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ค ำน ำ 

 
 ในการบริหารราชการระบบใหม่  ตามนโยบายของคณะรัฐบาลยุคปัจจุบันน้ันเป็นการบริหารงาน ที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญ  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.)  จึงได้รับมอบหมายนโยบาย  ใน
การวางกรอบการบริหารราชการให้มีรูปแบบที่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ชัดเจน  โดยให้ทุกส่วน 
ราชการจัดท า “ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552”                  ซึ่ง
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติรา ชการของ คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 2552 โดยก าหนดนโยบายในการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับนโยบายของ          คณะรัฐบาล  คือให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดท าข้อเสนอและค ารับรองต่อ
มหาวิทยาลัยฯ เช่นเดียวกัน   
 ดังนั้น  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  จึงได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2552  พร้อมเอกสารประกอบ   
ฉบับนี้เสนอต่อมหาวิทยาลัย   และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานใน คณะปฏิบัติเพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ตาม
ตัวชี้วัดทีก่ าหนดต่อไป   
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น     

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
 

1. คํารับรองระหวาง 
 

รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร             ผูรับคํารับรอง  
และ 

ผูชวยศาสตราจารยภูวพัสส  เอกตาแสง   คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น            ผูทําคํารับรอง 
 

2.  คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดยีว        มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป    เริ่มตั้งแตวนัที ่ 1   ตุลาคม   2551    
 ถึงวันที่  30  กันยายน  2552  

 

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 
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6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง   ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกนัแลว จึงได   ลงลายมือ 
ช่ือไวเปนสําคญั 

 
 
 
 

  …………………………………………… 
 

    (รองศาสตราจารยดวงสุดา       เตโชติรส  ) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

          …………………………………………… 
 

            (ผูชวยศาสตราจารยภวูพัสส  เอกตาแสง    ) 
     คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกอบ 

 
หมายเลข 
 
     1 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ / แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา / แผนปฏิบัติราชการของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 

     2 ตัวช้ีวัด  และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2552   
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

     3 การกําหนดตัวช้ีวัด  และน้ําหนักตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการคณะอุตสาหกรรมสิ่ง  
 
  

             ทอและออกแบบแฟชั่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

     4   รายละเอียดตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการจัดทํา 
             คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นประจําป 
             งบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

     5   รายละเอียดตัวช้ีวัด “รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ”  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
              ออกแบบแฟชั่น  

6 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการคณะ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552    

     7       ตารางแสดงผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด/หนวยงานที่รับผิดชอบ/ผูจัดเก็บขอมูลรายงานและระยะเวลา 
              ที่รายงานขอมูล  ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
 
 
หมายเหตุ   1. ตัวช้ีวัดใดที่ใหแสดงเปนรอยละ/สัดสวน ใหวงเล็บจํานวนนับไวดวย  
  2. ในกรณีที่คณะไมมีขอมูลพื้นฐานใหใชขอมูลพื้นฐานของสถาบันเทคโนโลยี 
       ราชมงคล (เดิม) ในภาพรวม  โดยอนุโลม  
  3. ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด / ผูจัดเก็บขอมูลหรือรายงาน  ใหวงเล็บชื่อ – นามสกุล โทรศัพท    
      ผูปฏิบัติไวดวย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 1 
 

 

 

 

 

 

 



 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
 
 

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  

 1 



 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 

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  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล  บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

• พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  และมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ 

                    2. สรางงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม  บนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สูการผลิตและการบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศ 
                    3. ใหบริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค  เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสูการแขงขัน 
                    4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม  

 
 
 
 

• ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 

• ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub)  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความเขมแข็ง 

• สรางคนดี  คนเกง  มีทักษะในงานพัฒนาใหเปนทุนมนุษย (Human  Capital) ของประเทศ 

• ศูนยสงเสริมการเรียนรูตลอดจนถายทอดความรูดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน เพื่อความเปนอยูทีด่ีของคนไทย 
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                                                                   แผนปฏบิัติราชการของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 

 

• วิสัยทัศน  
ผูนําการจัดการศึกษาดานสิ่งทอและแฟชั่น  เพื่อพัฒนามุงสูมาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีคุณภาพตามมาตราฐานสากลภายใตการบริหารจัดการ 

      ที่เปนอิสระ  รวมทั้งพัฒนางานสูความเปนเลิศ  และสรางคุณคาใหกับสังคม 
 

• พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุงเนนวิชาชีพสิ่งทอและแฟชั่นบนพื้นฐาน     ดานวิทยาศาสตร     
   และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ     นวัตกรรม    บนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   สูการผลิตและการบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศ 

3. ใหบริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค  เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสูการแขงขัน 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

• ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 

• ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub)  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี ความเขมแข็ง 

• สรางคนดี  คนเกง  มีทักษะในงานพัฒนาใหเปนทุนมนุษย (Human  Capital) ของประเทศ 

• ศูนยสงเสริมการเรียนรูตลอดจนถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิง  บูรณาการที่ไดมาตรฐานเพือ่ความเปนอยูที่ดีของคนไทย  
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 
               

 
 

ขอมูลพื้นฐาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

(goals) 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2549 2550 2551 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 
ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

  1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

5 - - - - 1 2 3 4 5 ใชคะแนนการประเมินผล
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

5 - - - - 1 2 3 4 5  ใชคะแนนการประเมินผล 
ของสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา 

    3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ํ าหนักการบรรลุ เป าหมายที่
สะทอนเอกลักษณ  จุดเนน  รวมทั้ง
วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ของสถาบันอุดมศึกษา 
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  - 6 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ขอมูลพื้นฐาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

(goals) 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2549 2550 2551 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

    3.1 
 
ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวม
ของผูนํานักศึกษาในการประกัน
คุณภาพการศึกษา    

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

 
 

   3.2 ระดับความสําเร็จในการนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสราง
และ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน 

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

    3.3 ระดับความสําเร็จของแผนการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

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

    3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.5 N/A N/A N/A 5 1 2 3 4 5 ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 คณะฯไดรับการ
อนุมัติงบประมาณ ใน
การทําโครงการจํานวน 1 
โครงการ 

ผลสําเร็จตาม 
พันธกิจหลัก 

  4. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ.ของสถาบันอุดมศึกษา 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ขอมูลพื้นฐาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

(goals) 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2549 2550 2551 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

      4.1 มาตรฐานดานบัณฑิต 5           
       4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

3 97.17 82.64 84.92 70 70 75 80 85 90  

    4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดงานทําตรงสาขา 
ที่สําเร็จการศึกษา 

2 87.74 82.64 63.49 70 65 70 75 80 85  

      4.1.3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ 
บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผาน 
การสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 
3 ปที่ผานมา  ตอจํานวนผูเขาสอบ
ทั้งหมด 

0 - - - - - - - - -  

     4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ
เผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  ตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอก 
 
 

0 - - - - - - - - - ไมรับการประเมินใน
ตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากไมได
เปดสอนระดับปริญญา
โท / เอก กําหนดคาน้ําหนัก 
เปน 0 และไมกระจาย
น้ําหนักไปตัวชี้วัดอื่น 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ขอมูลพื้นฐาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

(goals) 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2549 2550 2551 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

    4.2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 10           
      4.2.1 รอยละของงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา 

4 N/A N/A N/A 3 3 5 7 
 

15 30  

     4.2.2 รอยละของงานวิ จั ย  หรืองาน
สรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

3 N/A N/A N/A 2 4 6 8 10 20  

    4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับ
การจดลิขสิทธิ์ และได รับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา 

3 - - - 60 40 55 70 85 100 ตามเกณฑที่กําหนด 

    5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
สถาบันสูระดับสากล 
 
 

5 - - - 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) 2549 2550 2551 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 
คุณภาพการใหบริการ   6. รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษา   

5 - - - 5      ตามเกณฑที่กําหนด 

   6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต 

2.5 - - - 70 65 70 75 80 85 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

   6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
สถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา  

2.5 - - - 70 65 70 75 80 85 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

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

10 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

   7.1 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  
 

7 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

   7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจาก 
ผลการประเมินของสมศ. 
 

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

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ขอมูลพื้นฐาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

(goals) 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2549 2550 2551 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ   
ประสิทธิภาพ 
ของการใชพลังงาน 

  8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

2 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 

การบริหารงบประมาณ   9. รอยละของอัตราการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

2 - - - 5 68 71 74 77 80 ตามเกณฑที่กําหนด 

การรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

  10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

3 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 

การจัดทํา 
ตนทุน ตอหนวย 

  11. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต 

3 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษา  ไมไดดําเนินการ PMQA อยางตอเนื่อง 
การบริหารจัด
การศึกษา 

  12. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล 
ตามหนาที่และบทบาทของ 
กรรมการประจําคณะฯ/
กรรมการบริหารและการถายทอด
เปาหมายจากกรรมการประจําคณะฯ/
กรรมการบริหารสูสถาบันอุดมศึกษา 
 

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) 2549 2550 2551 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

   12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของกรรมการประจําคณะฯ/ 

   กรรมการบริหาร 

5 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

   12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอด
เปาหมายของสูกรรมการประจําคณะฯ/ 

   กรรมการบริหารสู การปฏิบัติ 

5 - - - 5 2 3 4 5 6 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

การเสริมสราง 
ธรรมาภิบาล 

  13. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส 
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

2 - - - 5 2 3 4 5 6 ตามเกณฑที่กําหนด 

 การจัดการสารสนเทศ   14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตรและการเงิน
อุดมศึกษา  และระบบฐานขอมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

3 - - - 5 2 3 4 5 6 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

การบริหารการศึกษา   15. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรูเพื่อ 
พัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

5 - - - 5 2 4 5 6 7 ตามเกณฑที่กําหนด 
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  - 12 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ขอมูลพื้นฐาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 

เกณฑการใหคะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

(goals) 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 2549 2550 2551 

(9 เดือน) 

เปา 
หมาย   
ป 2552 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  16. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา 

3 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
 
 

หลักสูตร 
และการเรียนการสอน 

  17. ประสิทธิภาพของการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

5 - - - 5 2 4 5 6 7 ตามเกณฑที่กําหนด 
 

    18. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา 

2 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด 
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เอกสารประกอบ 3 

การกําหนดตัวชี้วัด  และน้ําหนักตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
ของ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

มิติที่ 1  : มิติดานประสิทธิผล ตามแผนปฏิบัติราชการ 40 
•  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 

15 

 4.1  มาตรฐานดานบัณฑิต 5 
 4.1.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
3 

 4.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

2 

 4.1.3  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปท่ีผาน
มาตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

0 
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ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

 4.1.4  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรอืเอก ท่ี
ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาตหิรอืระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานพินธปริญญาโทหรอืเอก 

0 

 4.2  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 10 
 4.2.1  รอยละของงานวจิัย หรอืงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ 

เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจยัประจํา 

4 

 4.2.2  รอยละของงานวจิัย หรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใช  
อันกอใหเกิดประโยชนอยางชดัเจน ตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจยัประจํา 

3 

 4.2.3  รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่ เชื่อถือไดตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

3 

 5.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 5 

มิติที่ 2  :  มิติดานคุณภาพ 15 

•  คุณภาพการใหบริการ 6.  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึง
พอใจของนิสิตนักศึกษา 

5 

 6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 2.5 

 6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของ
นิสิตนักศึกษา 

2.5 

•  การประกันคุณภาพ 7.  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิด           
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

10 

 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

7 

 7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 3 

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   10 

•  ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 8.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

2 

•  การบริหารงบประมาณ 9.   รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 2 

•  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ 

10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

3 
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ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

•  การจัดทําตนทุนตอหนวย 11. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 3 

มิติที่ 4  : มิติดานการพัฒนาสถาบัน  ไมไดดําเนินการ PMQA อยางตอเนื่อง 30 

•  การบริหารจัดการศึกษา 12. ระดับคุณภาพของการกํากบัดูแลตามหนาที่และบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัยและการถายทอดเปาหมายจากสภา
มหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา 

10 

 12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตาม
หนาท่ีและบทบาทของกรรมการประจําคณะฯ 

5 

 12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของกรรมการ
ประจําคณะฯ  สูการปฏิบัติ 

5 

•  การเสริมสรางธรรมาภิบาล 13. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

2 

•  การจัดการสารสนเทศ 14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา
ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และ
ระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

3 

•  การบริหารการศึกษา 15. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

5 

•  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   
     วิชาชีพ 

16. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

3 

•  หลักสูตรและการเรียนการสอน 17. ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5 
 18. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่

สรางคุณคา 
2 

รวม 95 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 4 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของคณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

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

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงมีสวนรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 

ตามแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดไวของกระทรวงที่สถาบันอุดมศึกษาสังกัด  รวมทั้งเพื่อใหกระทรวงมีการ
บริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน          
การดําเนินงาน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

คําอธิบาย : 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 

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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คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดบัความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดที่บรรลุผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เทากับ 
  
    หรือ 
 
โดยที ่
W   หมายถึง  น้ําหนกัความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวดัที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ กระทรวง และ 
  ผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) = 1 โดยที่น้ําหนักรอยละของตัวช้ีวดัแตละลําดับ 

(i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจากําหนดกับกระทรวง 
SM หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวดัที่เกิดขึน้จริงกับเกณฑ

การใหคะแนน 
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 

 

 
หมายเหตุ : 

-  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 
SAR)  มหาวิทยาลัย ไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
และในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยสามารถระบุเฉพาะชื่อ
ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
โดยใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 มากอน     

-  (ดําเนินการเก็บขอมูลและประเมินผลโดย ก.พ.ร.) 
 

 

 
 
 

(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.) ตองรวมรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการของ สกอ.  และเปาหมายที่กําหนดไว  รวมทั้งเพื่อให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยสถาบันอุดมศึกษาใหความรวมมือ
ชวยเหลือ  สนับสนุนการดําเนินงาน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 

คําอธิบาย  : 
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

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) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมนิผลจะ 
เจรจากําหนดกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

SM หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวดัที่เกิดขึน้จริงกับเกณฑ
การใหคะแนน 

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 

 

 

หมายเหตุ : 
-  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 

SAR)  มหาวิทยาลัย ไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
มหาวิทยาลัยสามารถระบุเฉพาะชื่อตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 มากอน 

-  (ดําเนินการเก็บขอมูลและประเมินผลโดย ก.พ.ร.) 
 
