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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเป็นแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับ

บุคคลในแต่ละหน่วยงานตามภาระงานและสมรรถนะประจ าต าแหน่งงานต่อไป 

 วทิยาลัยหวังว่าคูม่ือฉบับนีจ้ะประโยชน์และเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานได้ด าเนินงานได้

บรรลุวัตถุประสงคข์องมหาวิทยาลัยทุกประการ 
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สาระส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประกอบด้วย หลักการและที่มา วัตถุประสงค์ กรอบการประเมินผล โครงสร้างของการ

ประเมินผล รวมถึงกลไกและวิธีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหนววยงาน ายใน

มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักการและที่มา 

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

วรรค 3 บัญญัติววา ในการปฏิบัติหน้าที่ของสววนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โดยเฉพาะอยวางยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีสววนรววมของประชาชน การ

เปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม

ของ ารกิจ 

2. พระราชกฤษฎีกาววาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 9(3) ก าหนดให้สววนราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ

ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สววนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่

ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด และมาตรา 12 ที่ก าหนดววา เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ ส านักงาน ก.พ.ร. อาจเสนอตวอคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการ

ปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดง

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และ มาตรา 45 ก าหนดววา นอกจากการจัดให้มีการ

ประเมินผลตามมาตรา 9(3) แล้ว ให้สววนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสววนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ ารกิจคุณ าพการ

ให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มควาใน ารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และระยะเวลาที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบหลักการและ

รายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ดีตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งให้ทุกสววนราชการต้องพัฒนาการปฏิบัติราชการ

และท าข้อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล โดย

จะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว้ 

4. ในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ (ทั้งงบประมาณแผวนดินและงบประมาณรายได้) ของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการดังกลวาว เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา  3/1 แหวงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผวนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาววาด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

5. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้วางระบบและกลไกให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการประเมินผล

การด าเนินงาน ายในมหาวิทยาลัย โดยจะต้องจัดให้มีระบบในการถวายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ตามพันธกจิ และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยไปยังหนววยงานที่รับผิดชอบ ก าหนดเป็นตัวชี้วัดผล

การด าเนินงานและเป้าหมายในระดับหนววยงานจนถึงระดับบุคคล โดยมีการเจรจาข้อตกลงและ

ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายในปีงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น าแนวทางดังกลวาว

มาพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และ ารกิจของมหาวิทยาลัย   

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย  และได้ก าหนด

ยุทธศาสตร ์าพรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหนววยงาน และได้

มีการก าหนดตัวชีว้ัดเพื่อก ากับติดตามและประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ าพการศึกษา (สมศ.) และ

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย โดยได้ก าหนดให้คณะ/หนววยงานจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และคาดหวังให้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของผู้บริหารที่ก ากับดูแลหนววยงานในมหาวิทยาลัย  ใช้ในการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานระดับบุคคลตามความรับผิดชอบของต าแหนวงงานในแตวละระดับ รวมถงึ

การน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหนววยงานให้มีประสิทธิ าพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค ์

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

ราช ัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงคด์ังนี้ 

1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. เพื่อน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดสรรสิ่งจูงใจแกวบุคลากรได้อยวาง

เหมาะสมและเป็นธรรม 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นการประเมินผล

 ายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ความเข้มแข็งทางการบรหิารตามหลักธรรมา ิบาล 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การรเิร่ิมและสรา้งงานวิจยัในระดับสากล 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งเครอืขวายวิชาการและวิชาชีพ 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนา าพลักษณข์ององคก์รและการสื่อสารสูวสงัคม 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การยกระดับการศึกษาสูวมาตรฐาน กา้วไกลสูวอาเซยีนและสากล (PBL) 

   
 

โครงสร้างการประเมินผล 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนววยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี

รายละเอียดโครงสรา้งการประเมินผล ดังนี้ 

 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล  

 มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการเจรจาข้อตกลงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติ

ราชการ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย และเกณฑ์การให้คะแนน รวมทั้งท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน า ติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลง ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแตวงตั้งโดย

