
   1.  ดานไฟฟา  
   2.  ดานน้ํามันเชื้อเพลิง  
 
สูตรการคํานวณคาดชันีการใชพลังงาน :  
 

คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน - คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน  = คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
คะแนนการประเมินผลการประหยดัพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวย

งานในสังกดัทัง้หมด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน ดังนี้  
 
1.  ดานไฟฟารวม 2.5 คะแนน 
เกณฑการใหคะแนนประเมนิผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับ ประเด็น คะแนน 
1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนนิการตามมาตรการประหยดัพลังงานด

านไฟฟา ของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
0.5 

2 2.1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน  0.25 
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ระดับ ประเด็น คะแนน 
2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนกีารใชพลังงาน ครบถวน 0.25 

3 ปริมาณการใชไฟฟาจริงมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยู
ในชวงตัง้แตรอยละ 25 ถึง รอยละ 75 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือมีคาดัชนกีารใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง – 0.200 ถึง -0.429 

0.5 

4 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในช
วงตั้งแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มี
คาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199  

0.5 

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน ไมเกินรอย
ละ 10 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟ
าอยูในชวง 0 ถึง -0.090  
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟา มากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการ
ประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

0.5 

 
2.  น้ํามันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน  

เกณฑการใหคะแนนประเมนิผลการประหยัดพลังงานดานน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังน  
ระดับ ประเด็น คะแนน 

1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด
านน้ํามัน เชื้อเพลิงของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 
12 เดือน  

0.5 

2.1 ขอมูลปริมาณการใชน้ํามนั (ลิตร) ครบถวน  0.25 2 
2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนกีารใชพลังงาน ครบถวน 0.25 

3 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวา ปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยู
ในชวงตั้งแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 75 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคา ดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.200 ถึง -0.429 

0.5 

4 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในช
วงตั้งแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีค
า ดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199  

0.5 

5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน ไมเกินรอย
ละ 10 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงาน
น้ํามันอยูในชวง 0 ถึง -0.090  

0.5 
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ระดับ ประเด็น คะแนน 
กรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจริง นอยกวา ปริมาณการใชไน้ํามัน
เชื้อเพลิง มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มากกวา 0 จะได
คะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามันเชื้อเพลิง (2.5 คะแนน) 

 
เงื่อนไข  : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงาน  
ก .พ.ร.   จะใชขอมูลที่สถาบันอุดมศึกษาไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th    ของสํานักงาน  
นโยบายและแผนพลังงาน  

• สถาบันอุดมศึกษาจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 2 จงึจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนกีารใช  
พลังงาน ในขัน้ตอนที่ 3-5  

• หนวยงานที่มคีาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงานจริงเปน  
2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขัน้ตอนที่ 3-5 ซ่ึงจากขอมูลของ ป 2551  
จะมีหนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ 10 ของหนวยงานราชการทั้งประเทศ  

• การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยดัพลังงาน:  
สถาบันอุดมศกึษา หมายถึง สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยว  

และกฬีา และกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดการศึกษาระดับอดุมศึกษา แตไมรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใช  
สวนราชการ  

หนวยงานในสงักัดสถาบนัอุดมศึกษา หมายถึง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชือ่อยางอื่นที่มี  
ฐานะเทยีบเทาคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่จดัตั้งขึน้ตามกฎหมาย ประกาศของสถาบนัอุดมศึกษา และ  
หนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ไมปรากฏตามกฎหมาย โดยใหรายงานผลการดาํเนินงานไปรวมกับ  
สถาบันอุดมศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษา ที่มีจํานวนหนวยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมารวมในการประเมินผลการ  
ประหยดัพลังงาน มากกวา 30 หนวยงาน จะไดรับคะแนนสวนเพิ่มอีก 0.05 เทาของคะแนนที่ไดรับ  
โดยสถาบันอุดมศึกษานั้น จะตองมีหนวยงานที่รายงานขอมูลผาน www.e-report.energy.go.th ครบ  
ทุกขั้นตอนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนหนวยงานทัง้หมด  
เชน  สถาบันอุดมศึกษา A มีหนวยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หนวยงาน รายงานขอมูลครบทุกขั้นตอน  
55 หนวยงาน (เทากับ 84%) ไดรับคะแนนตั้งตนเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และไดคะแนนสวนเพิ่มอกี 0.05 * 

4.2634 เทากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา A เทากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 
0.2132)  
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วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  
สถาบันอุดมศึกษารายงานขอมูลทุกขั้นตอนผาน www.e-report.energy.go.th  

 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  :  
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  โทร.  0 2612 1555 ตอ 361, 362, 364  
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานอาคารสถานที่/งานยานพาหนะ       เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล    

โดยคณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมลูให ฝายบริหารและวางแผน 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานอาคารสถานที่/งานยานพาหนะ   รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป  สรุป

เปนผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  นําสง งานแผนและงบประมาณ จัดทํา
รายงานฉบับของคณะจดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ  

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2000 
  (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล :  นายอุทร    วงคปญญา               โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2002 
     (หัวหนางานอาคารสถานที่) 
   นายวิโรจน    ผดุงทศ               โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2006 
     (หัวหนางานยานพาหนะ) 
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ระเด็นการประเมินผล  : การบริหารการศึกษาและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดท่ี    12  ระดับคุณภาพของการกํากบัดูแลตามหนาท่ีและบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาและการ   
                         ถายทอดเปาหมายจากสภาสถาบันอุดมศกึษาสูสถาบันอุดมศึกษา 

หนวยวัด    :     ระดับคุณภาพ 
น้ําหนัก      :     รอยละ 10 
 

 

วัตถุประสงค : 
  เพื่อใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีความเขมแข็งในการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่
และบทบาทที่กฎหมายกําหนดไว รวมทั้ง เพื่อผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาใหความสําคัญที่จะดําเนินการให
บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของสถาบัน โดยการถายทอดเปาหมายจากระดับบริหารสูงสุดสูระดับปฏิบตัิ
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
คําอธิบาย : 

•  สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจะตองใหความสําคัญกับการกําหนด
นโยบายและ การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาอยางยั่งยืน โดยมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได คํานึงถึงความ
รับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  

•  การกํ ากั บดู แลกิ จก ารของสถาบันตามหลั กสากลจะดํ า เนิ นก ารโดยผ าน                      
สภาสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการ
ดําเนินงานเพื่อใหฝายบริหารและคณาจารยมีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษา
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการทํางานตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงการ
ทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการกํากับดูแลที่ดี จึง
สงผลตอการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง ตลอดจนการจัดทําและตรวจสอบรายงานทางการเงิน  
การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสนั้น ถือเปนสวนประกอบที่สําคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบ  
การทํางานขององคกรตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายตลอดจนแสดงถึงความโปรงใสที่พรอมใหผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายสามารถรวมตรวจสอบการทํางานขององคกรได  