 

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

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

  รวมท้ังวัตถปุระสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 
หนวยวัด  : ระดับความสาํเร็จ 
น้ําหนัก    : รอยละ 10 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามกีารดําเนินงานทีส่อดคลองกับเอกลักษณ จุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะ

ตามพระราชบญัญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

คําอธิบาย :  
• การบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติ

ของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบดวยตัวช้ีวัดยอย  4  ตัวช้ีวัด  ซ่ึงมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) สอดคลองกับยุทธศาสตร
การปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ 2) บงชี้คุณภาพการศึกษา 3) สอดคลองกับพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา และ 4) สะทอนเอกลักษณและจุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา หลักการของตัวช้ีวัด ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนครมีจุดเนนเกี่ยวกับการผลิต
บัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และการถายทอดเทคโนโลยี 

• มีการเจรจาตัวช้ีวัดสําคัญ จํานวน 4 ตัวช้ีวัด ในประเด็นความเหมาะสมของตัวช้ีวัด โดยกระจายคา
น้ําหนักเทากัน คือ 2.5 และเกณฑการใหคะแนนเปนไปตามผลการเจรจาขอตกลง ระหวางคณะกรรมการเจรจา
ขอตกลงและประเมินผลกับสถาบันอุดมศึกษาที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2552 

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 รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของ 
สถาบันอุดมศึกษา เทากับ 
 

 
         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  โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการ
สอน ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  อีกทั้งเปนการสราง Quality awareness 
และเปนการปลูกฝงวัฒนธรรมคุณภาพใหกับนักศึกษา  ซึ่งจะเติบโตเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพใหกับสังคม  

คําอธิบาย  :  
 • การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่ผูนํานักศึกษาไดมีสวนรวมในวงจร
คุณภาพทั้ง 4 ข้ันตอน โดยข้ันตอนที่ 1 คือ การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ข้ันตอนที่ 2 คือ การดําเนินการ
ประกันคุณภาพของสถาบันโดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ข้ันตอนที่ 3 คือการติดตามและ
ประเมินผลภายใน เชน การเขาไปเปนสวนหนึ่งของกรรมการประเมินภายใน ข้ันตอนที่ 4 คือการนําผลการประเมินไป
ใชเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถาบัน โดยการเฉพาะการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตางๆ รวมท้ัง
การขยายเครือขายการประกันคุณภาพในหมูนักศึกษา และการใชกระบวนการประกันคุณภาพในชีวิตนักศึกษา เปนตน 

 • ผูนํานักศึกษา หมายถึง ผูแทนนักศึกษาในระดับสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งไดแก  นายกสโมสร 
และกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษา ประธานชมรมตางๆ เปนตน  

เกณฑการใหคะแนน  :  

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 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 ท่ีผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

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

คุณภาพการศึกษา 
8. เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาที่สงเสริมการมีสวนรวมของผูนํานักศึกษาและนักศึกษา 
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1. กําหนดให  งานกิจกรรมฯ  เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล  โดยกอง/สํานัก/สถาบัน 
และคณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมลูใหฝายกิจการนักศึกษา 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานกิจกรรมฯ รวบรวมขอมูล 3 ครั้ง/ป      สรุปเปนผลการดําเนนิงาน รอบ 
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน    นําสงงานแผนและงบประมาณ     จัดทํารายงานฉบบัของคณะ   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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ระดับความสําเร็จในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชพีในชุมชน 
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หนวยวัด  : ระดับ 
น้ําหนัก    : รอยละ 2.5 
 

วัตถุประสงค : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ถือเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ซ่ึงการพัฒนาดังกลาวควรไดมีการถายทอดลงในชุมชน เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชนไดมีอาชีพและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สมดังปรัชญาที่วา “อุดมศึกษาคือปญญาของสังคม” 
 

คําอธิบาย  :  
 • ชุมชน หมายถึง แหลงที่มีคนที่มีวัฒนธรรม   ความเปนอยู   ในลักษณะเดียวกัน    อาศัยใชชีวิตอยูรวมกัน  
อาจหมายรวมถึงหมูบาน กลุมชนเผาตางๆ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต หรือจังหวัด เปนตน 
 • การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชน หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่
มหาวิทยาลัยไดนําเอาความรูในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไปพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน หรือไป
สรางโครงการใดๆ ที่นํามาสูการมีอาชีพเพื่อการสรางรายไดใหกับคนในชุมชน/แกปญหาความยากจน           
เพื่อสงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้น ตามเกณฑขั้นต่ําไดอยางนอย 3 ใน 5 
ขอดังตอไปนี้  
 1. ทุกคนในครอบครัวที่มีอายุ 15-60 ป มีการประกอบอาชีพ และมีรายได 

2. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวาคนละ 23,000 บาท ตอป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
     และสูงขึ้นกวาปงบประมาณพ.ศ. 2551 
3. ครัวเรือนมีการเก็บออมในปงบประมาณพ.ศ. 2552 มากกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
4. หัวหนาครอบครัวไดรับรูขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางนอยสัปดาหละ 5 คร้ัง 
5. หัวหนาครอบครัวรับรูวามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกวาปที่ผานมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 เกณฑการใหคะแนน  :  
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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 
มีแผนการดําเนินงานในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและหรือพัฒนาอาชีพ
ในชุมชนอยางนอย 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 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. แผนหรือโครงการในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและหรือพัฒนาอาชีพในชุมชน ที่ผานการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2. หลักฐานที่แสดงวามีการสรางและหรือพัฒนาอาชีพใหกับคนในชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
3. ผลสํารวจคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ที่ทางมหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไป
สรางและหรือพัฒนาอาชีพ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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1. กําหนดใหงานบริการวิชาการแกสังคม เปนหนวยงานรับผิดชอบในการสรุปขอมูล โดยกอง/สํานกั/
สถาบัน และคณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ และรายงานขอมูลใหฝายวชิาการและวิจัย 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานบริการวชิาการแกสังคม     รวบรวมขอมูล 3 ครัง้/ป    สรุปเปนผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดอืน นําสงงานแผนและงบประมาณ  จัดทํารายงานฉบับของ
คณะ  จดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ 

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

วัตถุประสงค:   
 พันธกิจดานการบริการวิชาการ และวิชาชีพแกสังคม ถือเปนพันธกิจสําคัญอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันอุดมศึกษาที่จัดอยูในกลุมท่ี 2 ซึ่งเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ควรนําองคความรูท่ีใช
ในการสอน ไปใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถบูรณาการพันธกิจดานอื่น เชน 
การฝกอบรมและการทําวิจัย เขากับการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมเพื่อเปนการสรางองคความรูและทฤษฎี
ใหม หรือเกิดแนวทางใหมในการปฏิบัติงานใหไดผลดียิ่งข้ึน  
 

คําอธิบาย  :  
 • โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการที่สถาบันอุดมศึกษาไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชน รวมถึงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีมีคาตอบแทน  และบริการวิชาการและวิชาชีพแบบใหเปลา โดยตองเปนโครงการตามแผน
งบประมาณ และแผนของมหาวิทยาลัยท่ีผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552   
 • การวัดความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพจะมุงวัดท่ีผลซึ่งเกิดกับผูรับบริการทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพใน 4 ประเด็นดวยกัน ไดแก จํานวนกลุมเปาหมาย ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ  และการนําความรูไปใช  

เกณฑการใหคะแนน  :  

 กําหนดเปนระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
 

โดยที่ :  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

2 มีการนําแผนสูการปฏิบัติไดอยางครบถวนทุกโครงการ 
3 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ          

ไมต่ํากวารอยละ 50 ของโครงการตามแผน 
4 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ         

ไมต่ํากวารอยละ 75 ของโครงการตามแผน 
5 ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ         

 รอยละ 100 ของโครงการตามแผน 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. แผนและรายละเอียดของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
    และดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ของทุกกลุมสาขาวิชา  
2. หลักฐานการดําเนินงานตามแผน 
3. รายงานการประเมินความสําเร็จของโครงการ 
 

1. กําหนดใหงานบริการวิชาการแกสังคม เปนหนวยงานรับผิดชอบในการสรุปขอมูล โดยกอง/สํานกั/
สถาบัน และคณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ และรายงานขอมูลใหฝายวชิาการและวิจัย 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานบริการวชิาการแกสังคม      รวบรวมขอมูล 3 ครั้ง/ป  สรุปเปนผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดอืน นําสงงานแผนและงบประมาณ จัดทํารายงานฉบับของ
คณะ  จดัสง  สํานักงานประกันคุณภาพ  

 
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 3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร       
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 2.5 
 

วัตถุประสงคและคําอธิบาย:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพกําลังคนสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนการขับเคลื่อนใหมีการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศนดังกลาว จึงเกิด “โครงการยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 9 แหง ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีป 2549-2553” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สูการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ตามมติ ครม. ที่ นร. 
0504/227 ลงวันที่ 7 มกราคม 2548 ไดอนุมัติเปาหมายการพัฒนาสาขาวิชาในชวงระยะเวลา 5 ป   (พ.ศ. 2549-
2553)  เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 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. เทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่ทอ 
 8. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

III สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. วิทยาบริการระบบอิเล็กทรอนิกส (E-library) 
 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับการอนุมัติงบประมาณ 
เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 9 โครงการ ไดแก 

1. โครงการพัฒนาการเรียนรูเชิงปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร 
2. โครงการพัฒนาทักษะดานเครื่องกล ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
3. โครงการพัฒนาการจดัการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแมพิมพและช้ินสวนอุตสาหกรรม 
4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ 
6. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
7. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
8. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส(E- library) 
9. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

 ทั้งนี้ การพิจารณาการบรรลุเปาหมายของแตละโครงการ จะพิจารณาจาก 4 ประเด็นดวยกัน ไดแก 
จํานวนกลุมเปาหมาย ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใช 
             โดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   รับผิดชอบดําเนินการโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

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 มีแผนปฎิบัติงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2 มีการดําเนินงานโครงการตามที่กําหนดในแผนฯ  ไมต่ํากวารอยละ  25  ของจํานวนโครงการทั้งหมด 

3 มีการดําเนินงานโครงการตามที่กําหนดในแผนฯ  ไมต่ํากวารอยละ  50  ของจํานวนโครงการทั้งหมด 

4 มีการดําเนินงานโครงการตามที่กําหนดในแผนฯ  ไมต่ํากวารอยละ  75  ของจํานวนโครงการทั้งหมด 

5 มีการดําเนินงานโครงการตามที่กําหนดในแผนฯ  รอยละ  100    ของจํานวนโครงการทั้งหมด   และ  
บรรลุเปาหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และมีการรายงานผลการประเมินโครงการ 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

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

 

1. กําหนดใหงานแผนและงบประมาณ   เปนหนวยงานรับผิดชอบในการสรุปขอมูล โดยกอง/สํานัก/สถาบัน 
และคณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ และรายงานขอมูลใหกฝายบริหารและวางแผน 

2. ความถี่ในการจดัเก็บขอมลู  :  งานแผนและงบประมา ณ  รวบรวมขอมลู 3 ครัง้/ป  สรุปเปนผลการดําเนนิงาน 
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นําสงงานแผนและงบประมาณ    จัดทํารายงานฉบับของคณะ      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. 
                     ของสถาบนัอุดมศึกษา 

หนวยวัด   :   ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก    :   รอยละ  15 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหมกีารบริหารงานแบบบูรณาการภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ

ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 

คําอธิบาย : 
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพ 

สมศ. 
• พิจารณาจากประเด็นการประเมินผล ไดแก การมีมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ดานบัณฑิต และดานการ

วิจัยและงานสรางสรรค การกําหนดน้ําหนักแตละประเด็นการประเมินผลใหเปนไปตามที่ระบุไวในกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• 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 และมาตรฐานคุณภาพ 
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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คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดบัความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดที่บรรลุผลสําเร็จตาม
มาตรฐานคุณภาพ 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 

หมายเหตุ : 
กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับการยกเวนไมตองประเมินผลในตัวช้ีวดัยอย ในตวัช้ีวัดที่ 4 ตัวใด ให 

กําหนดคาน้ําหนักตวัช้ีวัดยอยนั้นเปน 0 (ศูนย) โดยไมตองกระจายน้ําหนักในตัวชี้วดันั้นไปยงัตัวชี้วัดอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 

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

∑ (Wi x SMi) 
∑Wi 
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ประเด็นการประเมินผล :  4.1  มาตรฐานดานบัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี  4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
หนวยวัด    :    รอยละ  
น้ําหนัก     :    รอยละ  3 
 

คําอธิบาย  : 
• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ไมนับรวมผูท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา และผูศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 
หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวม
ผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว) 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี      
ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ และมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา
ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว) 

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวช้ีวัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิง
ปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทกุกลุมสาขาวิชา) 

• หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จ
การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ใหคํานวณ
โดยใชสูตรท่ี 1 

• หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จ
การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่ํากวารอยละ 80 และ/หรือไมเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ให
คํานวณโดยใชสูตรท่ี 2 

• ไมใหนําขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาคํานวณดวย 
• สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายในวันที ่30 

ตุลาคม 2552 (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมนิผลตนเองรอบ 12 เดือน) ใหใส N/A ไวกอนเมื่อได
ขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2553 
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• สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สํารวจโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ทั้งนี้ตองใชสูตรการคํานวณให
สอดคลองกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมาในรายงานการ
ประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผลการสํารวจจากแหลงใด 

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทําใหไมสามารถ
สงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในเวลาที่กําหนดสถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปล่ียน
วิธีการสํารวจ เนื่องจากหากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายในวันท่ี 13 ก.พ. 2553 สถาบันจะไดรับผลการ
ประเมินเปน 1 

 

สูตรการคํานวณ   แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑติ ดังนี ้
สูตรท่ี 1 บัณฑติผูตอบแบบสํารวจตัง้แตรอยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทัง้หมดที่จบการศึกษาใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 
 
 

สูตรท่ี 2 บัณฑติผูตอบแบบสํารวจต่าํกวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 

 
 

             จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่    

50 x  มีงานทําหรือประกอบอาชีพ 

             อิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

              
1                                   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 
ที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ไมรวมผูศึกษาตอและผูท่ี 

มีงานทําอยูแลว 
 

              
1                                   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาในปงบประมาณพ.ศ. 2552 ที่ตอบ
แบบสอบถาม ไมรวมผูศึกษาตอและผูท่ี 

มีงานทําอยูแลว 
 

 

 
 

จํานวณบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ไมรวมผูศึกษาตอและผูมีงานทําอยูแลว 
x   100 

จํานวณบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ไมรวมผูศึกษาตอและผูมีงานทําอยูแลว 

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

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เทากับรอยละ 70 

1 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เทากับรอยละ 75 

2 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เทากับรอยละ 80 

3 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เทากับรอยละ 85 

4 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เทากับรอยละ 90 

5 

 

รายละเอียดขอมูลประกอบตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวย

วัด 2549 2550 2551 
1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 106 121 126 
2. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําแลว ภายใน  1  ป 
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมรวมผูมีงานทําอยูแลว) 

คน 103 115 118 

3. จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา 
ภายใน 1 ป นับจากวนัที่สําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ไมนับรวม
ผูศึกษาตอ 

คน 7 3 6 

4. จํานวนบัณฑิตสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ที่ศึกษาตอ คน - - - 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานแนะแนว เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมลู  โดยคณะทกุคณะรับผิดชอบ

ตรวจสอบ  และรายงานขอมลูใหฝายกิจการนักศึกษา 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานแนะแนว  รวบรวมขอมลู 3 ครั้ง/ป  สรุปเปนผลการดาํเนนิงาน รอบ 6 

เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน     นําสงงานวางแผนและงบประมาณ จัดทาํรายงานฉบับของคณะ จดัสง
สํานักงาน  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  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
หนวยวัด       : รอยละ 
น้ําหนัก        : รอยละ  2 
 

คําอธิบาย        : 
• ใหเปรียบเทียบจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแก        

ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ) ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา กับผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทํากอน
เขาศึกษา และผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยนําเสนอในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 
หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• บัณฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวม
ผูท่ีประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว) 

• การไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที่ไดงานทําตรงตามวิชาชีพหรือบัณฑิตได
นําความรูที่ไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบอาชีพไมนอยกวารอยละ 75 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้ง
ภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ และมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา 
ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว) 

• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวช้ีวัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและ      
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้ง
ในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) 

• หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จ
การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา)ใหคํานวณ
โดยใชสูตรท่ี 1 

• หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จ
การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่ํากวารอยละ 80 และ/หรือไมเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ให
คํานวณโดยใชสูตรท่ี 2 
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• ไมใหนําขอมูลบัณฑิตท่ีจบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาคํานวณดวย 
• ถามหาวิทยาลัยไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได ภายในวันที่ 30 

ตุลาคม 2552 (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน) ใหใส N/A ไปกอนเมื่อเม่ือได
ขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2553 

• สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สํารวจโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ทั้งนี้ตองใชสูตรการคํานวณให
สอดคลองกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมาในรายงานการ
ประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผลการสํารวจจากแหลงใด 

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทําใหไมสามารถ
สงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในเวลาที่กําหนดสถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปล่ียน
วิธีการสํารวจ เนื่องจากหากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายในวันท่ี 13 ก.พ. 2553 สถาบันจะไดรับผลการ
ประเมินเปน 1 

 

สูตรการคํานวณ : แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑติ ดังนี ้
 

สูตรท่ี 1 บัณฑติผูตอบแบบสํารวจตัง้แตรอยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทัง้หมดที่จบการศึกษา 
              ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

 
 
 
 
 
  
 

สูตรท่ี 2 บัณฑติผูตอบแบบสํารวจต่าํกวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา 
               ในปงบประมาณพ.ศ. 2552 

             จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่             
     มีงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
   จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา 

หรือประกอบอาชีพอิสระ 
หลังสําเร็จการศึกษา 

 

         (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม) – (จํานวนผูสําเร็จ 
         การศึกษาที่ศึกษาตอ) – (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา) 

      (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2552) – (จํานวน 
      ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ) – (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา 

กอนเขาศึกษา) 