อธิการบดี  มีดังนี ้ 

1. อธิการบด ี ประธาน 

2. รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร กรรมการ 

3. รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ กรรมการ 
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4. รองอธิการบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา กรรมการ 

5. รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและพฒันา กรรมการ 

6. รองอธิการบดีฝา่ยกจิการส ามหาวิทยาลัย กรรมการ 

7. รองอธิการบดีฝา่ยทรัพย์สนิและรายได ้ กรรมการ 

8. ผู้ชววยอธิการบดีฝา่ยบรหิารและวิทยาเขต กรรมการ 

9. ผู้ชววยอธิการบดีฝา่ยวิชาการ กรรมการ 

10. ผู้ชววยอธิการบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 

11. ประธานส าคณาจารย์และขา้ราชการ กรรมการ 

12. รองอธิการบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณ าพ กรรมการและเลขานุการ 

13. รักษาการในต าแหนวงผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผู้ชววยเลขานุการ 

14. บุคลากรกองนโยบายและแผนที่มี าระหน้าที่เกีย่วขอ้ง กรรมการและผู้ชววยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัย     

โลจิสติกส์และซัพพลายเชนและระดับบุคคล ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติ

ราชการให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน มีการทบทวนแผนการติดตามผลการปฏิบัติราชการและ

ปรับแผนในปีถัดไปซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแตวงตั้งโดยคณบดี 

1. คณบดีวทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน  ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 

3. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ    กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

5. รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา   กรรมการ 

6. รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณ าพ  กรรมการและเลขานุการ 

7. หัวหนา้ส านักงาน     กรรมการและผูช้ววยเลขานุการ 

8. นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ฝา่ยประกันคุณ าพ กรรมการและผูช้ววยเลขานุการ 
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โครงสร้างของค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
 รูปแบบการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 ค ารับรองการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ถือเป็นค ารับรอง

ของหนววยงานฝ่ายเดียว ไมวใชวสัญญา และใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี โดยในค ารับรองฯ จะ

ประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย 

และเกณฑก์ารให้คะแนน  โดยมีรูปแบบการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ดังตาราง 1.1 

 

ตาราง 1.1 แสดงรูปแบบการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

 รูปแบบการลงนามในค ารบัรองการปฏิบัตริาชการ ข้อตกลงทีใ่ห ้

ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชา 

ระดับหนว่ยงาน 

หน่วยงานจัดการศึกษา 

- คณบดี 

- ผู้อ านวยการวทิยาลัย 

ลงนามกับ อธิการบดี  แผนปฏิบัตกิารของหนววยงาน 

 ตัวช้ีวัด าคบังคับตามกรอบ 

 การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการท่ีมหาวิทยาลัย 

ก าหนดไว้ 

ระดับบคุคล    

หน่วยงานจัดการศึกษา    

- รองคณบด ี

- รองผู้อ านวยการ

วทิยาลัย 

- หัวหน้า าค/หัวหน้า

สาขาวิชา 

- หัวหน้าส านักงาน 

ลงนามกับ - คณบดี 

- ผู้อ านวยการวทิยาลัย 
 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏบัิตกิาร

ของหนววยงาน  

(ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย) 

 ตัวช้ีวัดตาม าระงาน  

(Job Description) 

 ตัวช้ีวัดงานท่ีได้รับมอบหมาย

เป็นกรณีพิเศษ(ถ้าม)ี 

 ตัวช้ีวัดพฤติกรรมในการ

- อาจารย์ 

 

ลงนามกับ - คณบดี 

- หัวหน้า าค/หัวหน้า

สาขาวิชา 
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 รูปแบบการลงนามในค ารบัรองการปฏิบัตริาชการ ข้อตกลงทีใ่ห ้

ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชา 

- บุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการ 

ลงนามกับ - รองคณบดี 

- รองผู้อ านวยการ

วทิยาลัย 

- หัวหน้าส านักงาน 

ปฏบัิตริาชการ (สมรรถนะ) 

หมายเหตุ : การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลสามารถปรับไดต้ามล าดับการ

บังคับบัญชาที่หนววยงาน มีการมอบหมายงาน  
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รายละเอียดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

1. คูวลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

1.1  ระดับมหาวิทยาลัย เป็นค ารับรองฯ ระหววางรองอธิการบดี ผู้ชววยอธิการบดี ใน

ฐานะผู้ท าค ารับรองกับผูบ้ังคับบัญชา คอื อธิการบดี ในฐานะผู้รับค ารับรอง 

1.2  ระดับหนววยงาน เป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหววาง คณบดี / 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย/ผู้อ านวยการส านัก / ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ในฐานะผู้ท าค ารับรอง กับผูบ้ังคับบัญชา คือ อธิการบดี/รองอธิการบดี ในฐานะผู้รับค ารับรอง 

1.3 ระดับบุคคล เป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหววาง ผู้บังคับบัญชา 

กับผูใ้ต้บังคับบัญชา ตามโครงสรา้งของหนววยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 

2. ระยะเวลาของค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

- ก าหนดระยะเวลาของค ารับรองฯ เริ่มต้นและสิ้นสุด มีความสอดคล้องกับ

ปีงบประมาณ  

3. แผนปฏิบัติการของหนววยงาน  

- ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ ควานิยม (ถ้ามี) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ 

กลยุทธ์  

4. รายละเอียดข้อตกลงในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

- ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย และเกณฑก์ารให้คะแนน  
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ปฏิทินการจัดท าค ารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ขั้นตอน 1 จัดท าค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 

1) จัดท า (รวาง) ค าอธิบายตัวชี้วัดการ

ปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ม.ิย. 58 กองนโยบาย

และแผน 

 

2) เสนอ (รวาง) ค าอธิบายตัวชี้วัดการ

ปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ใหผู้้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 

และหนววยงานเจ้า าพประสานข้อมูล

พจิารณาตรวจสอบ 

(พฤ.)2 ก.ค. 

58 

กองนโยบาย

และแผน 

1) ค าอธิบายตัวชี้วัด

การปฏบัิติราชการ 

3) แตวงตัง้คณะกรรมการเจรจาข้อตกลง

และประเมินผลการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

(ศ.)3 ก.ค. 

58 

อธิการบด ี 2) ค าสั่งแตวงต้ัง

คณะกรรมการ

เจรจาข้อตกลงและ

ประเมินผล 

4) จัดท า (รวาง) แนวทางการถวายทอด

ตัวช้ีวัดและการประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2559 

(ศ.)17 ก.ค. 

58 

กองนโยบาย

และแผน 

3) (รวาง)แนวทางการ

ถวายทอดตัวช้ีวัด

ระดับมหาวิทยาลัยสูว

ระดับหนววยงาน 

5) จัดท า(รวาง)คูวมอืประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ ของมหาวิทยาลัยราช ัฏสวน

สุนันทา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2559  

(ศ.)17 ก.ค.

58 

กองนโยบาย

และแผน 

4) คูวมอืประเมินผล

การปฏบัิตริาชการ 

ของมหาวิทยาลัย

ราช ัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

6) พจิารณา 

6.1 แนวทางการถวายทอดตัวช้ีวัดและ

เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยลงสูว

(จ.)10 ส.ค.  

58 

คณะกรรม 

การเจรจา

ข้อตกลงและ

5) แนวทางการ

ถวายทอดตัวช้ีวัดและ

เป้าหมายระดับ
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กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ระดับหนววยงาน  

6.2 กรอบประเมินผลการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

6.3 ค าอธิบายตัวชี้วัดการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  

ประเมินผล มหาวทิยาลัยลงสูว

ระดับหนววยงาน  

และกรอบ

ประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

 

7) เสนอกรอบประเมนิผลการปฏบัิติ

ราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2559 ให้คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

(จ.) 14 ก.ย. 

58 

กองนโยบาย

และแผน 

- 

8) ประชุมช้ีแจง 

8.1 กรอบประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ 

8.2 แนวทางการจัดท าค ารับรองการ

ปฏบัิตริาชการ  

8.3 การตดิตามประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ  ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

(พ.)  2 ก.ย. 