มิติที ่ 4  มิตดิ านการพัฒนาสถาบัน 



           คํารับรอง ก.พ.ร. และรายละเอยีดตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 93 

• การกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การควบคุมดูแลใหการดําเนินกิจการ
ทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา และกิจการดานการบริหารตามหนาที่และบทบาทที่กฎหมายกําหนด  ซ่ึง         
หมายรวมถึง การกําหนดนโยบาย การอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล หลักสูตรการศึกษา การกํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล และมีความคุมคา โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม ความโปรงใส พรอมตรวจสอบได  

• การถายทอดเปาหมาย หมายถึง การถายทอดนโยบาย เปาประสงค กรอบทิศทางและ 
แนวการดําเนินงานของสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏบิัติในระดับสถาบันอุดมศึกษา และระดับคณะ/สํานัก 
รวมถึงการถายทอดแผนปฏิบัติราชการดวยระบบการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหทุก
คณะ/สํานักสามารถดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

•  ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดกําหนดตัวช้ีวัดยอยเปน 2 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดท่ี 12.1 ระดับคุณภาพของการกํากบัดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาท่ีและบทบาทของสภา

สถาบันอุดมศกึษา 
หนวยวัด    :    ระดับคุณภาพ 
น้ําหนัก      :    รอยละ 5 
 

คําอธิบาย : 

• สภาสถาบันอุดมศึกษาถือวาเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดทิศทาง นโยบาย อัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะนําไปสูแนวทางการปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

• หนาท่ีและบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินงานตามขอบเขตของ
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหแกสภาสถาบันอุดมศึกษา เชน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น เปนตน โดยการกระจายอํานาจไปยัง
องคกรอํานาจรวมตามที่กฎหมายกําหนดในรูปคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาท่ีเฉพาะ อาทิ สภาวิชาการ  สภา
คณาจารยและขาราชการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ และ/หรือคณะกรรมการอื่น โดยการกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษาใหมีความรับ
ผิดรับชอบ (Accountability) ที่ตรวจสอบได 
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• ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance)  หมายถึง การที่สภา
สถาบันอุดมศึกษามีกลไกและกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและการ
ตรวจสอบการดําเนินการของสภาสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง การควบคุมและการ
ตรวจสอบความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงหมายรวมถึง การมี
คณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา การติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบดานการเงิน การจัดการความเสี่ยง ความโปรงใส
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

• การกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment) หมายถึง การที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
มีกระบวนการที่ชัดเจนในการใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกบุคลากร 
รวมถึง การมอบอํานาจ (Authorization) โดยมุงเนนใหบุคลากรสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity) 
เพื่อผลการดําเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้ ระบบการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี ตองสงเสริม
และพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีขอมูลสนับสนุนเพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม 

  โดยการประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 นี้ จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทตาม
ประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 

 
ประเด็นที่ 1 สภาสถาบันอุดมศึกษา     มีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากบัดูแลตนเองทีด่ี

และการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดแูล การ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

  
ประเด็นที่ 2 สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี 

ที่ทําใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบ โดยที่  
 มีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา  
 มีการติดตามและประเมินผลการดํ า เนินการของผูบ ริหารสูงสุดของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 

 มีการตรวจสอบดานการเงิน จากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ
สอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีภายนอก และการปดบัญชีประจําป พ.ศ. 2553 เพื่อสง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ภายในเวลา 60 วัน นับตั้งแตวันส้ินงวด
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ของปบัญชี 
 มีการจัดการความเสี่ยง มีความโปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร  

รวมทั้ง สภาสถาบันอุดมศึกษาควบคุมกํากับใหสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการตาม
ระบบอยางตอเนื่อง  

ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันอุดมศึกษามีการกระจายอํ านาจการตัดสินใจ  และกํ าหนดให
คณะกรรมการตามกฎหมายและสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของการ
กระจายอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงประโยชน
เพื่ อ ผู รั บบริ การ  ผู มี ส วนไดส วน เ สี ย  และ เพื่ อผลการดํ า เนิ นการที่ ดี ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 4 สภาสถาบันอุดมศึกษาใหความสําคัญกับการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ และกําหนดใหมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลัก
อยางครบถวน รวมทั้ง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา 
และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายและ/
หรือตอสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหมีระบบการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาท
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา  และดําเนินการตามระบบนั้น  โดยอาจใชผลจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนําผล
ประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 วัดระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนด
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้       

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

1 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให สํานักงานคณบดี  เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยคณะทุกคณะรับผิดชอบ

ตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให สํานักงานคณบดี 
2. ความถี่ในการจดัเก็บขอมลู : สํานักงานคณบดี   รวบรวมขอมลู 3 ครั้ง/ป สรุปเปนผลการดําเนินงาน รอบ 

6 เดือน 9  เดือน  และ  12  เดือน  นําสงงานแผนและงบประมาณ       จัดทํารายงานฉบับของคณะจัดสง  
สํานักงาน  ประกันคุณภาพ    

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด         :   นางศรีสกุล     พงษวิรัตน   โทร. 0-2629  9152-7  ตอ 1001 
      (หัวหนาสํานักงานคณบด)ี 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล   :   นางสาวฐิตยิา      ถือทอง   โทร.0-2629  9152-7  ตอ 1001 
      (เจาหนาที่ปฎิบัติงานสํานกังานคณบดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภาสถาบนัอุดมศึกษาสูการปฏิบตัิ  
หนวยวัด    :    ระดับคุณภาพ 
น้ําหนัก      :    รอยละ 5 
 
คําอธิบาย : 

 การนํานโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดไปสูการปฏิบัติ 
ถือเปนเปาหมายบทบาทสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้น จึงมีความ
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จําเปน อยางยิ่งที่ตองถายทอดเปาหมายดังกลาวไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา  

• คานิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเปน
ลักษณะเฉพาะของแตละสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไวเพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติรวมกัน และสงผลตอ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและความสําเร็จของสถาบัน  

• ระบบการสื่อสาร  หมายถึง กระบวนการการสื่อสารดวยวิธีการที่หลากหลาย ซ่ึงหมาย
รวมถึง การสื่อสารดวยวาจา กริยาทาทาง การประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี และการสื่อสารที่เปนลายลักษณ
อักษรที่ปรากฏเปนเอกสาร ซ่ึงมีการออกแบบชองทางการสื่อสารใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเกี่ยวของ      
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่จะทําใหเขาถึงองคกรและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเปนการสื่อสาร
แบบ 2 ทิศทาง คือ การสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งผูส่ือสารและผูรับสาร 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)  
 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) 
ของสถาบันสูการปฏิบัติระดับคณะ/สํานัก ที่แสดงความสัมพันธในรูปของสาเหตุและผลซึ่งสามารถบงบอก
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ถึงทิศทางและการเชื่อมโยงเปาหมายตาง ๆ ขององคกรในแตละดานไดอยางเปนรูปธรรม และเปนเสมือน
เครื่องมือส่ือสารและการถายทอดกลยุทธไปสูบุคลากรในสถาบันใหมีเขาใจไดอยางชัดเจน 