 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไมรวมผูท่ีมีงานทําอยูแลวและผูศึกษาตอ 

     x   100 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ไมรวมผูท่ีมีงานทําอยูแลวและผูศึกษาตอ 

 

1+ 50 x 
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เกณฑการใหคะแนน : ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทากับรอยละ 65 

1 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทากับรอยละ 70 

2 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทากับรอยละ 75 

3 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทากับรอยละ 80 

4 

จํานวนของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทากับรอยละ 85 

5 

 

รายละเอียดขอมูลประกอบตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 2549 2550 2551 

1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 106 121 126 
2. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําแลว ภายใน 1 ป   
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

คน 103 115 118 

3. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับ
สาขาที่สําเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปนับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา 

คน 93 100 112 

4. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําอยูกอนแลว คน - - - 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานแนะแนว เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมลู  โดยคณะทกุคณะรับผิดชอบ

ตรวจสอบ  และรายงานขอมลูใหฝายกิจการนักศึกษา 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานแนะแนว     รวบรวมขอมูล 3 ครั้ง/ป  สรุปเปนผลการดําเนินงาน รอ 

 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน    นําสงงานแผนและงบประมาณ จัดทํารายงานฉบับของคณะ  จดัสง  
สํานักงาน  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  รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีผานการสอบใบประกอบวิชาชพี 

ในรอบ 3 ปท่ีผานมาตอจํานวนผูเขาสอบทัง้หมด 
หนวยวัด    :      รอยละ 
น้ําหนัก     :      รอยละ  - 
 

คําอธิบาย  : 
• ใหเปรียบเทียบจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร) ให

เปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ กับบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ 3 ป
ที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• แจงนับเฉพาะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ 3 ปที่ผานมา
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรโดยมีองคกรผูจัดสอบและอนุมัติใบประกอบ
วิชาชีพ คือสภาวิศวกร  http://www.thaiengineering.com/Council-of-Engineers/   โทรศัพท 0-2935-6868 

• บัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่ตองสอบ      
ใบประกอบวิชาชีพ และสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) 
โดยใหนับไดทั้งบัณฑิตภาคปกต ิภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ 

• บัณฑิตท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สามารถสอบผานและไดรับใบประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่สําเร็จการศึกษา ตามเกณฑที่สภา/สมาคมวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับวามีมาตรฐานเปนผู
กําหนด ท้ังนี้สําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพท่ีมีกระบวนการสอบหลายขั้นตอน จะนับผลเมื่อสิ้นสุด
ครบถวนตามกระบวนการสุดทายของการสอบเทานั้น 

 
 

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 

 
 
 
 

http://www.thaiengineering.com/Council-of-Engineers/
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รายละเอียดขอมูลประกอบตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 
2549 2550 2551 

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่
ผานมาตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

รอยละ N/A N/A N/A 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให  งานแนะแนว เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมลู  โดยคณะทกุคณะรับผิดชอบ
ตรวจสอบ  และรายงานขอมลูใหฝายกิจการนักศึกษา 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานแนะแนว   รวบรวมขอมลู 3 ครั้ง/ป  สรปุเปนผลการดาํเนนิงาน รอบ 
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นําสงงานแผนและงบประมาณ จัดทํารายงานฉบับของคณะ      จดัสง  
สํานักงาน  ประกันคุณภาพ  

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :                                  -              โทร.  -   
    (…………………………….) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล :   -                          โทร.     - 
     (……………………………..) 
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ประเด็นการประเมินผล :  4.2  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวชี้วัดท่ี 4.2.1  รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาต ิ
               หรือระดับนานาชาต ิตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

หนวยวัด    :      รอยละ 
น้ําหนัก     :      รอยละ  4 
 

คําอธิบาย  : 
• เปรียบเทียบงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้การเปนอาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา ใหนับอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควาหรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการ
แสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความ
เปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้ง
ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 

• การตีพิมพงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่บทความทาง
วิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ใน
สถาบันอุดมศึกษา ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ 
(Peer Review) ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความทาํหนาที่พิจารณา
ตีพิมพประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• การเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่บทความทาง
วิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ใน
สถาบันอุดมศึกษา ไดรับการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมทั้งบทความงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยตองเปน
บทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เปนการตีพิมพ
บทความฉบับเต็ม (Full text) 

 



           คํารับรอง ก.พ.ร. และรายละเอยีดตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 44 

• วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ  1) วารสาร
นั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review)  2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเปนผูที่มีช่ือเสียงใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับสากลที่
เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับ
รวมไดก็ตอเมื่อวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัยจาก
ตางประเทศลงตีพิมพ อยางนอย 1 เร่ืองหรือ 1 บทความ ในแตละฉบับ ที่ตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

• การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยูในฐานขอมูล ซ่ึง
ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ใหการ
รับรองไดดวย 

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

• ฐานขอมูลระดบันานาชาติ หมายถึง ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศโดยอาจอยู
ในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ ส่ิงพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง 
รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาเต็ม 

 

ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาต/ินานาชาต ิ
• ฐานขอมูลนานาชาติท่ีสํานกังานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดยใชประกอบการ

พิจารณาใหทนุปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (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 
1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html 
1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/ 
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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 โดยบทความวจัิยนั้นตองตพีมิพเปนภาษาองักฤษ 
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  
    academic search premium) 
9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

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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• การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใน
ปงบประมาณพ.ศ. 2552 จะไมนับซํ้าแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานรวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา 
(จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552โดยไมรวม
ผูลาศึกษาตอ 

 
 

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

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 3 

1 

รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 5 

2 

รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 7 

3 

รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 15 

4 

รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 30 

5 

 
 
 

(จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ไดรับการตีพิมพ 
 เผยแพร ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับซ้ํา) 

                  X  100 
 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 
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รายละเอียดขอมูลประกอบตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 2549 2550 2551 

1. จํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผย
แพรในระดับชาติ หรือระดบันานาชาต ิ(โดยไมนับ
ซํ้า) 

เร่ือง - - 6 

2. จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนกัวจิัยประจํา 
(ไมนับลาศึกษาตอ) 

คน 75 37 
 

38 

 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมูล  โดยคณะทุกคณะ

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

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นําสงงานแผนและงบประมาณ จัดทาํรายงานฉบับของคณะจดัสง  
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. 2552 โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้การเปน
อาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา ใหนับเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและ/หรือ 
นักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควาหรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปน
ประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการ
บุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้ง ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 

• การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หมายถึง การมีหลักฐาน
แสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะที่ระบุไว
ในรายงานการวิจัยอยางถูกตอง และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริง 
ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย และงานสรางสรรค มีดังนี้ 

1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ(สอน/บรรยาย/ ฝกอบรม) 
การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตําราแบบเรียน การใชประโยชนใน
ดานการใหบริการ หรือ เปนงานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน 

2. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สรางองคความรูแกสาธารณชน
ในเรื่องตางๆ เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเปนตน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการวิจัยไปใช เปนสิ่งที่สะทอนถึงการนําผลการวิจัยไปใช
ใหเกิดประโยชน 
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3. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เชน งานวิจัยเชิงนโยบายไมวาจะเปนการนํา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ไปเปนขอมูลสวนหนึ่งของการประกาศใชกฎหมายหรือมาตรการตาง ๆ 
โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

4. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือ
ผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายไดตามมา 

• การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ใหนับจากวันที่
นําผลงานวิจัยมาใชและเกิดผลอยางชัดเจนภายในปงบประมาณพ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
โดยจะไมนับซ้ําแมวางานวิจัยหรืองานสรางสรรค นั้นจะมีการนําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนหลาย
คร้ังก็ตาม ทั้งนี้หากมีการนําไปใชหลายครั้ง ใหสถาบันอุดมศึกษาคัดสรรผลจากการนําไปใชอันกอใหเกิด
ประโยชนที่ชัดเจนที่สุดหรือมีคุณคามากที่สุดมานําเสนอ 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานรวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา 
(จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวม
ผูลาศึกษาตอ 
 

ตัวอยางหลักฐานการนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชดัเจน 
• หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เชน บันทึกซึ่งแสดงระยะเวลาที่สามารถลดไดในการปอกเปลือก
กุง เมื่อนําเครื่องปอกเปลือกกุงซึ่งเปนสิ่งประดิษฐจากการวิจัยไปใชงาน เปนตน 

• หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มาใชในการ
แกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในงานวิจัย เชน ผลจากการสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา ผลจากการสัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ทักษะของนักศึกษาที่แสดงไดวา 
นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน 

• หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฏหมาย/มาตรการ ที่เปนผลมา
จากงานวิจัยนโยบาย มาใชในองคกร/คณะ/สถาบัน เชน มีจํานวนคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่ทํางานวิจัย
ดานสหวิทยาการมากขึ้น หลังจากสถาบันฯไดกําหนดนโยบายที่จะเปนผูนําทางดานการวิจัยสหวิทยการภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนโยบายดังกลาว เปนผลจากการวิจัยนโยบายเพื่อกําหนดทิศทางดานการทําวิจัย
ของสถาบัน เปนตน 
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• หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําหลักสูตรการสอน/ทฤษฎีการสอน/
โสตทัศนูปกรณประกอบการเรียนการสอน/ ตําราประกอบการสอน ฯลฯ ที่เปนผลจากการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของการวิจัย เชน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณ
อาจารยบันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ ทักษะของนักศึกษาที่แสดงไดวา นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดี
ขึ้นหรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน 

 
 

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

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 4 

1 

รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 6 

2 

รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 8 

3 

รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 10 

4 

รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจํา เทากับ 20 

5 

 
 
 
 
 
 

(จํานวนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนบัซํ้า) 

                  X  100 
 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมูล  โดยคณะทุกคณะ

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

รอบ 6 เดือน 9 เดือน  และ 12 เดือน  นําสงงานแผนและงบประมาณ     จัดทํารายงานฉบับของคณะ  
จัดสง  สํานักงาน  ประกันคณุภาพ  

 
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  รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธ์ิและไดรับรองคุณภาพ 

จากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
 หนวยวัด     :     รอยละ 
น้ําหนัก     :     รอยละ  3 
 

คําอธิบาย  : 
• ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดริเร่ิมโดยการ

ใชสติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียนงาน
ของผูอ่ืน โดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดยผูสรางสรรคจะไดรับ
ความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หมวด 1 มาตรา 6 ได
ใหความคุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภท ไดแก 

1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร ส่ิงพิมพ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ) 
2. งานนาฏกรรม (ทารํา ทาเตน ฯลฯ) 
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพมิพ 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 เพื่อขอหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์โดย               

กรมทรัพยสินทางปญญา ใหอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําผูสรางสรรคผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความ
เปนเจาของงานลิขสิทธิ์ไดที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใหดาวนโหลดแบบฟอรมคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดที่
http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=777&Itemid=428
และสามารถดําเนินการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดโดยตรงที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใชเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 2 สัปดาห 

• การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธ์ิ จะนับไดตอเมื่องานมีหลักฐานเปนหนังสือ
รับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธ์ิ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ออกใหในปงบประมาณ         
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พ.ศ. 2550-2552 จากหนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อถือไดแลวเทานั้น โดยไมนับรวมงานวิชาการที่
อยูในระหวางยื่นจดลิขสิทธิ ์
• ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เปนตําราหรือหนังสือตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2549  ดังนี้ 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมด
ของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ไดโดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่เกี่ยวของ 
และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการและ/หรือผูอาน
ทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด
วิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะของ
ผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆและ/หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวเนื่อง 

• การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ จะนับไดตอเมื่อผลงานวิชาการนั้นไดรับการ
พิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบหนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดยสํานักพิมพที่มีระบบการพิจารณาตนฉบับจาก
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และใหนับผลงานยอนหลัง  3  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550-2552) 
โดยนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 เลม ไมนับซํ้ากรณีไดรับการตีพิมพหลายครั้ง และไมนับรวม
งานวิชาการที่อยูในระหวางกระบวนการตีพิมพ 

• หนวยงานที่เชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีอํานาจถูกตองตามกฎหมาย และมีกระบวนการอยางเปนระบบและประกัน
คุณภาพในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเปนหนวยงานที่จัดพิมพผลงานทางวิชาการที่มีกระบวนการ
พิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซ่ึงเปนที่ยอมรับวามีความรู
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกอนการตีพิมพ ทั้งนี้ การไดรับพิจารณาใหตีพิมพผลงานทางวิชาการผาน
สํานักพิมพ หรือหนวยงานจัดพิมพที่เชื่อถือได จะเปนเครื่องรับรองรองคุณภาพใหแกงานวิชาการนั้น 

• ตัวอยางผลงานวิชาการที่สามารถขอจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรับรองคุณภาพ เชน หนังสือตํารา 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการประดิษฐคิดคนทางนาฏกรรม (ทารํา) ศิลปกรรม และดนตรีกรรมซึ่งเปนผลจาก
การศึกษา/ขอคนพบทางวิชาการ เปนตน 
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• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานรวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา 
(จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวม
ผูลาศึกษาตอ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 15 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดคาเปาหมายไวที่ รอยละ 70 
ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 
40 55 70 85 100 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมูล  โดยคณะทุกคณะ

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

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นําสงแผนและงบประมาณ  จัดทํารายงานฉบับของคณะ จดัสง  
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) 

(จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และไดรับรองคุณภาพ 
จากหนวยงานที่เชื่อถือได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) 

   x 100 
 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 
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ประเด็นการประเมินผล  :  ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดท่ี  5  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
หนวยวัด    :  ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก     :  รอยละ  5 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาพฒันาสถาบันใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

 

คําอธิบาย  : 
การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษา มีพัฒนาการที่ทําใหไดรับการยอมรับ

ทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับระดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองคกร
จัดอันดับชัน้นาํของโลก ทั้งนี้ ไมนับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info 

เกณฑการใหคะแนน :   

 กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตาม 
เปาหมายแตละระดับ ดังนี ้

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      

5      
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โดยที่ :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 สถาบันอุดมศึกษามีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล             ซ่ึงเปนแผนระยะยาวที่เปน

แผนงานหลักในการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา    หรือสถาบันใหไดรับการยอมรับ
ในระดบัภูมภิาคหรือนานาชาติ โดยแผนงานมีความครบถวนสมบูรณ ที่ระบุเปาหมาย
ระยะยาวและเปาหมายในแตละป โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง  /วิธีการดําเนนิการ
ในแตละดานที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย  กลุมเปาหมายหรือกลุมสาขาที่ตองการพัฒนา
สูสากล แนวทางการติดตามความกาวหนาและประเมนิผล 

2 สถาบันอุดมศึกษามีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากลตามขั้นตอนที ่1 ที่ไดรับการอนุมตัิ 
จากสภามหาวทิยาลัย/สถาบัน 

3 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวชิาหรือสถาบันสูสากล ตามที่ 
กําหนดโครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง       /วิธีการดําเนนิการไวตามแผนงานที่ไดรับ 
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในขั้นตอนที ่2 อยางครบถวน 

4 สถาบันอุดมศึกษามีการตดิตามและการประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงานพัฒนา 
สถาบันสูสากล และปรับปรุงการดําเนนิงานอยางเปนระบบ 

5 สถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับสาขาวิชา          หรือระดับสถาบันจากองคกรจดั
อันดับชั้นนําของโลก 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานวิเทศสัมพันธ         เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูล      โดยคณะทุกคณะ

รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลใหฝายวิชาการและวิจัย 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานวิเทศสัมพันธ  รวบรวมขอมูล 3 ครั้ง/ป  สรุปเปนผลการดําเนนิงาน 

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นําสงงานแผนและงบประมาณ จัดทาํรายงานฉบับของคณะจดัสง  
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 5 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามุงพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการใหสอดคลอง 

กับความตองการของนิสิตนักศึกษา และมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

 
ตัวชี้วัดท่ี   6.1  รอยละของระดับความพงึพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 

หนวยวัด   :   รอยละ 
น้ําหนัก      :   รอยละ 2.5 
คําอธิบาย   : 

• บัณฑิต หมายถึง บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

• ผูใชบัณฑิต หมายถึง นายจาง ผูประกอบการ และผูที่บณัฑิตทํางานเกีย่วของดวย 
• ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ของนายจาง

ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของ จากการประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวย ประมาณ 1 ป 
• ประเด็นการสํารวจความพงึพอใจ พิจารณาจากคณุสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคลองกับ

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

 
 
 
 
 

มิติที ่  2   มิติดานคุณภาพ 
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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. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพงึพอใจจากสํานักงานสถิติ

แหงชาติเปนขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผลเทานัน้ 
• เปรียบเทยีบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวดัที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานแนะแนว เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมลู  โดยกอง/สํานัก/สถาบันและ

คณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลใหฝายกิจการนักศึกษา 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานแนะแนว     รวบรวมขอมูล  3  คร้ัง/ป      สรุปเปนผลการดําเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  นําสงงานแผนและงบประมาณ  จัดทํารายงานฉบบัของคณะจดัสง  
สํานักงาน  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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           คํารับรอง ก.พ.ร. และรายละเอยีดตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 59 

ตัวชี้วัดท่ี 6.2  รอยละของระดับความพงึพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสตินักศึกษา 
หนวยวัด   :   รอยละ 

น้ําหนัก     :   รอยละ 2.5  
คําอธิบาย :  

• นิสิตนักศึกษา หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กาํลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกต ิและภาคพิเศษ     
ที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• ประเด็นการสํารวจความพงึพอใจ ประกอบดวย 2 ประเด็น ดังนี ้
1) ความพึงพอใจตอการจดัการเรียนการสอน 
2) ความพึงพอใจตอการใหบริการของคณะ/สํานัก 

 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. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติ

แหงชาติเปนขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผลเทานั้น 
• เปรียบเทยีบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวดัที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานแนะแนว  เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมลู  โดยกอง/สํานัก/สถาบันและ

คณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลใหฝายกิจการนักศึกษา 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานแนะแนว     รวบรวมขอมูล  3  คร้ัง/ป      สรุปเปนผลการดําเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  นําสงงานแผนและงบประมาณ  จัดทํารายงานฉบบัของคณะจดัสง  
สํานักงาน 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 :  การประกันคุณภาพ 
ตัวชี้วัดท่ี   7   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพทีก่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

หนวยวัด    :    ระดับความสาํเร็จ 
น้ําหนัก      :    รอยละ 10 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่สอดคลองกับหนวยงานตนสังกัด

เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาและกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48 ที่กําหนดวา
“ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการ
จัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

 

ตัวชี้วัดท่ี 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคณุภาพ 
        การศึกษาอยางตอเนื่อง 

หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก      :   รอยละ 7 

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดใหมี

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน
บุคลากร งบประมาณ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามปรัชญา           
ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดหรือตามที่หนวยงานตนสังกัดไดกําหนดไว และนําผลที่ไดจากการดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายหรือ
แผนของสถาบันอุดมศึกษา 
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เกณฑการใหคะแนน :   

 กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตาม 
เปาหมายแตละระดับ ดังนี ้

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      

5      

โดยที่ :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง

กับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา          และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง และ
เหมาะสมกับเอกลักษณของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน 

2 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองที่ไดมาตรฐาน 
โดยไดรับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และสงตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานให
สาธารณชนทราบ 

3 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการนําผลการประเมินตนเอง  และผลการประเมินคุณภาพภายนอกไป
ใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยมี
แผนหรือมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพอันสืบเนื่องจากรายงานการประเมินตนเองหรือจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

4 ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

5 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพจากทุกหนวยงาน  ของสถาบันและ
ระดับสถาบันอุดมศึกษา และใชขอมูล          เพื่อยกยองหนวยงานที่เกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงานจากการ
ประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษา         จนเปนแบบอยางแกหนวยงานอื่นใน
สถาบันหรือสถาบันอื่น         รวมทั้งมีแนวทางและการเตรียมการที่จะนําผลที่ไดจากการประเมินผลลัพธมา
สังเคราะหขอมูลเพื่อใชประโยชนในการทบทวนนโยบายการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา      และระบบ
ประกันคุณภาพของสถาบันในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานประกันคุณภาพ เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมูล  โดยกอง/สํานัก/

สถาบันและคณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลใหฝายวชิาการและวิจัย 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานประกันคุณภาพ      รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป      สรุปเปนผลการ

ดําเนินงาน  รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน   นําสงงานแผนและงบประมาณ เพื่อจัดทํารายงาน
ฉบับของคณะจัดสง  สํานักงาน  ประกันคณุภาพ 

 

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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ตัวชี้วัดท่ี 7.2   ระดับคุณภาพของสถาบนัจากผลการประเมินของ สมศ. 
หนวยวัด    :    ระดับคุณภาพ 
น้ําหนัก      :    รอยละ 3 

คําอธิบาย : 
คุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาผานการประเมิน

ของ สมศ. และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและกลุมสาขาวิชา 

เกณฑการใหคะแนน : 
พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 

ของ สมศ. และใชผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดังกลาวเปนเกณฑการใหคะแนนตามตัวช้ีวัด เชน 
สถาบันอุดมศึกษาไดผลประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เทากับ 3.5000 จะไดรับคะแนนตามตัวช้ีวัดนี้เทากับ 
3.5000 เปนตน 

หมายเหตุ : 
หากสถาบันอดุมศึกษายังไมไดรับการประเมินรอบที่ 2 จาก สมศ. ไมตองประเมินตวัช้ีวัดนี ้และใหนํา

น้ําหนกัไปบวกเพิ่มในตัวช้ีวดัที่ 7.1 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให  งานประกันคุณภาพ เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมูล  โดยกอง/สํานัก/
สถาบันและคณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลใหฝายวชิาการและวิจัย 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานประกันคุณภาพ        รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป       สรุปเปนผลการ
ดําเนินงาน  รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน   นําสง งานแผนและงบประมาณ  เพื่อจัดทํารายงาน
ฉบับของคณะจัดสง  สํานักงาน  ประกันคณุภาพ 

 

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  :  ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
ตัวชี้วัดท่ี   8   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลงังานของสถาบันอุดมศึกษา 
หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก      :    รอยละ 2 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน และเปนตนแบบที่ดี

ใหกับประชาชน 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณา
จากความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรบัการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่
ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่แตละหนวยงานในสังกัดสถาบันอดุมศกึษาใช
จริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการ
ใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูลwww.e-report.energy.go.th ของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ไฟฟา 
2. น้ํามัน 

เกณฑการใหคะแนน : 
1. ไฟฟา คะแนนการประเมนิผลดานไฟฟาของสถาบันอุดมศึกษา คิดจากคะแนนเฉลีย่ของหนวยงานใน

สังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอยีด ดังนี ้
 

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับที่ 1 0.5 มีการทบทวนการจัดต้ังคณะทํางานลดใชพลังงาน    โดยมีอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปน

ประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความมีสวนรวมของเจาหนาที่ 
และมีแผนติดตามผล 

 ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน (kWh) ครบถวน      และขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใช
พลังงานครบถวน 

 
 

มิติที่   3   มิติด านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
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ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน   โดยมคีาดัชนีการใช

พลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334 

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน   โดยมคีาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน   โดยมีคา
ดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.166 ถึง 0     ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจรงิ
นอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานหรือ  มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

 
2. น้ํามัน  คะแนนการประเมนิผลดานน้ํามนัของสถาบันอุดมศึกษา คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงาน

ในสังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด  ดังนี ้
ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

 ระดับที่ 1 0.5 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน         โดยมีอธิการบดหีรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนประธาน       และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจาก
ความมีสวนรวมของเจาหนาที่ และมีแผนตดิตามผล 

ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน     และขอมูลพื้นฐานสําหรับการ
จัดทําดัชนกีารใชพลังงานครบถวน 

ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  โดยมีคาดัชนีการใช
พลังงานน้ํามนัอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334 

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  โดยมีคาดัชนีการใช
พลังงานน้ํามนัอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  โดยมีคา
ดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.166 ถึง 0    ในกรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันจรงิ
นอยกวาปริมาณการใชน้ํามนัมาตรฐานหรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันมากกวา 0 
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามัน (2.5 คะแนน) 
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สูตรการคํานวณคาดชันีการใชพลังงาน :  
 
คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน - คาการใชไฟฟา/น้ํามนัจริง  

 
คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง  

 
เงื่อนไข :  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงาน 
ก.พ.ร.  จะใชขอมูลที่สถาบันอุดมศกึษาไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ สวนอนุรักษพลังงาน 
และพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

สถาบันอุดมศึกษาจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอน ที่ 1 และ 2 จึงจะไดรับการประเมนิผลคาคะแนน 
ดัชนีการใชพลังงาน ในขั้นตอน ที่ 3-5  

หนวยงานที่มคีาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงานจริง  
เปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอน ที่ 3-5  

ในกรณีท่ี สนพ. พบวาขอมูลตางๆที่หนวยงานกรอกขอมูลเขาสูระบบนั้นไมสอดคลองกับความเปนจริง 
โดยมีแนวโนมท่ีจะบิดเบือนขอมูลเพื่อใหไดผลการประเมินท่ีด ีสนพ. จะทําการประเมินผลหนวยงานดงักลาวให
ได 1 คะแนน 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานอาคารสถานที่/งานยานพาหนะ   เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูล     โดย

กอง/สํานัก/สถาบันและคณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลฝายบริหารและวางแผน 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานอาคารสถานที่/งานยานพาหนะ   รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป  สรุปเปน

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

 

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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ประเด็นการประเมินผล  :  การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี  9   รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
หนวยวัด   :   รอยละ 
น้ําหนัก     :    รอยละ 2 

วัตถุประสงค : 
เพื่อเปนการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาใหมีความรวดเร็วและเปนไปตาม

แผนการใชจายงบประมาณที่กําหนด ซ่ึงมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวมของประเทศมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

คําอธิบาย  : 
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการ
เบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดย
จะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพจิารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทยีบกบัวงเงินงบประมาณทีไ่ดรับ 
• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพยสิน

ที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผูรับไมตอง
จายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัส
งบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจายลงทนุที่สถาบันอุดมศึกษาเบกิจาย 
                                                                                                                X 100 

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 
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หมายเหตุ : 
1. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัด

ได และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงาน
วงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

2. ในกรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่น ๆ
การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 

3. สามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับผานทางเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

 
กรณีท่ี 1  สถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจายลงทุน 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 68 รอยละ 71 รอยละ 74 รอยละ 77 รอยละ 80 

 
กรณีท่ี 2  สถาบันอุดมศึกษาไมมีงบประมาณรายจายลงทนุ  จะพจิารณาจากงบประมาณรายจายในภาพรวม 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

 
แหลงขอมูลอางอิง : 

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานพัสดุ/งานการเงิน/งานบัญชี  เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูล  โดยกอง/

สํานัก/สถาบันและคณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมลูใหฝายบริหารและวางแผน 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  : งานพัสดุ/งานการเงิน/งานบญัชี  รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป  สรุปเปนผลการ

ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดอืน  นําสงงานแผนและงบประมาณ จัดทํารายงานฉบับของ
คณะจดัสง  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 
     (ปฎิบัติหนาที่งานบัญชี) 
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ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดท่ี  10  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
หนวยวัด    :  ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก      :  รอยละ 3 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของสถาบันอุดมศึกษาอยาง

ตอเนื่อง สามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process) การใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย 
สอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของประชาชน หรือผูใชบริการได รวมทั้ง เพื่อสรางความไววางใจ
ในคุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาใหมากยิ่งขึ้น 
 

คําอธิบาย : 
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมด ในแตละกระบวนงานบริการ 
• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการไดจริง และ

ไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณพ.ศ. 2548 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือก
มาดําเนินการจํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงานจากกระบวนงานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และตอง
ครอบคลุมผูรับบริการทั้ง 3 กลุม ไดแก นิสิต/นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร บคุคล/ประชาชนหรือหนวยงาน
ภายนอก 

• งานบริการใดสามารถใหบริการไดเสร็จส้ินภายใน 1 วนั สถาบันอุดมศึกษาตองระบุเวลาเปนชัว่โมง 
หรือนาท ีโดยกําหนดให 1 วนั เทากับ 7 ชั่วโมง 

• การจัดเก็บขอมูลผูรับบริการ ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี ้
- กรณีผูรับบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเกบ็ขอมูลทุกราย 
- กรณีผูรับบริการในแตละวนัมีจํานวนมาก ใหเก็บขอมลูโดยสุมเพียงจํานวน 30 ราย/วัน 

เงื่อนไขการประเมินผล : 
สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณากระบวนงานหลักที่สําคัญหรือมีผูรับบริการจํานวนมากหรือมีผลกระทบตอ

ผูรับบริการของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 12 กระบวนงาน ซ่ึงครอบคลุมผูรับบรกิารใน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 
นิสิตนักศึกษา กลุมที่ 2 คณาจารยและบุคลากรภายในสถาบัน และกลุมที่ 3 บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงาน
ภายนอกโดยกําหนดเงื่อนไขการประเมินผล ดังนี ้
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1. ใหสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงานจากกระบวนงานที่
กําหนดให โดยกระบวนงานที่คัดเลือกมาตองครอบคลุมกลุมผูรับบริการครบทั้ง 3 กลุม เพื่อนํามาประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2. ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกเพื่อ
นําไปประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ
กระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

3. สําหรับกระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิทยาเขตเพื่อใหบริการหลายแหงใหสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกวิทยาเขต โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการ
ใหบริการของทุกวิทยาเขต เปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุรอบระยะเวลาการ
ใหบริการของแตละวิทยาเขตตามแบบฟอรมรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการโดยแนบเปนเอกสาร
หลักฐานใหกับผูประเมิน) 

4. ใหสถาบันอุดมศึกษานํากระบวนงานที่คัดเลือกเลือกตามขอ 1 ไปดําเนินการในหนวยงานภายใน 
รวมทั้งวิทยาเขตหรืออ่ืนๆ ทั้งที่ปรากฏและไมปรากฏในกฎกระทรวง และใหรายงานผลการดําเนินงานรวมไป
กับสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด 

5. ใหสถาบันอดุมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานทีเ่ปนรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนหรือนิสิตนักศึกษาหรอืผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 

6. กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถเลือกกระบวนงาน  5 กระบวนงาน  ท่ีครอบคลุม  3 กลุมผูรับบริการ 

(จาก  12  กระบวนงานที่กําหนดให)  เนื่องจากไมเคยเลือกกระบวนงานเหลานั้นมาลดรอบการใหบริการมากอน  
หรือกรณีมีการขอปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับกระบวนงานที่ไดคัดเลือกไวใหสถาบันอุดมศึกษาทําหนังสือแจง
สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา 
 

กระบวนงานที่กําหนดเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือก : 
ผูรับบริการกลุมที่ 1 นิสิต/นกัศึกษา 
1. การลงทะเบยีนเรียน 
2. การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
3. การใหทุนกูยืมเพื่อการศกึษา 
4. การขอหนังสือรับรองการเปนนักศกึษา 
5. การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
6. การขอหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา (หรือการขอหนังสือรับรองการทํากิจกรรมของ 
   นักศึกษา) 
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ผูรับบริการกลุมที่ 2 คณาจารย/บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา 
7. การขอทุนงานวิจยั 
8. การอนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
9. การออกหนงัสือรับรองขาราชการและบคุลากร 
10. การบริการเบิกจายดานการเงิน และ/หรือสวัสดิการขาราชการและบคุลากร 
ผูรับบริการกลุมที่ 3 บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก 
11. การใชบริการหองสมุด 
12. การขออนุญาตใชอาคาร สถานที่ 

 

ปฏิทินการเก็บขอมูลผูรับบรกิาร : 
• กระบวนงานที่ 1 การลงทะเบียนเรียน กําหนดปฏิทินการเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริงตามปฏิทิน

การลงทะเบียนเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ที่อยูในชวงดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 2552 ทั้งนี้ หากมี
ผูใชบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย แตกรณีมีผูใชบริการตอวันจํานวนมากใหเก็บขอมูล โดยสุม
เพียงจํานวน 30 ราย/วัน 