58 

กองนโยบาย

และแผน 

6) ร้อยละผู้เข้า

ประชุมเข้าใจกรอบ

ประเมินผล และ

แนวทางการตดิตาม

และประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ 

9) จัดสวง (รวาง) ค ารับรองการปฏบัิติ

ราชการและเอกสารประกอบฯ ให้

หนววยงานพจิารณายนืยันตัวช้ีวัด 

(พ.) 2 ก.ย.

58 

กองนโยบาย

และแผน 

7)สวงได้ ายในเวลาท่ี

ก าหนด 

10) พจิารณายนืยัน (รวาง) ค ารับรองการ

ปฏบัิตริาชการและเอกสารประกอบฯ  

(พ.)16 ก.ย.

58 

หนววยงาน - 

11) ประชุมเพื่อพิจารณาผลการยนืยัน 

(รวาง) ค ารับรองการปฏบัิตริาชการ

และเอกสารประกอบฯ  (ถ้ามีการ

อุทธรณ์) 

(จ.) 21 ก.ย. 

58 

คณะกรรม 

การเจรจา

ข้อตกลงและ

ประเมินผล 

8) ผลการพจิารณา

ผลการยืนยัน(รวาง) 

ค ารับรองการปฏบัิติ

ราชการและเอกสาร

ประกอบฯ 
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กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ์

12) ลงนามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ  

 

(พ.) 1 ต.ค. 

58 

อธิการบดี/

รอง

อธิการบดี/

ผู้บริหาร

ระดับสูงของ

หนววยงาน 

9) ค ารับรองการ

ปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

13) หนววยงานถวายทอดตัวช้ีวัดและ

เป้าหมายระดับหนววยงานสูวระดับ

บุคคล 

(ศ)30 ต.ค. 

58 

ผู้บริหาร

หนววยงาน 

10) ข้อตกลงการ

ปฏบัิตริาชการแตวละ

บุคคล 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการ    

14) ปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการ

ปฏบัิตริาชการ  

ต.ค. 58.-

ก.ย.59 

ผู้บริหาร และ

บุคลากรทุก

ระดับ 

11) ความกา้วหนา้

ของการปฏบัิติ

ราชการ 

ขั้นตอนที่  3 ตดิตามผลการปฏิบัตริาชการ    

15) หนววยงานรายงานความก้าวหนา้ของ

การปฏบัิตริาชการประจ าเดือนผวาน

ระบบตดิตามและประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ พร้อมหลักฐาน ทุกสิน้

เดอืน  

 หนววยงานท่ี

ท าค ารับรอง 

 

12) ร้อยละของ

หนววยงานท่ีสวง

รายงานผลการ

ปฏบัิตริาชการตาม

รอบท่ีก าหนด  

o รอบ 1 เดอืน (ต.ค.58) (ศ).30 ต.ค. 58 

o รอบ 2 เดอืน (ต.ค.58- พ.ย. 58) (จ)30 พ.ย. 58 

o รอบ 3 เดอืน (ต.ค.58- ธ.ค. 58) (พ)30 ธ.ค. 58  

o รอบ 4 เดอืน (ต.ค.58- ม.ค. 59) (ศ) 29 ม.ค. 59  

o รอบ 5 เดอืน (ต.ค.58-ก.พ. 59) (จ)29 ก.พ. 59   

o รอบ 6 เดอืน (ต.ค.58- ม.ีค.59) และ จัดท า

รายงานผลการปฏิบัตริาชการฯ  รอบ 6 เดือน 

(ต.ค.58- ม.ีค.59) 

(พฤ)31 ม.ีค. 

59 

  

o รอบ 7 เดอืน (ต.ค.58-เม.ย.59) (ศ)29 เม.ย. 59   

o รอบ 8 เดอืน (ต.ค.58-พ.ค.59) (อ)31 พ.ค. 59   
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กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ์

o รอบ 9 เดอืน (ต.ค.58- ม.ิย.59) (พฤ)30 มิ.ย. 