  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กําหนดประเด็นสําคัญเพื่อประเมินคุณภาพของการ
ถายทอดเปาหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ ดังนี้  

 
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ  คานิยมหลัก  รวมทั้ง   

การปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบาย  กรอบทิศทาง   
การดําเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนําไปสู
การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา  

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนว
ทางการดํ า เนิ นง าน  รวม ถึงแผนปฏิบั ติ ร าชการและ เป าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ โดยมีการนํา
ขอมูลจากระบบการสื่อสารมาใชใหเกิดประโยชนในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดผล
สําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติได 

ประเด็นที่ 3 • สถาบัน อุดมศึ กษามี ก า รจั ดทํ า แผนที่ ยุ ทธศาสตร ของหน ว ย ง า 
ในระดับคณะ/สํานัก โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับหนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา  

• ดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับสถาบันลงสูทุกหนวยงานใน
ระดับคณะ/สํานัก โดยใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลายลักษณ
อักษร และส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรทั่วทั้งสถาบัน 

 
ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการวิ เคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตาม

มาตรฐาน COSO ซ่ึงครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาที่ดี และไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา และแสดงใหเห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจาก
การปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด  
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ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการมาใชเปนขอมูลสําคัญประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
วัดระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ โดยกําหนด

เกณฑการใหคะแนน ดังนี้    
    

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1 

และ 2 

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1 
และ 2 และ
ประเด็นอืน่ 
อีก 1 ประเดน็  

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ 
2 และประเด็นอื่น 
อีก 2 ประเดน็  

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1 
และ 2 และ
ประเด็นอืน่ 
อีก 3 ประเดน็  

ดําเนินการได  
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1 
และ 2และ
ประเด็นอืน่ 
อีก 4 ประเดน็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให สํานักงานคณบดี  เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยคณะทุกคณะรับผิดชอบ

ตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให สํานักงานคณบดี 
2. ความถี่ในการจดัเก็บขอมลู : สํานักงานคณบดี   รวบรวมขอมลู 3 ครั้ง/ป   สรุปเปนผลการดําเนินงาน รอบ 

6 เดือน 9  เดือน  และ  12  เดือน  นําสงงานแผนและงบประมาณ        จัดทํารายงานฉบับของคณะจัดสง  
สํานักงาน  ประกันคุณภาพ    

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด         :   นางศรีสกุล     พงษวิรัตน   โทร. 0-2629  9152-7  ตอ 1001 
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      (หัวหนาสํานักงานคณบด)ี 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล   :   นางสาวฐิตยิา      ถือทอง   โทร.0-2629  9152-7  ตอ 1001 
      (เจาหนาที่ปฎิบัติงานสํานกังานคณบดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นการประเมินผล: การใหความสําคญักับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย    
ตัวชี้วัดท่ี  13   ระดับความสาํเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการและการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง   
                        ความคิดเหน็และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  
หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก      :    รอยละ 2 
 
วัตถุประสงค : 
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 เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาสูการบริหารราชการที่เปดเผย 
โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 
คําอธิบาย : 

• ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดไวในกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดย
ใหสถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งเปนการกําหนดชองทางหรือกลไกการให
ขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดเรียนรูการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวม หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และไดพัฒนาเพิ่มระดับการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีคุณภาพมาก
ขึ้น 

• การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวน
รวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน 

• การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูรับบริการ มีโอกาสไดเขารวมรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวม
เสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทางในการแกปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และ
รวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา โดยระดับการมีสวนรวมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ 

1. ระดับการใหขอมูล (Inform)  เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการสื่อสารทาง
เดียว แตเปนระดับที่สําคัญ เพราะเปนการเริ่มตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซ่ึง
จะนําไปสูกระบวนการอื่นๆ ตอไป  

2. ระดับการปรึกษาหารือ (Consult)  เปนการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ 

3. ระดับการเขามาเกี่ยวของ (Involve)   เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมหรือเกี่ยวของในกระบวนการกําหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมีสวนรวมในระดับนี้ 
อาจดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม  

4. ระดับการรวมมือ (Collaborate)  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในบทบาทหรือฐานะหุนสวนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ 
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5. ระดับการเสริมอํานาจประชาชน (Empower)  เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวม
ของประชาชนซึ่งเปนระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด 

• กิจกรรมสรางความสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
โดยมี เป าหมายสําคัญในการเปดโอกาสที่จะนํามาซึ่ งความรวมมือรวมใจจากผู รับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสียใหไดมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมติดตามผลการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 

โดยกําหนดประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ 1  สถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

  สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตามประเดน็ที่
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 โดยพิจารณาจากระดับ
การมีสวนรวมของประชาชน 5 ระดับ 

ประเด็นที่ 3  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดแลวเสร็จ
ครบถวน โดยมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานและจัดทํา
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รายงานความกาวหนาเสนอผูบริหาร/คณะทํางานภาคประชาชน และสภา
สถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสื่อสารใหประชาชนหรือผูมีสวนได
สวนเสียไดรับทราบ 

ประเด็นที่ 4  สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน /
โครงการที่ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเสนอตอผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา/คณะทํางานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกลาวแก
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

ประเด็นที่ 5  สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแนวทางหรือแผนงาน/โครงการที่เปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอ
ตอสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

วัดระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการและการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้    
    

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

1 ประเด็น 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

2 ประเด็น 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น 

 ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 
 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  :   

กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร. 
ช่ือผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1.  นางสาวตุลาภรณ  เส็นดาโอะ 0 2356 9906  
2.  นางพรทิพย  แกวมูลคํา 0 2356 9949 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
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1. กําหนดให  งานประชาสัมพนัธ   เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมูล  โดยคณะทุกคณะ
รับผิดชอบตรวจสอบ และรายงานขอมูลให ฝายบริหารและวางแผน 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานประชาสมัพันธ     รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป       สรุปเปนผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดอืน       นําสงงานแผนและงบประมาณ   จัดทํารายงาน
ฉบับของคณะจัดสง  สํานักงาน ประกันคณุภาพ   

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล              โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2000 
 (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล : นายเกษม   มานะรุงวิทย   โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2006       
                                         (หวัหนางานประชาสัมพันธ) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดท่ี 14    ระดับความสาํเร็จของการพฒันาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร  
                        และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบณัฑิต  
หนวยวัด  :      ระดับความสาํเร็จ 
น้ําหนัก    :      รอยละ 3 
 