• กระบวนงานที่ 2 ถึงกระบวนงานที่ 12 ใหเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจริงที่มีผูรับบริการในชวง
ระยะเวลา 9 เดือน คือตั้งแตเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 2552 ทั้งนี้ หากมีผูรับบริการตอวันไมถึง 30 
ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย แตกรณีมีผูรับบริการตอวันจํานวนมาก ใหเก็บขอมูลโดยสุมเพียงจํานวน 30 ราย/วัน 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
การคํานวณระดับคะแนนจะพิจารณาจาก 2 สวน คือ 1) ระดับคะแนนที่ 1-4 คือระดับความสําเร็จของ

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับ
ผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 2) ระดับคะแนนที่ 5 คือผลการปฏิบัติราชการดีเดนดานการ
ปรับปรุงกระบวนงาน ซ่ึงพิจารณาจากรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถใหบริการไดเมื่อ
เทียบกับระยะเวลามาตรฐาน 
 

ตารางและสูตรการคํานวณระดับคะแนนที ่1 ถึง 4 : 

 
จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามมาตรฐานเวลา x 100 

จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละกระบวนงาน 
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ตารางและการคํานวณระดับคะแนนที่ 5 : 
1) รอยละท่ีลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยท่ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดเม่ือเทียบกับระยะเวลา

มาตรฐาน กําหนดสูตรการคํานวณเกณฑการใหคะแนนระดับ 5 เพื่อพิจารณารอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ย
ที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดเมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน (หนวย : รอยละ) ดังนี ้

 
(ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน – ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใหบริการไดในแตละกระบวนงาน) 

                                                                                                                                                 x 100 
                                                  ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละท่ีลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยท่ีสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถใหบริการไดเม่ือเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน (เฉพาะระดับคะแนนที่ 5) 

รอยละที่ลดลง รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 

คะแนนที่ได 0.2500 0.5000 0.7500 1.0000 
 
2) ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดในแตละกระบวนงาน กาํหนดสูตรการคํานวณเกณฑ
การใหคะแนนระดับ 5 เพื่อพิจารณาระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการไดแตละกระบวนงาน 
ดังนี ้
 

                             ผลรวมของระยะเวลาใหบริการแกผูรับบริการทุกราย 

                                                 จํานวนผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงาน 

 
หมายเหต ุ: การประเมินผลที่ระดับคะแนน 5 (Oi) จะประเมินเฉพาะกระบวนงานที่มีรอยละของผูรับบริการ 
                  ท่ีไดรับบริการตามเวลามาตรฐาน (Si) เปนรอยละ 100 หรือไดคะแนนระดับ 4 คะแนนเทานั้น หากต่ํา 
                  กวา 4 ใชบัญญัติไตรยางศตามจริง 
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เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ
รอยละของผูรับบริการท่ี

ไดรับบริการ 
ตามมาตรฐานเวลา (Si) 

ผลการปฏิบัติราชการ 
โดดเดนดานการปรบัปรุง 

กระบวนงาน (Oi) 

5 

กระบวน 
งาน (i) 

น้ําหนัก
(wi) 

1 2 3 4 
0.25 0.50 0.75 1.00 

คะแนนที่ได (Ci) 
คะแนนเฉลีย่
ถวงน้ําหนัก 

(Wi x Ci) 

1 W1 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C1= S1+ O1  (W1 x C1) 
2 W2 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C2= S2+ O2 (W2 x C2) 
3 W3 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C3= S3+ O3 (W3 x C3) 
4 W4 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C4= S4+ O4 (W4 x C4) 
5 W5 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% C5= S5+ O5 (W5 x C5) 

น้ําหนัก
รวม 

∑W = 1  คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ ∑ (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 

 

โดยที ่: 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนกัของทุกงานบริการ 
                   เทากับ 1 
C หมายถึง คะแนนที่ไดจากผลรวมระหวางรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา 

     มาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด และผลการปฏิบัติราชการโดดเดนดาน 
     การปรับปรุงกระบวนงาน 

i หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ i = 1, 2,…, n 
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เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

หมายเหตุ : 
ใหสถาบันอุดมศึกษาแนบเอกสารหลักฐานขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน

ตามแบบฟอรมทั้ง 3 แบบฟอรม มาพรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ(Self 
Assessment Report: SAR) รอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ทั้งนี้ เอกสารตามแบบฟอรมที่ 10.2 ใหจัด
สงไปเพียงตัวอยางที่แสดงใหเห็นวามีการจัดเก็บขอมูลจริงเทานั้น โดยใหเก็บเอกสารทั้งหมดไวที่
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหผูตรวจประเมินเขาไปตรวจสอบอีกครั้งตอไป 

 

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

ขอมูล  โดยกอง/สํานัก/สถาบนัและคณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลใหฝาย
บริหารและวางแผน/ฝายวิชาการและวิจัย/ฝายกิจการนักศึกษา 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานบุคลากร/งานทะเบียน/งานพัฒนาวินยั  รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป  
สรุปเปนผลการดําเนินงานรอบ  6  เดือน  9  เดือน  และ 12  เดือน  นําสงงานแผนและงบประมาณ 
จัดทํารายงานฉบับของคณะจัดสง  สํานักงาน  ประกันคณุภาพ   

 
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) 



           คํารับรอง ก.พ.ร. และรายละเอยีดตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 76 

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   11  ระดับความสาํเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
หนวยวัด     :    ระดับความสาํเร็จ 
น้ําหนัก       :    รอยละ 3 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลตนทุนงานในแตละสวนงานและขอมูลอ่ืนที่สําคัญ ซ่ึงมีความถูกตอง

ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง สามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานตางๆ ของ
สถาบันใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
 

คําอธิบาย   :    
 ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  หมายถึง  การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลัก 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ  พจิารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทํา หรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดํา เนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตอหัวทุกกลุมสาขาวิชา            (หนวยนับเปนจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา    :  Full Time 
Equivalent Student)          ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนดสําหรับงวด 6 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ภาคการศึกษาที ่2/2551) และรายงานผลการคํานวณตนทุนรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ 

3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับทุกผลผลิต เชน ผลผลิตดานการจัดการเรยีนการสอน 
ดานวจิัย ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม      ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน ตาม
หลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนดสําหรบังวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (ภาค
การศึกษาที2่/2551)        และรายงานผลการคํานวณตนทนุตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด   
โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 นําผลการคํานวณระดับที ่2  และระดับที ่3       ไปกําหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพดําเนินงาน

สําหรับงวด 6 เดือนหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

5 มีการดําเนนิงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ  การดําเนนิงานที่กําหนดใชสําหรับงวด 6 เดือน
หลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

หมายเหตุ: 
กลุมสาขาวิชา จําแนกดังนี ้
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ  2. วิทยาศาสตรกายภาพ  3. วิศวกรรมศาสตร 
4. สถาปตยกรรมศาสตร  5. เกษตรศาสตร   6. บริหารธุรกิจ 
7. ครุศาสตร   8. ศิลปกรรมศาสตร  9. สังคมศาสตร 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให  งานพัสดุ/งานการเงิน/งานบญชี     เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมูล  โดยกอง/
สํานัก/สถาบันและคณะทุกคณะ   รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให ฝายบริหารและวางแผน 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานพัสดุ/งานการเงิน/งานบญชี  รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป สรุปเปนผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9  เดือน  และ 12 เดือน   นําสงงานแผนและงบประมาณ     จดัทํารายงานฉบับ
ของคณะจดัสง  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 
     (ปฎิบัติหนาที่งานบัญชี) 
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ประเด็นการประเมินผล  : การบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี   12  ระดับคุณภาพของการกํากบัดูแลตามหนาท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 

          และการถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา 
หนวยวัด    :     ระดับคุณภาพ 
น้ําหนัก      :     รอยละ 10 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งในการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทที่

กฎหมายกําหนดไว รวมทั้ง เพื่อผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาใหความสําคัญที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรของสถาบันโดยการถายทอดเปาหมายจากระดับบริหารสูงสุดสูระดับปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
 

คําอธิบาย : 
• สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะตองใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายและการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา    
อยางยั่งยืน โดยมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได คํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรม
ตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 

• การกํากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากลจะดําเนินการโดยผานสภามหาวิทยาลัยซ่ึงมีบทบาท
สําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหฝายบริหารและ
คณาจารยมีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ภายใตระบบการทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จัดใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํา งานที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น 
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลที่ดี จึงสงผลตอการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง 
ตลอดจนการจัดทําและตรวจสอบรายงานทางการเงินการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสนั้น ถือเปน
สวนประกอบที่สําคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการทํางานขององคกรตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
ตลอดจนแสดงถึงความโปรงใสที่พรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายสามารถรวมตรวจสอบการทํางานขององคกร
ได 

• การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย หมายถึง การควบคุมดูแลใหการดําเนินกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษา และกิจการดานการบริหารตามหนาที่และบทบาทที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงหมายรวมถึงการ

มิติที ่ 4  มิตดิ านการพัฒนาสถาบัน 
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กําหนดนโยบาย การอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณ การบริหารงานบุคคล หลักสูตร
การศึกษา การกํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการติดตามประเมินผลการดาํเนนิงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความ
คุมคา โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม ความโปรงใส พรอมตรวจสอบได 

• การถายทอดเปาหมาย หมายถึง การถายทอดนโยบาย เปาประสงค กรอบทิศทางและแนวการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติในระดับสถาบันอุดมศึกษา และระดับคณะ/สํานัก รวมถึงการ
ถายทอดแผนปฏิบัติราชการดวยระบบการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหทุกคณะ/สํานัก
สามารถดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดกําหนดตวัช้ีวัดยอยเปน 2 ตัวช้ีวดั ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดท่ี 12.1 ระดับคุณภาพของการกํากบัดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาท่ีและบทบาทของ 

          สภามหาวิทยาลัย 
หนวยวัด    :   ระดับคุณภาพ 
น้ําหนัก      :   รอยละ 5 
 

คําอธิบาย : 
• สภามหาวิทยาลัยถือวาเปนองคกร       หลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด 

ทิศทาง นโยบาย อัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา      ที่จะนําไปสูแนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

• หนาท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน หมายถึง การดําเนินงานตามขอบเขตของอํานาจ
หนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหแกสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เชน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น เปนตน โดยการกระจายอํานาจไปยังองคกร
อํานาจรวมตามที่กฎหมายกําหนดในรูปคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่เฉพาะ อาทิ สภาวิชาการสภาคณาจารย
และขาราชการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
และ/หรือคณะกรรมการอื่น โดยการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันใหมีความรับผิดรับชอบ 
(Accountability) ที่ตรวจสอบได 

• ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมี
กลไกและกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบการดําเนินการของ
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง การควบคุมและการตรวจสอบความรับผิดชอบในดาน
ตาง ๆ ของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงหมายรวมถึง การมีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการ
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ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา การติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของ
สถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบดานการเงิน การจัดการความเสี่ยง ความโปรงใสและการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

• การกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมี
กระบวนการที่ชัดเจนในการใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกบุคลากรรวมถึง 
การมอบอํานาจ (Authorization) โดยมุงเนนใหบุคลากรสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity) เพื่อผลการ
ดําเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ระบบการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี ตองสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีขอมูลสนับสนุนเพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม 

โดยการประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 นี้จะ
มุงเนนการประเมินคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทตามประเด็นที่สําคัญ
ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีและการกํากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นที ่2 สภามหาวิทยาลยักําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา  มีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดทีี่ทําใหเกิด
การควบคุมและการตรวจสอบ โดยที ่

- มีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 
- มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา โดยมี

หลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 
- มีการตรวจสอบดานการเงิน จากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในการสอบบัญชีโดยผูสอบ

บัญชีภายนอก และการปดบัญชีประจําป พ.ศ. 2552 เพื่อสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ภายในเวลา 
60 วันนับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชี 

- มีการจัดการความเสี่ยง มีความโปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลขาวสารรวมทั้ง สภามหาวิทยาลัย
ควบคุมกํากับใหสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการตามระบบอยางตอเนื่อง 

ประเด็นที่ 3 สภามหาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และกําหนดใหคณะกรรมการตาม
กฎหมายและสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอํานาจของสภามหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมุงประโยชนเพื่อผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และเพื่อผลการดําเนินการที่ดีของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 4 สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอและกําหนดใหมี
ระบบการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลักอยางครบถวน รวมท้ัง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติ
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สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายและ/หรือตอ
สถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 5 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีระบบการประเมินตนเองตามหนาท่ีและบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน และดําเนินการตามระบบนั้น โดยอาจใชผลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ         และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนําผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

 เกณฑการใหคะแนน :  
 วัดระดับคุณภาพจของการกํากบัดูแลตามบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

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 สํานักงานเลขานกุาร เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล  โดยกอง/สาํนัก/สถาบันและ

คณะทุกคณะรบัผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลท่ีเกี่ยวของใหสํานักงานเลขานุการ 
2. ความถี่ในการจดัเก็บขอมลู : สํานักงานเลขานกุาร   รวบรวมขอมูล 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 
      (หัวหนาสํานักงานเลขานกุาร) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล   :   นางวภิาดา      กระจางโพธิ ์   โทร. 0-2629  9152-7  ตอ 2001 
      (ผูชวยเลขานุการกรรมการประจําคณะ) 
       นางสาวฐิตยิา      ถือทอง   โทร.0-2629  9152-7  ตอ 1001 
      (เจาหนาที่ปฎิบัติงานสํานกังานเลขานุการ) 
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ตัวชี้วัดท่ี 12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวทิยาลัยสูการปฏิบัต ิ
หนวยวัด    :    ระดับคุณภาพ 
น้ําหนัก      :     รอยละ 5 
 

คําอธิบาย : 
การนํานโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไปสูการปฏิบัติ ถือเปนเปาหมาย

บทบาทสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
ถายทอดเปาหมายดังกลาวไปสูการกํา หนดแนวทางปฏิบัติและการดํา เนินงานของสถาบันอดุมศึกษา 

• คานิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเปนลักษณะเฉพาะของแต
ละสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไวเพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติรวมกัน และสงผลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในสถาบันและความสําเร็จของสถาบัน 

• ระบบการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการการสื่อสารดวยวิธีการที่หลากหลาย ซ่ึงหมายรวมถึง           
การสื่อสารดวยวาจา กริยาทาทาง การประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี และการสื่อสารที่เปนลายลักษณอักษรที่
ปรากฏเปนเอกสาร ซ่ึงมีการออกแบบชองทางการสื่อสารใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่จะทําใหเขาถึงองคกรและบุคคลท่ีเกี่ยวของ โดยเปนการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง 
คือ การสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งผูส่ือสารและผูรับสาร และตองมีการนําขอมูลจากการสื่อสารผาน
ชองทางตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติได 

• แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซ่ึงจัดทําขึ้นเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝายไดมีแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรที่ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ในระดับคณะ/สํานักได โดยครอบคลุมสาระสําคัญเรื่องความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดาน
การดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

• แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) หมายถึง แผนภาพที่แสดงใหเห็นวา สถาบันอุดมศึกษา                 
มีกระบวนการอยางไรที่จะสามารถสรางคุณคาการดําเนินงานโดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร (Strategy)วิสัยทัศน 
(Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) เปาประสงค (Goal) ของสถาบันสูการปฏิบัติ
ระดับคณะ/สํานัก ที่แสดงความสัมพันธในรูปของสาเหตุและผลซึ่งสามารถบงบอกถึงทิศทางและการเชื่อมโยง
เปาหมายตาง ๆ ขององคกรในแตละดานไดอยางเปนรูปธรรม และเปนเสมือนเครื่องมือส่ือสารและการถายทอด
กลยุทธไปสูบุคลากรในสถาบันใหมีเขาใจไดอยางชัดเจน 
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โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กําหนดประเด็นสําคัญเพื่อประเมินคุณภาพของการถายทอดเปาหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก รวมทั้งการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการใหสอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันกําหนด และกําหนด
แนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถายทอดนโยบาย กรอบทิศทางแนวทางการ
ดําเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ใหกับบุคลากรใน
ระดับตาง ๆ โดยมีการนําขอมูลจากระบบการสื่อสารมาใชใหเกิดประโยชนในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ
ในการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติได 