59 

  

o รอบ 10 เดอืน (ต.ค.58-ก.ค.59) (ศ)29 ก.ค. 59  

o รอบ 11 เดอืน (ต.ค.58-ส.ค.59) (พ)31 ส.ค. 59  

o รอบ 12 เดอืน (ต.ค.58-ก.ย.59)และ 

จัดท ารายงานผลการปฏบัิตริาชการฯ  รอบ 12 

เดอืน (ต.ค.58- ก.ย. 59) 

(อ)30 ก.ย. 59  

16) หนววยงานเจ้า าพพิจารณายืนยันผล

การปฏิบัติราชการ ระดับหนววยงาน และสวงผล

ให้กองนโยบายและแผนผวานระบบ E-office   

 หนววยงาน

เจ้า าพ 

13) ร้อยละของ

หนววยงานเจ้า าพท่ี

สวงผลการยืนยันผล

การปฏบัิตริาชการ

ตามรอบระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

o ยนืยันรอบ 1 เดอืน (ต.ค. 58) (อ)3 พ.ย. 58 

o ยนืยันรอบ 2 เดอืน (ต.ค.- พ.ย.58) (พฤ)3 ธ.ค. 

58 

o ยนืยันรอบ 3 เดอืน (ต.ค.-ธ.ค.58) (อ) 5 ม.ค. 

59 

o ยนืยันรอบ 4 เดอืน (ต.ค.58- ม.ค. 59) (พ)3 ก.พ. 59 

o ยนืยันรอบ 5 เดอืน (ต.ค.58-ก.พ. 59) (พฤ)3 ม.ีค. 

59 

o ยนืยันรอบ 6 เดอืน (ต.ค.58- ม.ีค.59) (จ)4 เม.ย. 59 

o ยนืยันรอบ 7 เดอืน (ต.ค.58- เม.ย.59) (อ)3 พ.ค. 59 

o ยนืยันรอบ 8 เดอืน (ต.ค.58- พ.ค.59) (ศ)3 ม.ิย. 59 

o ยนืยันรอบ 9 เดอืน (ต.ค.58- ม.ิย.59) (จ)4 ก.ค. 59 

o ยนืยันรอบ 10 เดอืน (ต.ค.58-ก.ค.59) (พ)3 ส.ค. 59 

o ยนืยันรอบ 11 เดอืน (ต.ค.58-ส.ค.59) (จ)5 ก.ย. 59 

o ยนืยันรอบ 12 เดอืน (ต.ค.58-ก.ย.59) (จ)3 ต.ค. 59 

17) พจิารณารายงานความก้าวหนา้การ

ปฏบัิตริาชการ และให้ขอ้เสนอแนะในการ

ปรับปรุงผลการปฏบัิติ 

 คณะกรรม 

การบริหาร

มหาวทิยาลัย 

14) มตท่ีิประชุม

คณะกรรมการ

บริหารมหาวทิยาลัย 

o รอบ 3 เดอืน (ต.ค.58- ธ.ค. 58) ม.ค. 59 

o รอบ 6 เดอืน (ต.ค.58- ม.ีค. 59) เม.ย. 59 
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กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ์

o รอบ 9 เดอืน (ต.ค.58- ม.ิย.59) ก.ค. 59 

18) น าข้อเสนอแนะปรับปรุง ม.ค.-ก.ย. 

59 

ทุกหนววยงาน 15) หนววยงานมผีล

ด าเนนิงานเพิ่มขึ้น

จากรอบท่ีผวานมา 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมนิและปรับปรุง    

19) จัดท ารายงานผลการปฏบัิตริาชการ 

รอบ 12 เดอืน (ต.ค. 58-ก.ย.59) 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 59 กองนโยบาย

และแผน 

16) รายงานผลการ

ปฏบัิตริาชการ 

มหาวทิยาลัยราช ัฏ

สวนสุนันทาประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2559 

(รอบ 12 เดอืน) 

20) ตรวจประเมินผลการปฏบัิตริาชการ  -กองนโยบาย

และแผน 

-

คณะอนุกรรม

การตดิตาม

และ

ประเมินผล

การปฏบัิติ

ราชการ 

-

คณะกรรมการ

เจรจาข้อตกลง

และ

ประเมินผล 

-หนววยงานท่ี

จัดท าค า

รับรอง 

 