วัตถุประสงค : 
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 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลที่สําคัญ ซ่ึงมีความถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตาม
รูปแบบมาตรฐานกลาง ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานขอมูลอุดมศึกษาดานตางๆ ใหเปน
เอกภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการ และ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
 

•  ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดกําหนดตัวช้ีวัดเปน 2 ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดท่ี 14.1 ระดับความสาํเร็จของการพฒันาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา  ดานนักศึกษา บุคลากร  
                        หลักสูตรและการเงินอุดมศกึษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต   
น้ําหนัก       :   รอยละ 1 
 

คําอธิบาย : 
 
  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลที่สําคัญในการนํามาใชสนับสนุนการวางแผน 
พัฒนาการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการ
และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบฐานขอมูลนั้นตองมีความถูกตอง 
ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามแบบมาตรฐานกลาง เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยน ส่ือสารฐานขอมูลอุดมศึกษา 
เชื่อมโยงกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
คําอธิบาย 

• ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกัน
ในการพัฒนาการระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 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 
 

 โดยกาํหนดประเด็นสําคัญในการประเมนิความสําเร็จดังนี้ 
 
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลนักศึกษา  บุคลากร 

หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณของ
ขอมูล ใหเปนไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จ
การศึกษา และการเงินอุดมศึกษา รวมทั้งรายชื่อเว็บไซตที่เผยแพรรายงานขอมูล
ดังกลาวขางตน พรอมรายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล ชองทางการ
ติดตอส่ือสาร (ตามประเด็นที่ 1) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ถู ก ต อ ง ต าม รู ป แบบม าต รฐ านกล า ง  ครบถ วนและมี ค ว า มสมบู รณ 
ทุกรายการขอมูล ภายในเวลาที่กําหนด 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการนําขอมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบ
กับขอมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพหรือ
เผยแพร โดยเสนอผานระบบเครือขายรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อใหประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบคนและรับทราบไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลที่จัดเก็บและนําสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการวิเคราะหขอมูลดังกลาวตองสอดคลองและ
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สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการของผูใช
ขอมูลระดับตางๆ ไดแก ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก จากขอมูลที่
จัดเก็บและนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนใน
การวางแผน / การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา  

ประเด็นทึ่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการนําผลของการศึกษา ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหเสนอ
ตอผูบริหารหรือคณะกรรมการที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิง
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1

และ 2 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1, 

2 และ 3 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1, 

2, 3 และ 4 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1, 2, 
3, 4 และประเด็น
อ่ืนอีก 2 ประเด็น 

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน
ทั้ง 7 ประเด็น 

 

 
 
 
 
 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดใหงานสารสนเทศ เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล            โดยคณะทุกคณะ
รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให ฝายวิชาการและวิจัย 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานสารสนเทศ         รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป          สรุปเปนผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดอืน   นําสงงานแผนและงบประมาณ       จัดทํารายงาน
ฉบับของคณะจัดสง  สํานักงาน ประกันคณุภาพ   
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.อาภาพรรณ     ยุเหล็ก             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3000  
                                         (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นางชลธิชา      สาริกานนท  โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3008 

 (หัวหนางานสารสนเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 14.2    ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน

สถาบันอุดมศกึษา   
หนวยวัด     :      ระดบัความสําเร็จ 
น้ําหนัก       :       รอยละ 2 
 

คําอธิบาย : 
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  สถาบันอุดมศึกษาตองสรางความพรอมในการใชงานของขอมูลและสารสนเทศ และ
คุณภาพของ Hardware และ Software โดยตองออกแบบระบบขอมูลและสารสนเทศใหตรงกับความตองการ
ใช และทําใหขอมูลและสารสนเทศถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลาสามารถนําไปใชงานได และมีระบบรกัษา
ความปลอดภยัของขอมูล  
  โดยการประเมินผลการพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่ อการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้  จะมุงเนนการประเมินในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 

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

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่สรางคุณคา อยางนอย 2 กระบวนการ 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลแกผูรับบริการ ผูมี
สวนไดสวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
 

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 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให   งานสารสนเทศ   เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล       โดยคณะทุกคณะ
รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให ฝายวิชาการและวิจัย 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานสารสนเทศ            รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป       สรุปเปนผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดอืน   นําสงงานแผนและงบประมาณ       จัดทํารายงาน
ฉบับของคณะจัดสง  สํานักงาน ประกันคณุภาพ   
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.อาภาพรรณ     ยุเหล็ก             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3000  
                                         (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นางชลธิชา      สาริกานนท  โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3008 

 (หัวหนางานสารสนเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 15    ระดับความสาํเร็จของแผนพัฒนาบคุลากรและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาบคุลากรขอ 
                        สถาบันอุดมศกึษา   
หนวยวัด     :  ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก       :  รอยละ 5 
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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 และมีความกาวหนาในวิชาชพีตามสายงานที่ปฏิบัติหนาที่ (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 ซ่ึงมีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 
เดือน) 

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

• กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม                  
การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบันอุดมศึกษา               
การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรูในสถาบันอุดมศึกษาใหดียิ่งขึ้น 
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• ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดกําหนดตัวช้ีวัดเปน 2 ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดท่ี 15.1  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
หนวยวัด     :   ระดับความสาํเร็จ 
น้ําหนัก       :   รอยละ 2.5 
 

คําอธิบาย : 
 

  การพัฒนาบุคลากรใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเปนพื้นฐานสําคัญใน
การสรางความเปนเลิศขององคกร  องคกรจึงจําเปนตองมีแนวปฏิบัติ  ระบบงานที่เอ้ือและสรางแรงจูงใจให
บุคลากรเกิดความรวมมือรวมใจกันทํางานเปนทีมเพื่อขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมายที่กําหนดไว 
 

  โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีความ
สอดคลองกับแผนแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป พรอมทั้งนําสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทําแผน และเสนอตอผูมีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา 

ประเด็นที ่2 • สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรอยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ  

• สถาบันอุดมศึกษานําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใหมี
การปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่ เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระ
งานที่กําหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการ
ถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคลและระบบการใหส่ิงจูงใจอื่นของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดย
พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นตอตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบเปนสําคัญ
รวมทั้งมีการแจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
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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 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานบุคลากร       เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล        โดยคณะทุกคณะ

รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให ฝายบริหารและวางแผน 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานบุคลากร  รวบรวมขอมลู 3 คร้ัง/ป   สรุปเปนผลการดําเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน    นําสงงานแผนและงบประมาณ         จัดทํารายงานฉบับของ
มหาวิทยาลัยจดัสง สํานักงาน  ประกันคุณภาพ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2000 
 (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นางวภิาดา     กระจางโพธิ์              โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2001 
    (หัวหนางานบุคลากร) 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 15.2  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา 
หนวยวัด     :   ระดับความสาํเร็จ 
น้ําหนัก       :    รอยละ 2.5 
คําอธิบาย : 
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  การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันอดุมศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยูในตวับุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาบคุลากร เพื่อใหทุกคนใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานได อยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  
  โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้ 

 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงควร
ประกอบดวยการขยายผลองคความรูเดิมที่ดําเนินการในปที่ผานมา และการจัดการองค
ความรูใหมที่นํามาดําเนินการในปปจจุบัน โดยนําสรุปผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทําแผน และเสนอตอผูมีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา 

ประเด็นที ่2 • สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรูประจําปอยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ  

• สถาบันอุดมศึกษานําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยให
มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร 

 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจดัทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ     หรือใชชองทางการ
ส่ือสารที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไดมีการแลกเปลี่ยน 
ความรู ประสบการณการทํางาน และขอมลูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน  
โดยตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารตาง ๆ 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชให 
เกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม รวมทัง้มีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาจดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรูประจํา 
ปและรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอ 
ตอผูมีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพฒันา 
/ปรับปรุงแผนการจัดการความรูสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได ดําเนินการได ดําเนินการได ดําเนินการได ดําเนินการได 
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เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
สําเร็จ ครบถวน  

1 ประเด็น 
สําเร็จ ครบถวน  

2 ประเด็น 
สําเร็จ ครบถวน  

3 ประเด็น 
สําเร็จ ครบถวน  

4 ประเด็น 
สําเร็จ ครบถวน  

5 ประเด็น 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให  ศนูยการจัดการความรู เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูล      โดยคณะทุก
คณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให ฝายวชิาการและวิจัย 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  ศูนยการจัดการความรู     รวบรวมขอมลู 3 คร้ัง/ป  สรุปเปนผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดอืน    นําสงงานแผนและงบประมาณ     จดัทํารายงาน
ฉบับของมหาวิทยาลัยจัดสง สํานักงาน  ประกันคุณภาพ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.อาภาพรรณ     ยุเหล็ก             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3000  
                                         (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นางมธุรส    เวียงสีมา   โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3008       
                                         (หวัหนาศนูยการจัดการความรู) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมินผล : การปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดท่ี 16   ระดับความสําเร็จของการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา   
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หนวยวัด   :   ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก     :   รอยละ  3 
 

วัตถุประสงค : 
  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสรางความตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

คําอธิบาย : 

• ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2551 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแนวทาง วิธีการ ใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย โดยใหกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และใหมีกระบวนการสงเสริมผูเกี่ยวของปฏิบัตติาม
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 สถาบันอุดมศึกษาสรางชองทางการติดตอส่ือสารที่หลากหลาย เพื่อรับขอมูลปอนกลับและ
ความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอื่นที่มีตอคณาจารยของสถาบัน
ในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชน และ
สถาบันนําขอมูลน้ีไปใชอยางเปนระบบในการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตาม
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จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหดียิ่งขึ้น มีการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ   
มีการกําหนดหรือปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณฯ อยางจริงจัง รวมทั้งมีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เปนแบบอยางได 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามความก าวหน าและมีการประ เมินประสิท ธิผล 
การดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และจัดทําเปนรายงาน  เสนอตอ 
ผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหารสถาบัน 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

1 - 2 ประเดน็ 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน  

6 ประเด็น 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานบุคลากร        เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล        โดยคณะทุกคณะ

รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให ฝายบริหารและวางแผน 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานบุคลากร   รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป  สรุปเปนผลการดําเนินงาน 

รอบ  6 เดือน  9 เดือน  และ 12 เดือน     นาํสงงานแผนและงบประมาณ           จดัทํารายงานฉบบัของ
คณะจดัสง  สํานักงาน  ประกนัคุณภาพ   

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2000 
 (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล : นางวิภาดา     กระจางโพธิ์              โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2001 
    (หัวหนางานบุคลากร) 
 
ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดท่ี  17   ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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หนวยวัด    :    รอยละ 
น้ําหนัก      :    รอยละ 5 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อติดตามความกาวหนาและความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 

แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไววา "การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด" 
 

คําอธิบาย : 

• ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดใหอาจารยประจําของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิต
นักศึกษา และจัดใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนได
คนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนได
หลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ โดยสถาบันเปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ การจัด
ประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการกําหนดจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการและการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทํา
โครงงาน มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและผูเรียน  มีการเรียนการสอนทางเครือขาย
คอมพิวเตอร (Internet) มีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง  

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

• สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยใชการเก็บขอมูลจริงจากอาจารยประจําของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการจัด
ประสบการณหรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
เรียนภาคปฏิบัติกับช่ัวโมงเรียนในชั้นเรียน การสํารวจขอมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารยประจําของ
สถาบัน หรือการวิจัยหรือการประเมินผลหรือการจัดเก็บรองรอยหลักฐานจากการศึกษาขอมูลดวยวิธีการ
อ่ืนๆ ที่นาเชื่อถือเชน การสังเกตการเรียนการสอน การสังเกตวิธีการตั้งปญหาหรือตั้งโจทยของผูสอน และ
พิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมาย เปนตน แลวจัดทําสรุปผลดังกลาวในระดับสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงอาจ
จัดทําเปนรายงานวิจัยประเมินผลก็ได 

 โดยกําหนดประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ ดังนี้ 
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ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
อุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ            (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา)    ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และ
นําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอน    ในแตละรายวิชาและแตละภาค
การศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 75  ของคณาจารยประจํา) ใหเปน
การจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญได  โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของ
อาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 
75  ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ 
75  ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจําของสถาบันที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล และสามารถนําผลท่ีไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพได 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75  ของ
คณาจารยประจํา) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ในกรณีท่ีทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และในกรณีไดจัดหา
สื่อสําเร็จรูปที่เปนมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เชน สื่อ
วิทยาศาสตร สื่อสําเร็จรูป สื่อเทคโนโลยี เปนตน สถาบันอุดมศึกษาตองมีเกณฑในการคัดเลือก
และพิจารณา มีการประเมินและรายงานผลการใชสื่อในการพัฒนาผูเรียนดวย 

ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสรมิสนับสนุนทําใหคณาจารยสวนใหญ   (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา)    มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

เกณฑการใหคะแนน : 
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เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

 1-3 ประเดน็ 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ทั้ง 7 ประเด็น 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานหลักสูตร/หัวหนาสาขาวชิา  เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูล  คณะทกุ

คณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให  ฝายวชิาการและวิจัย 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานหลักสูตร/หัวนาสาขาวชิา รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป       สรุปเปนผล

การดําเนนิงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  นําสงงานแผนและงบประมาณ      จัดทํารายงาน
ฉบับของคณะจัดสง  สํานักงาน  ประกันคณุภาพ        

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.อาภาพรรณ     ยุเหล็ก             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3000  
                                         (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล : นายพิชิตพล    เจริญทรัพยานันท          โทร.    0-2629-9153-7  ตอ 3007   

                                     (หัวหนางานหลักสูตร) 

                                     ผศ. วาสนา   ชางมวง          โทร.    0-2629-9153-7  ตอ 3001 
(หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา                                      

                                         ดร.ไพรัตน    ปุญญาเจริญนนท               โทร.    0-2629-9153-7  ตอ 3003    

                                         (หวัหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ) 

                                         นางสาวจรัสพิมพ    วังเย็น        โทร.    0-2629-9153-7  ตอ 3002 
(หัวหนาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) 

  นายทวีศักดิ์    สาสงเคราะห                        โทร.    0-2629-9153-7  ตอ 3004   

                                         (หวัหนาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ) 
 

ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน 
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ตัวชี้วัดท่ี 18  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา   
หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก      :    รอยละ 2 
 

วัตถุประสงค :  
  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญที่จะสามารถสราง
ประโยชนใหแกผู รับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้ง จะนําไปสูการบรรลุพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 
คําอธิบาย : 

• กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซ่ึงมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของ
สถาบันฯ เชน กระบวนการจัดการเรยีนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน 

• ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง ส่ิงที่เปนปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จ ของกระบวนการที่สรางคุณคาตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น โดยตองสอดคลองกับความ
คาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ที่สรางคุณคา อาจมีมากกวา 1 ขอก็ได เชน นิสิตนักศึกษาคาดหวังวาจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน ขอกําหนด ที่สําคัญในเรื่องนี้คือ การจดัหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารย
ผูสอน แหลงคนควา เปนตน ซ่ึงหลังจากไดขอกําหนดแลว สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาออกแบบกระบวนการ
และจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป 
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เกณฑการใหคะแนน : 

  กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับขัน้ความสําเรจ็ (milestones) 5 ระดบั พิจารณาจาก
ความกาวหนาและความสําเรจ็ของขั้นตอนการดําเนนิงานตามเปาหมายแตละระดับ ดงันี้  
ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน 

1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาซึ่งเปนกระบวนการที่สงผลโดยตรงตอ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคลองกับความคาดหวังและความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น ชวยลด
คาใชจายในการดําเนินงานของสถาบัน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการที่สราง
คุณคาเพื่อทําใหการดําเนินงานของสถาบันมีความสอดคลองกัน 

2 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจากความคาดหวังและ
ความตองการของผูรับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1 

3 สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยรวมกันทําหนาที่ศึกษาความเปนไปได 
พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ 

4 สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมีประสิทธิภาพ 
(การควบคุมตนทุน ลดระยะเวลาการดําเนินงาน) และมีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ เชน มีแผนหรือมาตรการลดคาใชจายของหนวยงาน เปนตน 

5 สถาบันอุดมศึกษามีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที่ 4 และจัดทํารายงาน
ผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทาง
ในการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอไป 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  สํานักงานคณบด ี    เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมูล    โดยคณะทุกคณะ 

รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลที่เกี่ยวของให  คณะกรรมการกระบวนการที่สรางคุณคา 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  สํานักงานคณบดี รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป สรุปเปนผลการดําเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 9  เดือน  และ  12  เดือน  นําสง งานแผนและงบประมาณ       จัดทํารายงานฉบับของ
คณะจดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ    

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางศรีสกุล    พงษวิรัตน            โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 1001  
                                         (หัวหนาสํานักงานคณบดี) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : คณะกรรมการกระบวนการทีส่รางคุณคา โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 1001 
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ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศกึษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
 
 
 

ของ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                      ธนัวาคม  2552 



รายละเอียดตัวชี้วัด “รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ตารางแสดงจํานวนบัณฑิตผูท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52) จําแนกตามกลุมสาขา / คณะ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  .............................................. วิทยาเขต / ศูนย ................. 

ขอมูล ณ วันที่.................................................... 

 รวมบัณฑิต จํานวน บัณฑิตท่ีมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา บัณฑิต บัณฑิตท่ี
มี 

บัณฑิตท่ี 

กลุมสาขา/คณะ ผูท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผูท่ีสําเร็จ   รวม ท่ีประกอบ งานทํา
กอน/ 

ไมมีงานทํา

 ท้ังสิ้น การศึกษา ทํางาน
นอยกวา 

ทํางาน
ตั้งแต 

บัณฑิตท่ีมี
งานทํา 

อาชีพอิสระ ขณะ
ศึกษา 

 

  ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

3 เดือน 3 เดือน ขึ้น
ไป 

หลังสําเร็จ
การศึกษา 

   

1. กลุมสาขา ..........                   

        คณะ .....                   

        คณะ ......                   

:                   
2. กลุมสาขา 
.......................   

  
              

        คณะ ......                   

        คณะ ......                   

:                   
... กลุมสาขา 
.......................   

  
              

        คณะ ......                   

        คณะ ......                   
:                   

รวม                   

    ผูจัดทําขอมูล :  

       

       

       

       

    ผูจัดทําขอมูล :  

       

       

      

นาย/นาง/นางสาว................. 
ตําแหนง....... 
โทร. ............... 
โทรสาร...................... 
E-mail adress:............. 
นาย/นาง/นางสาว.................. 
ตําแหนง..................... 
โทร. ..................... 
โทรสาร....................... 
E-mail adress:............ 

 
 

            คํารับรอง ก.พ.ร. และรายละเอียดตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 2553  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
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แบบฟอรมท่ี 2 

 

 ภาคปกติ   ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ 

มอืถือ ท่ีบาน ท่ีทํางาน

นาย/นาง/นางสาว...........................................

ตําแหนง........................................................

โทร. .............................................................

โทรสาร..........................................................

E-mail adress:..............................................

นาย/นาง/นางสาว...........................................

ตําแหนง........................................................

โทร. .............................................................

โทรสาร..........................................................

E-mail adress:..............................................

หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได
e-mail address

ชือ่สถาบันอุดมศึกษา  .............................................. วิทยาเขต / ศูนย ............................................

ตารางแสดงรายชือ่บัณฑิตผูท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52)

( เฉพาะรายชือ่บัณฑิตท่ีมีงานทําตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป หลังจบการศึกษา )

ลําดับท่ี คณะกลุมสาขา ชื่อและท่ีอยูสถานท่ีทํางานชื่อ - นามสกุล ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได

ผูจัดทําขอมูล :

ผูจัดทําขอมูล :

 

 

 

 

 

 

            คํารับรอง ก.พ.ร. และรายละเอียดตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 2553  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
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แบบฟอรมท่ี 3 

 

 

ขอมลู ณ วันท่ี......................