ประเด็นท่ี 3 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก โดย
กําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานดังกลาวใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและ
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง ดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับสถาบันลงสู
ทุกหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก โดยใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร และสื่อสาร
เพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรทั่วทั้งสถาบัน 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับสถาบันและ
ระดับคณะ/สํานัก ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย
การกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และส่ือสารไปยังบุคลากรทุกระดับ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการอยางสม่ําเสมอ โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับคณะ/สํานัก และแสดงใหเห็นถึง
กระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใชเปน
ขอมูลสําคัญประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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เกณฑการใหคะแนน : 
วัดระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ โดยกําหนดเกณฑการให

คะแนน ดังนี ้
 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที ่1 
และประเด็นที ่2 

 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที ่1 และ 
ประเด็นที ่2 

และประเด็นอืน่ 
อีก 1 ประเดน็ 

(รวม 3 ประเดน็) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที ่1 และ 
ประเด็นที ่2 

และประเด็นอืน่ 
อีก 2 ประเดน็ 

(รวม 4 ประเดน็) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที ่1 และ 
ประเด็นที ่2 

และประเด็นอืน่ 
อีก 3 ประเดน็ 

(รวม 5 ประเดน็) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที ่1 และ 
ประเด็นที ่2 

และประเด็นอืน่ 
อีก 4 ประเดน็ 

(รวม 6 ประเดน็) 

 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  สํานักงานเลขานกุาร   เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูล  โดยกอง/สํานัก/

สถาบันและคณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลที่เกีย่วของสํานักงานเลขานุการ 
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล : สํานักงานเลขานุการ   รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป สรุปเปนผลการดําเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 9  เดือน  และ  12  เดือน  นําสงงานแผนและงบประมาณ      จัดทํารายงานฉบับของคณะ
จัดสง  สํานักงาน  ประกันคณุภาพ    

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด         :   นางศรีสกุล     พงษวิรัตน   โทร. 0-2629  9152-7  ตอ 1001 
      (หัวหนาสํานักงานเลขานกุาร) 
ผูรับผิดชอบสรุปขอมูล   :   นางวภิาดา      กระจางโพธิ ์   โทร. 0-2629  9152-7  ตอ 2001 
      (ผูชวยเลขานุการกรรมการประจําคณะ) 
       นางสาวฐิตยิา      ถือทอง   โทร. 0-2629  9152-7  ตอ 1001 
      (เจาหนาที่ปฎิบัติงานสํานกังานเลขานุการ) 
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ประเด็นการประเมินผล  : การเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดท่ี  13  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็น 
                        และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัตริาชการ 
หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก       :   รอยละ 2 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส       

เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน 

 

คําอธิบาย : 
• ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดไวในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษามาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยให
สถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซ่ึงเปนการกําหนดชองทางหรือกลไกการใหขอมูล
ขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมี   
สวนรวม หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และไดพัฒนาเพิ่มระดับการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ้น 

• การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน 

• การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาสไดเขารวม
ในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของรวมคิดแนวทาง 
รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา โดย
ระดับการมีสวนรวมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ 

ระดับการใหขอมูล  เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียว แตเปนระดับที่สําคัญ 
เพราะเปนการเร่ิมตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการอื่นๆ 
ตอไป 

ระดับการปรึกษาหารือ  เปนการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 
บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ 



           คํารับรอง ก.พ.ร. และรายละเอยีดตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 87 

ระดับการเขามาเกี่ยวของ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือเกี่ยวของใน
กระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ การมีสวนรวมในระดับนี้ อาจดําเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม 

ระดับการรวมมือ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาทหรือฐานะหุนสวนหรือ
ภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ 

ระดับการเสริมอํานาจประชาชน  เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งเปนระดับของ
การมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด 

 กิจกรรมสรางความสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันอดุมศึกษาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความเขาใจที่ตรงกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีเปาหมายสําคัญใน
การเปดโอกาสที่จะนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหไดมสีวนรวมคิด รวม
ทํา รวมตัดสินใจ และรวมติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

โดยกําหนดประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 - สถาบันอุดมศึกษากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยการทบทวนผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ
จากการดําเนินงานในปที่ผานมา และ/หรือวิเคราะหและทบทวนแนวทางหรือแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับ
ภารกจิหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา 

- สถาบันอุดมศึกษาจดัใหมหีรือทบทวนองคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชนให
เหมาะสมกับประเด็นขางตน โดยวิเคราะหประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดเสียที่
เกี่ยวของกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญอยางครอบคลุมและชัดเจน 

ประเด็นที ่2 - สถาบันอุดมศึกษาจดัทําแนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวน
รวมตามประเด็นที่กําหนดขางตน โดยพจิารณาจากระดับการมีสวนรวมทั้ง 5 ระดับ และ
นําผลการทบทวนและ/หรือผลการวิเคราะหขางตนมาใชประกอบดวย 

- สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีชองทางหรือกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
กลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนด และรายงาน
สรุปผลความคิดเห็น รวมทั้งดําเนินการสงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประเด็นที่กําหนด 

ประเด็นที่ 3    สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมี
สวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามประเด็นที่กําหนด โดยวิเคราะหรายงาน
สรุปผลความคิดเห็นฯ มาใชประกอบ และคํานึงถึงความสอดคลองกับแนวทางที่จัดทํา
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ไวในประเด็นที่ 2 โดยแผนงาน/โครงการฯ ควรระบุวัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลา
การดํา เนินงานกลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายที่สามารถ
วัดและประเมินผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม และนําเสนอผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
พิจารณาใหความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 

ประเด็นที่ 4    สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนตองดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552  ไดรอยละ  80  ขึ้นไป  จึงจะพิจารณา
ประเด็นที่  5  และ  6 ตอไป 

ประเด็นที ่5    สถาบันอุดมศึกษาจดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวน
รวมเสนอตอผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา และคณะทํางานภาคประชาชน รวมทั้งเผยแพร
รายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกลาวแกประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ
อยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

ประเด็นที ่6    สถาบันอุดมศึกษานําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมจาก
ประเด็นที ่5 ไปวิเคราะหและจัดทําเปนแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมที่
จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เสนอตอผูบริหารหรือผูมีอํานาจพิจารณาและ
ไดรับความเหน็ชอบ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็นและรวม

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที ่1 
และประเด็นที ่2 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที ่1 , 2 

และ3 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที ่1 , 2, 

3 และ4 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที ่1 , 2, 

3, 4 และ5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที ่1 , 2, 

3, 4, 5 และ6 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. กําหนดให  งานประชาสัมพนัธและสํานักเลขานุการ    เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมลู  

โดยกอง/สํานกั/สถาบันและคณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ และรายงานขอมูลใหฝายบริหารและ
วางแผน/สํานกังานเลขานุการคณะ 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานประชาสมัพันธและสํานักงานเลขานกุาร   รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป  
สรุปเปนผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน     นําสงงานแผนและงบประมาณ      
จัดทํารายงานฉบับของคณะจัดสง  สํานักงาน ประกันคณุภาพ   

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล              โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2000 
 (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 
 นางศรีสกุล     พงษวิรัตน             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 1001  
                                        (หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นายวิโรจน      ผดุงทศ   โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2006        
                                         (หวัหนางานประชาสัมพันธ) 
     นางสาวฐิตยิา      ถือทอง   โทร.    0-2629  9152-7  ตอ 1001 
   (เจาหนาที่ปฎบิัติงานสํานักงานเลขานุการ) 
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดท่ี  14   ระดับความสาํเร็จของการพฒันาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร  
                        หลักสูตร  และการเงินอุดมศึกษา  และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบณัฑิต 
หนวยวัด  :      ระดับความสาํเร็จ 
น้ําหนัก    :       รอยละ 3 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลท่ีสําคัญ ซ่ึงมีความถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตาม

รูปแบบมาตรฐานกลาง ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานขอมูลอุดมศึกษาดานตางๆ ใหเปน
เอกภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการ และตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
 

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกันในการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ในปการศึกษา 1/2552 ขอมูลดานงบประมาณ และขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
เปนการดําเนินงานที่ตอเนื่องมา ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 การพัฒนา
ระบบฐานขอมูลจะรวมถึงการพัฒนาระบบขอมูลอ่ืนที่สําคัญตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

• ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
บํารุงรักษาขอสนเทศ (Maintain information) ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว ในเวลาที่ตองการ และลดความซ้ําซอนของขอมูล โดยระบบฐานขอมูลท่ีดีตองประกอบดวยการกําหนด
ระบบความปลอดภัยของขอมูลและสิทธิการเขาถึงขอมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูล 

• กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
บุคลากรสวนใหญ ซ่ึงมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบันฯ เชน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตนโดยกําหนดประเด็นสําคัญใน
การประเมินความสําเร็จ ดังนี ้
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ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร
การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดทั้ง 5 ฐานขอมูล 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รวมทั้ง รายช่ือเว็บไซตที่เผยแพรรายงานขอมูลที่
เกี่ยวของ พรอมรายช่ือคณะทํางานผูรับผิดชอบจัดทําขอมูลชองทางการติดตอส่ือสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให 
สกอ. ภายในเวลาที่กําหนด 

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

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือทบทวนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่สรางคุณคา อยางนอย 1 กระบวนการ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลดานนักศึกษา
บุคลากร หลักสูตร ระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และขอมูลอ่ืนๆ ไดแกแผนยุทธศาสตรหรือ
แผนปฏิบัติราชการ และคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อใหผูรับบริการ  ผูมี 
สวนไดสวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือตามแผนงาน/
โครงการสําคัญ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได 

สําเร็จ ครบถวนใน
ประเด็นที ่1 และ2 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที ่1 และ
2 และประเด็นอ่ืน
อีก 1 ประเดน็ 

 (รวม 3 ประเด็น) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที ่1 และ
2 และประเด็นอื่น
อีก 2 ประเดน็ 

 (รวม 4 ประเด็น) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที ่1 และ
2 และประเด็นอื่น
อีก 3 ประเดน็ 

 (รวม 5 ประเด็น) 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที ่1 และ
2 และประเด็นอื่น
อีก 4 ประเดน็ 

 (รวม 6 ประเด็น) 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดใหงานสารสนเทศ เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล  โดยกอง/สํานัก/สถาบันและ
คณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลใหฝายวชิาการและวิจัย 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานสารสนเทศ     รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป      สรุปเปนผลการดําเนนิงาน 
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน   นําสงงานแผนและงบประมาณ จัดทํารายงานฉบบัของคณะจดัสง  
สํานักงาน ประกันคุณภาพ   

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.อาภาพรรณ     ยุเหล็ก             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3000  
                                        (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นางชลธิชา      สาริกานนท  โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3008        
                                         (หวัหนางานสารสนเทศ) 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี  15  ระดับความสําเร็จของแผนพฒันาบุคลากรและการจัดการความรู  

         เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอดุมศึกษา 
หนวยวัด     :  ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก       :  รอยละ 5 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ที่เหมาะสมสอดคลองกับ

ภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการจัดการความรูในสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทําใหบุคลากร
ไดรับการพัฒนาและมีความกาวหนาตามลักษณะงาน ตามสาขาวิชาชีพ และตามสมรรถนะ (Competencies) 
อยางเหมาะสม 
คําอธิบาย : 

• แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ หรือวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดไวเพื่อใชใน
การพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากร
ภายในสถาบันใหเปนไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ตองการ ไดแก มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล 
มีความพึงพอใจในการทํางาน กอใหเกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมี
ความกาวหนาในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติหนาที่ (Career path) 

• บุคลากรของสถาบันอุดมศกึษา หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสายสนบัสนุน 
• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานรวมถึง

อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) 
• บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการสาย ข และ ค พนักงานมหาวิทยาลัยดานสนับสนุน

วิชาการ และการบริหารจัดการ และธุรการ ซ่ึงมีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) 
• การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู

ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหทุกคนใน
สถาบนัอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 
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• กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวมการจัดระบบ
จัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบันอุดมศึกษาการกําหนดแนววิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดียิ่งขึ้น โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ และสมรรถนะ (Competencies)               
ที่ตองการของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาแตละตําแหนงที่สอดคลองกับภารกิจ ลักษณะงานความจําเปนของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานเพื่อการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดยใชกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือ ในการประเมินความตองการจําเปน (Needs 
assessment) เพื่อการพัฒนาของบุคลากรฯที่จะชวยใหบุคลากรฯ สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลตามประเด็นที่ 1 คือความตองการจําเปนของบุคลากรฯ          
มาวิเคราะหชองวางระหวางสมรรถนะปจจุบัน เปรียบเทียบกับสมรรถนะเปาหมายที่สถาบันอุดมศึกษาตองการ 
และนํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พรอมทั้ง ทบทวนกระบวนการจัดการความรูที่ไดกําหนดไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเชื่อมโยงการ
จัดการความรูกับการพัฒนาบุคลากรฯ ใหสอดคลองกับสมรรถนะหลัก คานิยม และวัฒนธรรมการทํางานของ
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจหรือจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือใชชองทางการ
ส่ือสารที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 
การทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของ
ชองทางการสื่อสารตาง ๆ 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป และแผนรายป รวมทั้ง
ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรไดอยางครบถวน โดยใชกระบวนการจัดการความรู 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
อยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ รวมทั้ง นําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง โดยใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่กําหนด รวมทั้ง 
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ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
และระบบการใหส่ิงจูงใจอื่นของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนดังกลาว โดยพิจารณาถึงผลที่
เกิดขึ้นตอตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบเปนสําคัญ และจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานและรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอผูมีอํานาจ
หรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อพิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและ
กระบวนการจัดการความรูสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

1-2 ประเดน็ 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

3-4 ประเดน็ 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

7 ประเด็น 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให  ศนูยการจัดการความรู /งานบคุลากร    เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล  โดย
กอง/สํานัก/สถาบันคณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมลูใหฝายวิชาการและวิจัย/ฝาย
บริหารและวางแผน 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  ศูนยการจัดการความรู /งานบุคลากร     รวบรวมขอมลู 3 คร้ัง/ป  สรุป
เปนผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน    นําสงงานแผนและงบประมาณ      จัดทํา
รายงานฉบับของมหาวิทยาลัยจัดสง สํานักงาน  ประกันคณุภาพ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.อาภาพรรณ     ยุเหล็ก             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3000  
                                        (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 
 ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2000 
 (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นางสาวจรัสพมิพ    วังเย็น   โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3008        
                                         (หวัหนาศนูยการจัดการความรู) 
  นางวิภาดา     กระจางโพธิ์              โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2001 
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    (หัวหนางานบุคลากร) 
 
 
 
ประเด็นการประเมินผล  :  การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชพี 
ตัวชี้วัดท่ี 16  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 
หนวยวัด   :   ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก     :   รอยละ  3 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสรางความตระหนกัถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและ

กํากับดแูลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

คําอธิบาย : 
• ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 

กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแนวทาง วิธีการ ใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
โดยใหกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และใหมีกระบวนการสงเสริมผูเกี่ยวของปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการ
กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสาร
ประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได 

โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมนิความสําเร็จ ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบัน ในปที่ผานๆ มา และนําผลสรุปมาทบทวนองคประกอบและ
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน โดยมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ ชุดใหมหรือปรับปรุงบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ใหปฏิบัติหนาที่ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2550ในรอบปที่ผานมา และนํามาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหเหมาะสมทันสมัย
ยิ่งขึ้น พรอมทั้งกํา หนดแนวทางการดํา เนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีเปาหมายที่เปนรูปธรรมใน
การสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช 
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ประเด็นที่ 3 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นตามประเด็นที่ 2 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบหรือผูมีอํานาจ ทั้งนี้ ตองมีการจัดทําคูมือและมีการ
ประกาศใชอยางเปนทางการ เพื่อใหคณาจารยและผูเกี่ยวของรับทราบอยางกวางขวางและปฏิบัติไดประเด็นท่ี 4 
สถาบันอุดมศึกษาสรางชองทางการติดตอส่ือสารที่หลากหลาย เพื่อรับขอมูลปอนกลับ และความคิดเห็นทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอ่ืนที่มีตอคณาจารยของสถาบันในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยจาก
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชน และสถาบันนําขอมูลนี้ไปใชอยางเปนระบบในการกาํกับดูแลและการ
สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหดียิ่งขึ้น มีการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ มีการกําหนดหรือ
ปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อยางจริงจังรวมทั้ง มแีนวทางการ
ใหรางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามความกาวหนาและมีการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และจัดทําเปนรายงานเสนอตอผูมีอํานาจและ/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  โดยกอง/สํานัก/สถาบันและ
คณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลใหฝายบริหารและวางแผน 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานบุคลากร      รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป      สรุปเปนผลการดําเนินงาน 
รอบ  6 เดือน  9 เดือน  และ 12 เดือน     นาํสงงานแผนและงบประมาณ          จดัทํารายงานฉบับของคณะ
จัดสง  สํานักงาน  ประกันคณุภาพ   