17) ผลการประเมิน

การปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ระดับ

มหาวทิยาลัยและ

หนววยงาน 

 ประเมินผลการปฏบัิตริาชการฯ 

ระดับหนววยงาน  รอบ 6 เดือน 

เม.ย. 59 

 ประเมินผลการปฏบัิตริาชการฯ 

ระดับหนววยงาน  รอบ 12 เดอืน 

ต.ค. 59 
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กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ์

21) ทบทวนกระบวนการการถวายทอด 

ตดิตามและประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ 

ต.ค. 59 -คณะกรรม 

การเจรจา

ข้อตกลงและ

ประเมนิผล 

-กองนโยบาย

และแผน 

18) รายงานผลการ

ทบทวนกระบวนการ 
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กลไกและวิธีการจัดท าค ารับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

1. การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 าพ  1.1  ขั้นตอนการจัดท าค ารับรองการปฏบัิติราชการ 

 

 

 

แตวงตัง้คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ

ประเมินผล  

ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการประจ าปี 

เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ าหนัก  

ควาเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของหนววยงานลงนามค ารับรอง 

การปฏบัิตริาชการกับอธิการบดี  

รองอธิการบดี ผู้ชววยอธิการบดี ท่ีก ากับดูแล 

ด าเนนิการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

และประเมนิผลตนเอง  
รายงานผลการปฏบัิตริาชการทุกเดือน 

ตรวจประเมินผลการปฏบัิตริาชการ 12 เดอืน 
หนววยงานได้รับสิ่งจัดสรรจูงใจตาม 

ระดับของผลงาน 

ประกาศให้

ประชาคมทราบ 
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2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 าพ 1.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏบัิตริาชการ 

น าผลการประเมินฯไปใช้

ในการจัดสรรสิ่งจูงใจ 

กองนโยบายและแผนรววมกับหนววยงานเจ้า าพประสานข้อมูล 

วเิคราะห์ความก้าวหน้าของตัวชี้วัดและจัดท าแผนผลักดันตัวช้ีวดัระดับมหาวิทยาลัย 

หนววยงานรายงานความก้าวหนา้และกรอกข้อมูลในระบบตดิตามและประเมินผลฯ ทุกเดอืน 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยตดิตามความกา้วหนา้ผลการปฏบัิตริาชการทุกเดือน 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย พิจารณาเห็นชอบ

ผลการประเมินฯ 

 

 

 

สิน้ปีงบประมาณ หนววยงานสวงรายงานประเมินตนเอง รอบ 12 เดอืน สวงรูปเลวม 

มหาวทิยาลัยตรวจประเมินผลการปฏบัิตริาชการ 
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 ส่วนนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่ส าคัญ 5 ประเด็น ประเด็นแรก คือ วัตถุประสงค์ของ

การติดตามและประเมินผล ประเด็นที่สอง คือ วิธีการติดตามและประเมินผล ประเด็นที่สาม คือ 

การค านวณผลการประเมิน ประเด็นที่สี่ คือ นิยามศัพท์ที่ใช้ในการประเมินผล และประเด็นที่ห้า 

คือ เงื่อนไขการปรับ ลดคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1.  วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ 

 เพื่อทราบความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการของหนว่ยงาน 

 เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเกดิขึน้และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

งานบรรลุเปา้หมาย 

 

2.  วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่

ก าหนด โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) รวมทั้ง ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

 

วิธกีารติดตามและประเมนิผล 

การติดตามและประเมินผล มวีิธีด าเนินการตา่งๆ ดงันี ้ 

1) การติดตาม 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองฯ ทุกเดือนและต้องบันทึกผลการด าเนินงานพร้อมหลักฐานในระบบการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกเดือนและให้จัดท ารายงานที่เป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์ม

การรายงานผลรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยทุกหน่วยงานจะต้องมีการรายงานผลภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดหลังจากสิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนนั้นๆ 
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2) การประเมินผล 