ชือ่-สกุล หมายเลขติดตอ

▪ การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1.นาย/นาง/นางสาว............................ โทร. .......................... โทรสาร.........................
   ตําแหนง......................................... E-mail adress: ................................................

2.นาย/นาง/นางสาว............................ โทร. .......................... โทรสาร.........................
   ตําแหนง......................................... E-mail adress:................................................

▪ การสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา*
1.นาย/นาง/นางสาว............................ โทร. .......................... โทรสาร.........................
   ตําแหนง......................................... E-mail adress: ................................................

2.นาย/นาง/นางสาว............................ โทร. .......................... โทรสาร.........................
   ตําแหนง......................................... E-mail adress: ................................................

หมายเหตุ * กรณีสถาบันอุดมศึกษามศูีนย/วิทยาเขตหลายแหง สามารถระบุรายชื่อและหมายเลขติดตอ

                 ของผูประสานงานจําแนกรายศูนย/วิทยาเขต เพื่อความสะดวกในการประสานการจัดเก็บขอมลู

รายชือ่และหมายเลขติดตอของผูประสานงาน

สถาบันอุดมศึกษา.........................................

 
ชื่อผูประสานงาน ผศ.ดารินทร  หรุนศิริ   (หัวหนางานแนะแนว)  โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 4001 
 
        

            คํารับรอง ก.พ.ร. และรายละเอียดตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 2553  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
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คําสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 ที่  145 /2552 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทาํยุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

.............................................. 

 ดวยในปงบประมาณ   พ.ศ. 2553      คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น       จะตองทบทวนแผน              

ยุทธศาสตรและจัดทําคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ  เสนอมหาวทิยาลัย นัน้ 
 

 เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามวัตถปุระสงคของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และออกแบบแฟชั่น และเปนไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั จงึแตงตั้งคณะกรรมการ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี ้
 

1. คณะกรรมการพิจารณายทุธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ (CEO) ประกอบดวย 

1.1  ผูชวยศาสตราจารยภูวพัสส           เอกตาแสง ประธานกรรมการ 

1.2  ผูชวยศาสตราจารยอาภาพรรณ     ยเุหล็ก กรรมการ 

1.3  ผูชวยศาสตราจารยวฒันา             วัชรเสรีกุล กรรมการ 

1.4  นางศรีสกุล                                   พงษวิรัตน กรรมการ 

1.5  ผูชวยศาสตราจารยเตอืนใจ           หลิมตระกูล กรรมการและเลขานุการ 

1.6  ผูชวยศาสตราจารยอุษา                ตั้งธรรม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ดังนี ้

1.  กาํหนดนโยบายทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น 

2.  พิจารณาแผนยทุธศาสตร/คํารับรองการปฏิบัติราชการ และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

     ราชการ  ตามคูมือการประเมินผลของ ก.พ.ร. 

3.  กาํกับดูแลการจัดทาํคํารับรองการปฏิบตัิราชการของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  

     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

4.  กาํกับดูแลตัวชี้วัดและวางแผนดําเนนิงาน  เพื่อทาํใหผลการปฎิบัติราชการเปนไปตามเปาหมายใน   

     คํารับรองฯ  แตละตัวชีว้ัดตามเอกสารแนบทาย 

5.  มอบหมายใหคณะกรรมการเฉพาะกจิศึกษาการดําเนินงาน กลไกและวิธีการในการจัดทาํคํารับรอง 

     การปฏิบัติราชการ  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแนว ก.พ.ร. 

6.  ใหขอเสนอแนะ ติดตามผลและกํากับการดําเนนิงานใหเปนไปตามแผน 
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2. คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 ประกอบดวย 

  1.  ผูชวยศาสตราจารยภูวพัสส        เอกตาแสง ประธานกรรมการ 

  2.  ผูชวยศาสตราจารยอาภาพรรณ  ยุเหล็ก กรรมการ 

  3.  ผูชวยศาสตราจารยวฒันา          วชัรเสรีกุล กรรมการ 

  4.  นางศรีสกุล                               พงษวิรัตน กรรมการ 

  5.  ผูชวยศาสตราจารยวาสนา         ชางมวง กรรมการ 

  6.  นางสาวจรัสพิมพ                      วงัเย็น กรรมการ 

  7.  นายไพรัตน                               ปุญญาเจริญนนท กรรมการ 

  8.  นายทวีศักดิ์                              สาสงเคราะห กรรมการ 

  9.  นางพจนา                                 นูมหันต กรรมการ 

10.  นายอทุร                                   วงคปญญา กรรมการ 

11.  ผูชวยศาสตราจารยดารินทร       หรุนศิริ กรรมการ 

12.  นางวิภาดา                               กระจางโพธิ ์ กรรมการ 

13.  นายจาํลอง                               สาริกานนท กรรมการ 

14.  นางสาวนงนุช                           ศศิธร กรรมการ 

15.  นางเพชราภรณ                         สิงหทองชยั                       กรรมการ 

16.  นางมธุรส                     เวียงสีมา กรรมการ 

17.  ผูชวยศาสตราจารยเตอืนใจ        หลมิตระกูล กรรมการและเลขานกุาร 

18 . ผูชวยศาสตราจารยอุษา            ตั้งธรรม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19.  นางสาวสิริพร                           พุมไสว กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาที ่
1. วางกรอบการปฏิบัติงานแตละสวนตามแผนยุทธศาสตรของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น  ใหเปนไปตาม   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในคูมือการประเมินผล

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2553 

2. จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด  (KPI Template) ประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

3. จัดทําประเดน็การสํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการ  เพื่อดําเนนิงานทัว่ทัง้องคกร 

4. กํากับดูแลตัวชี้วัดรับผิดชอบตรวจสอบจัดเก็บขอมูลแตละตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามเอกสารแนบทาย 

5. จัดทํารายงานการประเมินตนเองในรอบ  6  เดือน  9  เดือน  และ 12  เดือน ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น   ตามปฏิทินปฏิบัติงาน  ก.พ.ร.  และของมหา วิทยาลัย                  
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6. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ผูบริหารคณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น  มอบหมาย 
 

   ทั้งนี้   ตั้งแตวนัที ่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2552 
 

ส่ัง  ณ  วันที่    29    ธนัวาคม  พ.ศ.  2552 

 

 

                                                          
                                                                                      (ผูชวยศาสตราจารยภูวพัสส   เอกตาแสง) 

                 คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น 
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ      
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  ประจําปงบประมาณ 2553 

 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด คาน้ําหนัก ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บ 
ขอมูล/รายงาน 

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล  (รอยละ 43) 

1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

5 รองคณบดีฝายบริหารฯ งานแผนและ
งบประมาณ 

ผศ. อุษา  ต้ังธรรม 

2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก         ในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ             ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5 รองคณบดีฝายบริหารฯ งานแผนและ
งบประมาณ 