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

วัตถุประสงค : 
เพื่อติดตามความกาวหนาและความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไววา "การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด" 
 

คําอธิบาย : 
• ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดใหอาจารย

ประจําของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และจัดให
นิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระใน
รูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ 
โดยสถาบันเปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดย
การกําหนดจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการฝกประสบการณ
ภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการใชเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของอาจารยและผูเรียน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร(Internet) มีหองสมุดและ
ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานรวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั โดย
ใชการเก็บขอมูลจริงจากอาจารยประจําของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดประสบการณหรือการ
จัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมง
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เรียนในชั้นเรียน การสํารวจขอมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารยประจําของสถาบัน หรือการวิจัยหรือการ
ประเมินผลหรือการจัดเก็บรองรอยหลักฐานจากการศึกษาขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ ที่นาเชื่อถือเชน การสังเกตการ
เรียนการสอน การสังเกตวิธีการตั้งปญหาหรือตั้งโจทยของผูสอน และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมาย เปน
ตน แลวจัดทําสรุปผลดังกลาวในระดับสถาบันอุดมศึกษา   ซ่ึงอาจจัดทําเปนรายงานวิจัยประเมินผลก็ได   โดย
กําหนดประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และ
ดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลและนําผลการวิเคราะห
ศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของ
คณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอย
ละ 75 ของคณาจารยประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอย
ละ 75 ของคณาจารยประจํา)   ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจําของสถาบันที่สอดคลองกับสภาพ
การเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนโดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการประเมิน
เพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถนํา ผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการ
สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) ทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน 

ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยสวนใหญ  (อยางนอยรอยละ  75  
ของคณาจารยประจํา)  มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
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เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

1-2 ประเดน็ 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

3-4 ประเดน็ 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

7 ประเด็น 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให  งานหลักสูตร/หัวหนาสาขาวชิา  เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูล   คณะทุก
คณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให ฝายวชิาการและวิจัย 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานหลักสูตร/หัวนาสาขาวชิา รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป        สรุปเปนผล
การดําเนนิงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  นําสงงานแผนและงบประมาณ จัดทํารายงานฉบับ
ของคณะจดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ   

 
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) 

                                      นายธวัชชัย    แสงน้ําเพชร        โทร.    0-2629-9153-7  ตอ 3002 
(หัวหนาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) 

                                         นายไพรัตน    ปญุญาเจริญนนท               โทร.    0-2629-9153-7  ตอ 3003    

                                         (หวัหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ) 
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                                         นายทวีศกัดิ์    สาสงเคราะห                        โทร.    0-2629-9153-7  ตอ 3004   

                                         (หวัหนาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ) 
 

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

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญที่จะสามารถสรางประโยชนใหแก

ผูรับบริการหรอืผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ัง จะนําไปสูการบรรลุพันธกจิหลกัของสถาบันอุดมศึกษา 
 

คําอธิบาย : 
• กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากร
สวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบันฯ เชน กระบวนการจัดการเรียน
การสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน 

• ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง สิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ ของ
กระบวนการที่สรางคุณคาตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น โดยตองสอดคลองกับความคาดหวังหรือความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังนี้ ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา อาจมีมากกวา 1 ขอก็ได 
เชน นิสิตนักศึกษาคาดหวังวาจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานขอกําหนดที่สําคัญในเรื่องนี้คือ การจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารยผูสอนแหลงคนควา เปนตน ซึ่งหลังจากไดขอกําหนดแลว 
สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับขั้นความสําเร็จ (Milestones) 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

และความสําเร็จของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
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4      

5      

โดยที่ :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 สถาบันอุดมศึกษามีการกํา หนดกระบวนการที่สรางคุณคาซ่ึงเปนกระบวนการที่สงผล

โดยตรงตอเปาประสงคเชิงยทุธศาสตร และพันธกจิหลักของสถาบัน สอดคลองกับ
ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี ที่จะทําใหเกดิ
ประสิทธิภาพการทํางานที่ดขีึ้น ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบัน โดยมี
การวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการที่สรางคุณคาเพื่อทําใหการดําเนนิงาน
ของสถาบันมีความสอดคลองกัน 

2 สถาบันอุดมศึกษามีการจดัทาํขอกําหนดทีสํ่าคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจาก
ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1 

3 สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญตามขั้นตอนที ่2 
และจัดทํา คูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกํา หนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยรวมกัน
ทําหนาที่ศึกษาความเปนไปได พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาใน
การดําเนนิกระบวนการ 

4 สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ (การควบคุมตนทุน ลดระยะเวลาการดําเนนิงาน)และมีการติดตาม
ความกาวหนาการดําเนนิงานอยางสม่ําเสมอ เชน มีแผนหรือมาตรการลดคาใชจายของ
หนวยงาน เปนตน 

5 สถาบันอุดมศึกษามีการกํากบัติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที ่4 และ
จัดทํา รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อใหพจิารณาและให
ขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ตอไป 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให  สํานักงานเลขานกุารคณะ   เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมลู  โดยกอง/สํานัก/
สถาบันและคณะทุกคณะ    รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลที่เกี่ยวของให  คณะกรรมการ
กระบวนการที่สรางคุณคา 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  สํานักงานเลขานุการคณะ    รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป สรุปเปนผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9  เดือน  และ  12  เดือน  นําสงงานแผนและงบประมาณ  จดัทํารายงานฉบับ
ของคณะจดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ    

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางศรีสกุล    พงษวิรัตน            โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 1001  
                                        (หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : คณะกรรมการการบวนการที่สรางคุณคา โทร.    0-2629  9152-7  ตอ 1001 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี  15  ระดับความสําเร็จของแผนพฒันาบุคลากรและการจัดการความรู  

         เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอดุมศึกษา 
หนวยวัด     :  ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก       :  รอยละ 5 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ที่เหมาะสมสอดคลองกับ

ภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการจัดการความรูในสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทําใหบุคลากร
ไดรับการพัฒนาและมีความกาวหนาตามลักษณะงาน ตามสาขาวิชาชีพ และตามสมรรถนะ (Competencies) 
อยางเหมาะสม 
คําอธิบาย : 

• แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ หรือวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดไวเพื่อใชใน
การพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากร
ภายในสถาบันใหเปนไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ตองการ ไดแก มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล 
มีความพึงพอใจในการทํางาน กอใหเกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมี
ความกาวหนาในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติหนาที่ (Career path) 

• บุคลากรของสถาบันอุดมศกึษา หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสายสนบัสนุน 
• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานรวมถึง

อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) 
• บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการสาย ข และ ค พนักงานมหาวิทยาลัยดานสนับสนุน

วิชาการ และการบริหารจัดการ และธุรการ ซ่ึงมีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) 
• การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู

ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหทุกคนใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

• กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวมการจัดระบบ
จัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบันอุดมศึกษาการกําหนดแนววิธี
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ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดียิ่งขึ้น โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ และสมรรถนะ (Competencies)               
ที่ตองการของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาแตละตําแหนงที่สอดคลองกับภารกิจ ลักษณะงานความจําเปนของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานเพื่อการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดยใชกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือ ในการประเมินความตองการจําเปน (Needs 
assessment) เพื่อการพัฒนาของบุคลากรฯที่จะชวยใหบุคลากรฯ สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลตามประเด็นที่ 1 คือความตองการจําเปนของบุคลากรฯ          
มาวิเคราะหชองวางระหวางสมรรถนะปจจุบัน เปรียบเทียบกับสมรรถนะเปาหมายที่สถาบันอุดมศึกษาตองการ 
และนํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พรอมทั้ง ทบทวนกระบวนการจัดการความรูที่ไดกําหนดไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเชื่อมโยงการ
จัดการความรูกับการพัฒนาบุคลากรฯ ใหสอดคลองกับสมรรถนะหลัก คานิยม และวัฒนธรรมการทํางานของ
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจหรือจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือใชชองทางการ
ส่ือสารที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 
การทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของ
ชองทางการสื่อสารตาง ๆ 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป และแผนรายป รวมทั้ง
ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรไดอยางครบถวน โดยใชกระบวนการจัดการความรู

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
อยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ รวมทั้ง นําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง โดยใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที่กําหนด รวมทั้ง 
ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
และระบบการใหส่ิงจูงใจอื่นของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนดังกลาว โดยพิจารณาถึงผลที่
เกิดขึ้นตอตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบเปนสําคัญ และจัดทํารายงานสรุปผลการ
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ดําเนินงานและรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอผูมีอํานาจ
หรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อพิจารณา และนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและ
กระบวนการจัดการความรูสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

1-2 ประเดน็ 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

3-4 ประเดน็ 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

7 ประเด็น 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให  ศนูยการจัดการความรู /งานบคุลากร    เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล  โดย
กอง/สํานัก/สถาบันคณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมลูใหฝายวิชาการและวิจัย/ฝาย
บริหารและวางแผน 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  ศูนยการจัดการความรู /งานบุคลากร     รวบรวมขอมลู 3 คร้ัง/ป  สรุป
เปนผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน    นําสงงานแผนและงบประมาณ      จัดทํา
รายงานฉบับของมหาวิทยาลัยจัดสง สํานักงาน  ประกันคณุภาพ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.อาภาพรรณ     ยุเหล็ก             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3000  
                                    (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 
 ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล             โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2000 
 (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นางสาวจรัสพมิพ    วังเย็น   โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 3008        
                                         (หวัหนาศนูยการจัดการความรู) 
  นางวิภาดา     กระจางโพธิ์              โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 2001 
    (หัวหนางานบุคลากร) 
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ประเด็นการประเมินผล  :  การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชพี 
ตัวชี้วัดท่ี 16  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 
หนวยวัด   :   ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก     :   รอยละ  3 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสรางความตระหนกัถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและ

กํากับดแูลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

คําอธิบาย : 
• ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 

กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแนวทาง วิธีการ ใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
โดยใหกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และใหมีกระบวนการสงเสริมผูเกี่ยวของปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการ
กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสาร
ประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได 

โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมนิความสําเร็จ ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบัน ในปที่ผานๆ มา และนําผลสรุปมาทบทวนองคประกอบและ
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน โดยมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ ชุดใหมหรือปรับปรุงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ใหปฏิบัติหนาที่ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2550ในรอบปที่ผานมา และนํามาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหเหมาะสมทันสมัย
ยิ่งขึ้น พรอมทั้งกํา หนดแนวทางการดํา เนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีเปาหมายที่เปนรูปธรรมใน
การสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช 

ประเด็นที่ 3 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นตามประเด็นที่ 2 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบหรือผูมีอํานาจ ทั้งนี้ ตองมีการจัดทําคูมือและมีการ
ประกาศใชอยางเปนทางการ เพื่อใหคณาจารยและผูเกี่ยวของรับทราบอยางกวางขวางและปฏิบัติไดประเด็นที่ 4 
สถาบันอุดมศึกษาสรางชองทางการติดตอส่ือสารที่หลากหลาย เพื่อรับขอมูลปอนกลับ และความคิดเห็นทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอื่นที่มีตอคณาจารยของสถาบันในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยจาก
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ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชน และสถาบันนําขอมูลนี้ไปใชอยางเปนระบบในการกํากับดูแลและการ
สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหดียิ่งขึ้น มีการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ มีการกําหนดหรือ
ปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อยางจริงจังรวมทั้ง มีแนวทางการ
ใหรางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามความกาวหนาและมีการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และจัดทําเปนรายงานเสนอตอผูมีอํานาจและ/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  โดยกอง/สํานัก/สถาบันและ
คณะทุกคณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลใหฝายบริหารและวางแผน 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานบุคลากร      รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป      สรุปเปนผลการดําเนินงาน 
รอบ  6 เดือน  9 เดือน  และ 12 เดือน     นาํสงงานแผนและงบประมาณ          จดัทํารายงานฉบับของคณะ
จัดสง  สํานักงาน  ประกันคณุภาพ   

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

วัตถุประสงค : 
เพื่อติดตามความกาวหนาและความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไววา "การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด" 
 

คําอธิบาย : 
• ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดใหอาจารย

ประจําของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และจัดให
นิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระใน
รูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ 
โดยสถาบันเปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดย
การกําหนดจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการฝกประสบการณ
ภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการใชเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของอาจารยและผูเรียน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร(Internet) มีหองสมุดและ
ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานรวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั โดย
ใชการเก็บขอมูลจริงจากอาจารยประจําของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดประสบการณหรือการ
จัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมง
เรียนในชั้นเรียน การสํารวจขอมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารยประจําของสถาบัน หรือการวิจัยหรือการ
ประเมินผลหรือการจัดเก็บรองรอยหลักฐานจากการศึกษาขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ ที่นาเชื่อถือเชน การสังเกตการ
เรียนการสอน การสังเกตวิธีการตั้งปญหาหรือตั้งโจทยของผูสอน และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมาย เปน
ตน แลวจัดทําสรุปผลดังกลาวในระดับสถาบันอุดมศึกษา   ซ่ึงอาจจัดทําเปนรายงานวิจัยประเมินผลก็ได   โดย
กําหนดประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ ดังนี้ 
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ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหอาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
อาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และ
ดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการใหอาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของอาจารย
ประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลและนําผลการวิเคราะหศักยภาพ
ผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญของอาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของ
อาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของอาจารยประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญได โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลผลการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนตามประเด็นที่ 3 มาดําเนินการสนับสนุนใหอาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของอาจารย
ประจํา) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลผลการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนตามประเด็นที่ 3 หรือการจัดใหมีการประเมินผลการจัดการสอนของอาจารยประจําของสถาบันที่สอดคลอง
กับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนโดยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถนํา ผลที่ไดมาปรับเปลี่ยน
การจัดการสอนของอาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของอาจารยประจํา)เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพได 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมใหอาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
อาจารยประจํา) ทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน 

ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการวิเคราะหและประเมินผลกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ในระดับหลักสูตร และ/หรือระดับสาขาวิชา และ/หรือระดับคณะ เพื่อสรุปผลการดําเนินงานโดยรวมของ
สถาบัน โดยพิจารณาถึงกระบวนการที่ใหความสําคัญกับผูเรียนและประโยชนที่ผูเรียนไดรับ รวมถึงความคุมคา
ของการใชงบประมาณ ในการจัดการศึกษาของสถาบัน 
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เกณฑการใหคะแนน : 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

1-2 ประเดน็ 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

3-4 ประเดน็ 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น 

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน 

7 ประเด็น 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให  งานหลักสูตร/หัวหนาสาขาวชิา  เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูล   คณะทุก
คณะรับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลให ฝายวชิาการและวิจัย 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  :  งานหลักสูตร/หัวนาสาขาวชิา รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป        สรุปเปนผล
การดําเนนิงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  นําสงงานแผนและงบประมาณ จัดทํารายงานฉบับ
ของคณะจดัสง  สํานักงาน  ประกันคุณภาพ   

 
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) 

                                      นายธวัชชัย    แสงน้ําเพชร        โทร.    0-2629-9153-7  ตอ 3002 
(หัวหนาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) 

                                         นายไพรัตน    ปญุญาเจริญนนท               โทร.    0-2629-9153-7  ตอ 3003    

                                         (หวัหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ)