ผศ. อุษา  ต้ังธรรม 

3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายที่สะทอนเอกลักษณจุดเนน  รวมทั้งวัตถุประสงค
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

10    

3.1 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของผูนํานักศึกษา
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.5 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

งานกิจกรรมฯ ผศ. จิราพร  จิตตภูภักดี 

3.2 ระดับความสําเร็จ      ในการนําวิทยาศาสตร          และ
เทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน 

2.5 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

งานบริการ
วิชาการ 

นางสาวจรัสพิมพ  วังเย็น 

3.3 ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการ        วิชาการ/
วิชาชีพแกสังคม 

2.5 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

งานบริการ
วิชาการ 

นางสาวจรัสพิมพ  วังเย็น 

ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

  3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน       ตามโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร                  การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

2.5 รองคณบดีฝายบริหารฯ งานแผนและ
งบประมาณ 

ผศ. อุษา  ต้ังธรรม 

ผลสําเร็จตาม
พันธกิจหลัก 

4. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบัน อุดมศึกษา 

20    

 4.1 มาตรฐานดานบัณฑิต 10    
 4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
5 รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษา 
งานแนะแนว ผศ. ดารินทร  หรุนศิริ 

 4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขา
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

5 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

งานแนะแนว ผศ. ดารินทร  หรุนศิริ 

 4.1.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีผานการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

 - - - - 

 4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ี
ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

- - - - 

 4.2  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 10    
 4.2.1 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร 

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา 

4 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

นางสาวนงนุช  ศศิธร 

 4.2.2 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอัน
กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา 

3 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

นางสาวนงนุช  ศศิธร 

 4.2.3 จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจง
ขอมูลลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

3 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

นางสาวนงนุช  ศศิธร 

 5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 5 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

งานวิเทศ
สัมพันธ 

นางสาวจรัสพิมพ  วังเย็น 
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด คาน้ําหนัก ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บ 
ขอมูล/รายงาน 

มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพ  (รอยละ 15) 

คุณภาพการ
ใหบริการ 

6. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและะความ
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 

6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ
บัณฑิต 

6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษา 

10 
 

5 
 
5 

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

งานแนะแนว ผศ. ดารินทร  หรุนศิริ 

การประกัน
คุณภาพ 

7. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

5 
 

5 

รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

งานประกัน
คุณภาพ 

นางพจนา  นูมหันต 
นางสาวสมใจ  แซภู 

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ  (รอยละ 10) 

การบริหาร
งบประมาณ 

8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 
    8.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

 
   8.2  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 
 

3 
0 
 

3 

รองคณบดีฝายบริหารฯ งานพัสดุ 
งานการเงิน  
งานบัญชี 

 

นางเพชราภรณ  สิงหทองชัย 
นางสาววรนุช   หลุบเลา 
นายอภิสิทธิ์  ตันอวม 

การรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ใหบริการ 

9. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

3 รองคณบดีฝายบริหารฯ 
รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย 
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษา 

งานพัฒนาวินัย/    
งานการเงิน/ 
งานทะเบียน 

นายไชยชาญ  อารี 
นางวิภาดา  กระจางโพธิ์ 
นางยุพิน  ใจตระหนัก 

การจัดทําตนทุนตอ
หนวย 

10. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 3 รองคณบดีฝายบริหารฯ งานพัสดุ 
งานการเงิน  
งานบัญชี 

นางเพชราภรณ  สิงหทองชัย 
นางสาววรนุช   หลุบเลา 
นายอภิสิทธิ์  ตันอวม 

ประสิทธิภาพของ
การใชพลังงาน 

11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

1 รองคณบดีฝายบริหารฯ งานอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ 

นายอุทธ  วงคปญญา 
นายวิโรจน  ผดุงทศ 

มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษา ไมไดดําเนินการ PMQA อยางตอเนื่อง  (รอยละ 30) 

12. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาท
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาและการถายทอดเปาหมายจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาสูสถาบันอุดมศึกษา 

10 
 

   

12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ตามหนาท่ีและบทบาทสภาสถาบันอุดมศึกษา 

5 หัวหนาสํานักงาน 
คณบดี 

สํานักงาน
คณบดี 

นางสาวฐิติยา   ถือทอง 

การบริหารจัด
การศึกษา 

12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ 

5 หัวหนาสํานักงาน 
คณบดี 

สํานักงาน
คณบดี 

นางสาวฐิติยา   ถือทอง 

การใหความ 
สําคัญกับผูรับ 
บริการและผูมี
สวนไดเสีย 

13.          ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญกับผูรับบริการและ
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

2 รองคณบดีฝายบริหารฯ 

 
งาน

ประชาสัมพันธ 
 

นายเกษม  มานะรุงวิทย 

 

14.  ระดับความสํา เร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร  หลักสูตร  และการเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

3 การจัดการ
สารสนเทศ 

       14.1 ระดับความสําเร็จของ    การพัฒนาระบบฐานขอมูล    
                อุดมศึกษา     ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ  
                การเงินอุดมศึกษา    และระบบฐานขอมูลภาวะการ 
                มีงานทําของบัณฑิต 
 

1 

รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

 
 
 
 
 
 

งานสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

นางชลธิชา  สาลิกานนท 
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด คาน้ําหนัก ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บ 
ขอมูล/รายงาน 

       14.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล     
                เพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา   

2 รองคณบดีฝายวิชาการ 
และวิจัย 

งานสารสนเทศ 
 

นางชลธิชา  สาลิกานนท 

15. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

5    

       15.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ 
                สถาบันอุดมศึกษา 

2.5 รองคณบดีฝายบริหารฯ 
 

งานบุคลากร/ 
 

นางวิภาดา  กระจางโพธิ์ 
 

การบริหาร
การศึกษา 

 

       15.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของ 
                สถาบันอุดมศึกษา 

2.5 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

ศูนยองคความรู นางมธุรส   เวียงสีมา 

การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 

16. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

3 รองคณบดีฝายบริหารฯ งานบุคลากร นางวิภาดา  กระจางโพธิ์ 

หลักสูตรการ
เรียนการสอน 

17. ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

งานหลักสูตร/ 
หัวหนา-
สาขาวิชา 

นายพิชิตพล  เจริญทรัพยานันท 
ผศ. วาสนา  ชางมวง 

ดร. ไพรัตน  ปุญญาเจริญนนท 
นางสาวจรัสพิมพ  วังเย็น 
นายทวีศักดิ์  สาสงเคราะห 

 18. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่
สรางคุณคา 

2 หัวหนาสํานักงาน 
คณบดี 

สํานักงาน
คณบดี 

คณะกรรมการกระบวนการสราง
คุณคา 

 รวม 100    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ผูรายงานขอมูล 
    ผูชวยศาสตราจารยอุษา  ต้ังธรรม  
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