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

                                         (หวัหนาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ)
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ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดท่ี 18   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา 
หนวยวัด    :   ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก      :    รอยละ 2 
 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญที่จะสามารถสรางประโยชนใหแก

ผูรับบริการหรอืผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ัง จะนําไปสูการบรรลุพันธกจิหลกัของสถาบันอุดมศึกษา 
 

คําอธิบาย : 
• กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากร
สวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบันฯ เชน กระบวนการจัดการเรียน
การสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน 

• ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง สิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ ของ
กระบวนการที่สรางคุณคาตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น โดยตองสอดคลองกับความคาดหวังหรือความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังนี้ ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา อาจมีมากกวา 1 ขอก็ได 
เชน นิสิตนักศึกษาคาดหวังวาจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานขอกําหนดที่สําคัญในเรื่องนี้คือ การจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารยผูสอนแหลงคนควา เปนตน ซึ่งหลังจากไดขอกําหนดแลว 
สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับขั้นความสําเร็จ (Milestones) 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา

และความสําเร็จของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      

5      

โดยที่ :  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 สถาบันอุดมศึกษามีการกํา หนดกระบวนการที่สรางคุณคาซ่ึงเปนกระบวนการที่สงผล

โดยตรงตอเปาประสงคเชิงยทุธศาสตร และพันธกจิหลักของสถาบัน สอดคลองกับ
ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี ที่จะทําใหเกดิ
ประสิทธิภาพการทํางานที่ดขีึ้น ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบัน โดยมี
การวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการที่สรางคุณคาเพื่อทําใหการดําเนนิงาน
ของสถาบันมีความสอดคลองกัน 

2 สถาบันอุดมศึกษามีการจดัทาํขอกําหนดทีสํ่าคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจาก
ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1 

3 สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญตามขั้นตอนที ่2 
และจัดทํา คูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกํา หนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยรวมกัน
ทําหนาที่ศึกษาความเปนไปได พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาใน
การดําเนนิกระบวนการ 

4 สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ (การควบคุมตนทุน ลดระยะเวลาการดําเนนิงาน)และมีการติดตาม
ความกาวหนาการดําเนนิงานอยางสม่ําเสมอ เชน มีแผนหรือมาตรการลดคาใชจายของ
หนวยงาน เปนตน 

5 สถาบันอุดมศึกษามีการกํากบัติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที ่4 และ
จัดทํา รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อใหพจิารณาและให
ขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. กําหนดให  สํานักงานเลขานกุารคณะ   เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมลู  โดยกอง/สํานัก/
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สถาบันและคณะทุกคณะ    รับผิดชอบตรวจสอบ  และรายงานขอมูลที่เกี่ยวของให  ฝายบริหารฯ/ฝาย
วิชาการฯ/ฝายกิจการฯ 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล :  สํานักงานเลขานุการคณะ    รวบรวมขอมูล 3 คร้ัง/ป สรุปเปนผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9  เดือน  และ  12  เดือน  นําสงงานแผนและงบประมาณ  จดัทํารายงานฉบับ
ของคณะจดัสง  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 ภ000  
                                    (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 
 นางศรีสกุล    พงษวิรัตน            โทร.   0-2629  9152-7  ตอ 1000  
                                    (หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ) 
ผูรับผดิชอบสรุปขอมูล : นางสาวฐิตยิา      ถือทอง   โทร.    0-2629  9152-7  ตอ 1001 
   (เจาหนาที่ปฎบิัติงานสํานักงานเลขานุการ) 
         
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

เอกสารประกอบ 5 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพบัณฑิต 

และบทบาทของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
 
 

ของ  
คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                      พฤศจกิายน  2551 
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รายละเอียดตัวชี้วัด “รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ” 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 

1)ชื่อบริการ 2)กลุมเปาหมายในการสํารวจ 
ชื่องานบริการ น้ําหนัก (%) กลุมผูที่จะตอบแบบสํารวจ น้ําหนักของแตละกลุม

3)สถานที่สํารวจ 4)ประเด็นคําถาม 

6.1  รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต 
 

2.5 1.  นายจาง/สถานประกอบการ/ผูที่
ที่ทํางานเกี่ยวของกับบัณฑิต 

30% ตอสาขา 
 
 

1. สถานประกอบการที่รับ
ผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยฯ  เขาทํางาน 

1.  คุณสมบัติดานความรูความสามารถ 
      ทางวิชาการตามลักษณะงาน 
      1.1  ความสามารถทางวิชาการ 
      1.2  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
              - ประสิทธิผลจากการปฏิบัติงาน 
              -  ความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน 
              -  ความสามารถในการจัด

ระบบงานและควบคุมงาน 
              -  ความสามารถในการบริหารคน 
              -  การสรางสรรคงานใหม       
2.  คุณสมบัติดานความรูความสามารถ

พื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน 
      -  ความเปนผูนําและผูตามที่ดี 
      -  การมีทักษะในการสื่อสาร 
      -  การปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงาน 
      -  การทํางานเปนทีม 
      -  การคิดวิเคราะห สังเคราะห 
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1)ชื่อบริการ 2)กลุมเปาหมายในการสํารวจ 
ชื่องานบริการ น้ําหนัก (%) กลุมผูที่จะตอบแบบสํารวจ น้ําหนักของแตละกลุม

3)สถานที่สํารวจ 4)ประเด็นคําถาม 

      
     -  การแกปญหา 
     -  การตัดสินใจ 
     -  ความสามารถในการใชภาษา 
3.  คุณสมบัติดานการเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
     -  ความซื่อสัตย 
     -  การตรงตอเวลา 
     -  ความมีวินัย 
     -  ความภักดีตอหนวยงาน/องคกร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



            คํารับรอง ก.พ.ร. และรายละเอียดตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2552  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
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รายละเอียดตัวชี้วัด “รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ” 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 

1)ชื่อบริการ 2)กลุมเปาหมายในการสํารวจ 
ชื่องานบริการ น้ําหนัก (%) กลุมผูที่จะตอบแบบสํารวจ น้ําหนักของแตละกลุม

3)สถานที่สํารวจ 4)ประเด็นคําถาม 

6.2  รอยละของระดับความพึง
พอใจตอมหาวิทยาลัยฯ
นักศึกษา 
 

2.5 
 
 

  นักศึกษา/อาจารย/บุคลากรภายใน 
 

30% ตอสาขา 
 

สถานศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ 
 

1. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ
สอน 

2. ความพึงพอใจตอการใหบริการของ
คณะ/สํานัก 

 
 
 
 
 
 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 6 
 

 

 

 

 

 

 



 
คําสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 ที่  131 /2551 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทาํยุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

.............................................. 
 ดวยในปงบประมาณ   พ.ศ. 2552      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 

1.7  ผูชวยศาสตราจารยสุรีย                สุทธิสังข กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ดังนี ้

1.  กาํหนดนโยบายทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น 

2.  พิจารณาแผนยทุธศาสตร/คํารับรองการปฏิบัติราชการ และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

     ราชการ  ตามคูมือการประเมินผลของ ก.พ.ร. 

3.  กาํกับดูแลการจัดทาํคํารับรองการปฏิบตัิราชการของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  

     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

4.  กาํกับดูแลตัวชี้วัดและวางแผนดําเนนิงาน  เพื่อทาํใหผลการปฎิบัติราชการเปนไปตามเปาหมายใน   

     คํารับรองฯ  แตละตัวชีว้ัดตามเอกสารแนบทาย 

5.  มอบหมายใหคณะกรรมการเฉพาะกจิศึกษาการดําเนินงาน กลไกและวิธีการในการจัดทาํคํารับรอง 

     การปฏิบัติราชการ  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแนว ก.พ.ร. 

6.  ใหขอเสนอแนะ ติดตามผลและกํากับการดําเนนิงานใหเปนไปตามแผน 

/2.  คณะกรรมการ.... 
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2. คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ประกอบดวย 

  1.  ผูชวยศาสตราจารยภูวพัสส        เอกตาแสง ประธานกรรมการ 

  2.  ผูชวยศาสตราจารยอาภาพรรณ  ยุเหล็ก กรรมการ 

  3.  ผูชวยศาสตราจารยวฒันา          วชัรเสรีกุล กรรมการ 

  4.  นางศรีสกุล                               พงษวิรัตน กรรมการ 

  5.  ผูชวยศาสตราจารยวาสนา         ชางมวง กรรมการ 

  6.  นายธวัชชัย                               แสงน้ําเพชร 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.  นางสาวจรัสพิมพ                     วังเย็น กรรมการ 

15.  นางสาวนงนุช                           ศศิธร กรรมการ 

16.  นางเพชราภรณ                         สิงหทองชยั                       กรรมการ 

17 . ผูชวยศาสตราจารยเตอืนใจ        หลมิตระกูล กรรมการและเลขานกุาร 

18.  ผูชวยศาสตราจารยอุษา            ตั้งธรรม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19.  ผูชวยศาสตราจารยสุรีย             สุทธิสังข กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 มีหนาที ่
1. วางกรอบการปฏิบัติงานแตละสวนตามแผนยุทธศาสตรของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น  ใหเปนไปตาม   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในคูมือการประเมินผล

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2552 

2. จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด  (KPI Template) ประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

3. จัดทําประเดน็การสํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการ  เพื่อดําเนนิงานทัว่ทัง้องคกร 

4. กํากับดูแลตัวชี้วัดรับผิดชอบตรวจสอบจัดเก็บขอมูลแตละตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามเอกสารแนบทาย 

5. จัดทํารายงานการประเมินตนเองในรอบ  6  เดือน  9  เดือน  และ 12  เดือน ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น   ตามปฏิทินปฏิบัติงาน  ก.พ.ร.  และของมหา วิทยาลัย  

 



- 3 - 

                 

6. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ผูบริหารคณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น  มอบหมาย 
 

   ทั้งนี้   ตั้งแตวนัที ่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2551 
 

ส่ัง  ณ  วันที่   24   ธนัวาคม  พ.ศ.  2551 

 

 

 

                                                                                      (ผูชวยศาสตราจารยภูวพัสส   เอกตาแสง) 

                 คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 7 
 

 

 

 

 

 

 



ผูกํากับดูแลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ      
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  ประจําปงบประมาณ 2552 

 

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. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เ ป า ห ม า ย ต า ม แ ผนปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5 รองคณบดีฝายบริหารฯ งานแผนและ
งบประมาณ 

ผศ. อุษา  ต้ังธรรม 

3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักการบรรลุ
เปาหมายที่สะทอนเอกลักษณจุดเนน  รวมทั้งวัตถุประสงค
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

10    

3.1 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของผูนํานักศึกษา
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.5 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

งานกิจกรรมฯ ผศ. จิราพร  จิตตภูภักดี 

3 .2  ระดับความสํ า เร็ จในการนํ าวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน 

2.5 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

งานบริการ
วิชาการ 

นางสาวจรัสพิมพ  วังเย็น 

3.3 ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการวิชาการ/
วิชาชีพแกสังคม 

2.5 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

งานบริการ
วิชาการ 

นางสาวจรัสพิมพ  วังเย็น 

ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

  3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

2.5 รองคณบดีฝายบริหารฯ งานแผนและ
งบประมาณ 

ผศ. อุษา  ต้ังธรรม 

ผลสําเร็จตาม
พันธกิจหลัก 

4. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบัน อุดมศึกษา 

15    

 4.1 มาตรฐานดานบัณฑิต 5    
 4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
3 รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษา 
งานแนะแนว ผศ. ดารินทร  หรุนศิริ 

 4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขา
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

2 รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

งานแนะแนว ผศ. ดารินทร  หรุนศิริ 

 4.1.3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปท่ีผานมา ตอ
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

0 - - - 

 4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ี
ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

0 - - - 

 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 จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และได
รับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจํา 

3 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

นางสาวนงนุช  ศศิธร 

 5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 5 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

งานวิเทศ
สัมพันธ 

นางสาวจรัสพิมพ  วังเย็น 



ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด คาน้ําหนัก ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บ 
ขอมูล/รายงาน 

มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพ  (รอยละ 15) 

คุณภาพการ
ใหบริการ 

6. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและและ
ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 

6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใช
บัณฑิต 

6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษา
ของนิสิตนักศึกษา 

5 
 

2.5 
 

2.5 

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

งานแนะแนว ผศ. ดารินทร  หรุนศิริ 

การประกัน
คุณภาพ 

7. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ 
             สมศ. 

10 
 

7 
 
3 

รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

งานประกัน
คุณภาพ 

นางพจนา  นูมหันต 

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ  (รอยละ 10) 

ประสิทธิภาพของ
การใชพลังงาน 

8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

2 รองคณบดีฝายบริหารฯ งานอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ 

นายอุทธ  วงคปญญา 
นายวิโรจน  ผดุงทศ 

การบริหาร
งบประมาณ 

9. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
 

2 รองคณบดีฝายบริหารฯ งานพัสดุ 
งานการเงิน  
งานบัญชี 

 

นางเพชราภรณ  สิงหทองชัย 
นางสาววรนุช   หลุบเลา 
นายอภิสิทธิ์  ตันอวม 

การรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ใหบริการ 

10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

3 รองคณบดีฝายบริหารฯ 
รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย 
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษา 

งานพัฒนาวินัย/    
งานการเงิน/ 
งานทะเบียน 

นายไชยชาญ  อารี 
นางวิภาดา  กระจางโพธิ์ 
นางยุพิน  ใจตระหนัก 

การจัดทําตนทุนตอ
หนวย 

11. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 3 รองคณบดีฝายบริหารฯ งานพัสดุ 
งานการเงิน  
งานบัญชี 

 

นางเพชราภรณ  สิงหทองชัย 
นางสาววรนุช   หลุบเลา 
นายอภิสิทธิ์  ตันอวม 

มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษา ไมไดดําเนินการ PMQA อยางตอเนื่อง  (รอยละ 30) 

12. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัยและการถายทอดเปาหมายจากสภา
มหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา 

10 
 

   

12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ตามหนาท่ีและบทบาทของกรรมการประจําคณะฯ 

5 หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะ 

ผูชวยเลขานุการ
กรรมการ
ประจําคณะ/
เจาหนาที่
ปฎิบัติงาน
สํานัก

เลขานุการคณะ 

นางวิภาดา  กระจางโพธิ์ 
นางสาวฐิติยา   ถือทอง 

การบริหารจัด
การศึกษา 

12 .2 ระดับคุณภาพของการถ ายทอดเป าหมายของ
กรรมการประจําคณะฯ สูการปฏิบัติ 

5 หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะ 

ผูชวยเลขานุการ
กรรมการ
ประจําคณะ/
เจาหนาที่
ปฎิบัติงาน
สํานักงาน

เลขานุการคณะ 

นางวิภาดา  กระจางโพธิ์ 
นางสาวฐิติยา   ถือทอง 



ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด คาน้ําหนัก ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บ 
ขอมูล/รายงาน 

การเสริมสราง
ธรรมาภิบาล 

13. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ 

2 รองคณบดีฝายบริหารฯ 
หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะ 

งาน
ประชาสัมพันธ/ 

เจาหนาที่
ปฎิบัติงาน
สํานักงาน

เลขานุการคณะ 

นายวิโรจน  ผดุงทศ 
นางสาวฐิติยา   ถือทอง 

การจัดการ
สารสนเทศ 

14 .  ระดับความสํา เร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานนักศึกษา  บุคลากร หลักสูตร และการเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

3 รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

งานสารสนเทศ 
 
 
 

นางชลธิชา  สาริกานนท 

การบริหาร
การศึกษา 

 

15. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

5 รองคณบดีฝายบริหารฯ 
รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย 

งานบุคลากร/ 
ศูนยองคความรู 

นางวิภาดา  กระจางโพธิ์ 
นางสาวจรัสพิมพ  วังเย็น 

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 

นายธวัชชัย  แสงน้ําเพชร 
นายไพรัตน  ปุญญาเจริญนนท 
นายทวีศักดิ์  สาสงเคราะห 

 18. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่
สรางคุณคา 

2 เลขานุการคณะ คณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ 

 รวม 95    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ผูรายงานขอมูล 
    ผูชวยศาสตราจารยอุษา  ต้ังธรรม  
    ตําแหนง  งานแผนและงบประมาณ  
    โทรศัพท  02-6299152-7  ตอ  2003 
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