(1) การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 

Report : SAR) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

 เอกสาร หลักฐานประกอบอืน่ๆ เช่น 

o รายงานการประชุม 

o ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

o แผนการด าเนนิงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผูม้ีอ านาจ 

o ภาพถา่ย  

(2)  สัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่างๆ เช่น 

 ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด 

 ผู้จัดเก็บขอ้มูล 

 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีกับการด าเนินการของหน่วยงาน 

(3)  สังเกตการณจ์ากการปฏบิัติงานของหน่วยงาน เช่น 

 สภาพแวดล้อมของสถานที่ทีด่ าเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 

 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 

 ระบบฐานข้อมูลซึง่ต้องค านึงถงึปัจจัยต่างๆ ดงันี้ 

o ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ข้อมูล ก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ

สอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลทุก 1 เดือน 

o ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับ

หน่วยงานเจา้ของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

o ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่

ข้อมูลมกีารเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล 
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o ความสามารถในการตรวจสอบได้ เชน่ สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมใน

การให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา ผู้ที่

เก่ียวข้องสามารถเข้าถงึข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ 

 

การค านวณผลการประเมิน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ มีรูปแบบการค านวณ

ผลการประเมินตามลักษณะของตัวชี้วัดหลายลักษณะ และแบ่งระดับคะแนนผลการประเมิน โดยมี

รายละเอียดและตัวอย่างการค านวณ ดังนี้ 

 ลักษณะของตัวชี้วัด   

 1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น ตัวชี้วัดที่ 2.6.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า/นักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัย  แนวทางในการประเมินจะมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสม โดยอาจใช้

ผลการด าเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยเป็นฐานในการเจรจาเกณฑ์การให้คะแนนของ

ตัวชี้วัด หรือ อาจใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของชาติ หรือเกณฑ์มาตรฐานสากลตามที่

เห็นสมควร 

 2) ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน (Milestone) เช่น ตัวชี้วัดที่ 2.5.1 ระดับ

ความส าเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ  ซึ่งตัวชีว้ัดลักษณะนี้มีแนวทางในการประเมินที่ก าหนดระดับคะแนนในแต่

ละขั้นตอนการด าเนินงาน และผลการประเมินจะเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่ครบถ้วนและ

สมบูรณ์ในขั้นตอนนั้นจากขั้นที่ 1 ถงึขั้นที่ 5 

 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้ 

ตาราง 2.1 แสดงระดับคะแนนของผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเลิศ  4.5000-5.0000 

มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเยี่ยม 3.5000-4.4999 

มีผลการปฏิบัติราชการระดับดี 3.0000-3.4999 

มีผลการปฏิบัติราชการระดับพอใช้ 1.5000-2.9999 

มีผลการปฏิบัติราชการระดับที่ต้องปรับปรุง 1.0000-1.4999 
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 ตัวอย่างวิธีการค านวณผลการประเมนิ 

แบบที่ 1: การค านวณผลการประเมนิตัวชี้วัดเชงิปริมาณ 

ตัวอย่าง : ตัวช้ีวัด 2.6.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า/นักวจิัยท่ีมผีลงานวจิัย  (น้ าหนัก : ร้อยละ 1.28) 

 

การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กรณท่ีีผลการด าเนนิงานเท่ากับ ร้อยละ 8.75 

 

 

 

 

 

 

 
อาจารย์ประจ า/นักวจิัยมผีลงานวจิัย  ร้อยละ 8.75 

 มากกวา่ที่เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดับ 2  =  ร้อยละ 0.75  
ดังนัน้ ผลคะแนนจรงิท่ีได้ จึงอยู่ระหว่างเกณฑ์การใหค้ะแนนระดับ 2 กับ 3 

 
ค านวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

 

ผลตา่งของอาจารย์ประจ า/นักวจิัยมผีลงานวจิัย  = ร้อยละ 1 (3-2) เทียบเท่ากับผลตา่งของเกณฑ์การให้คะแนน 1 ระดับ 

ผลตา่งของอาจารย์ประจ า/นักวจิัยมผีลงานวจิัย  = ร้อยละ 0.75 (8.75-8. 00)  

เทียบเท่ากับผลตา่งของเกณฑ์การให้คะแนน           1 x 0.75  =  0.7500     

   

ดังนัน้ ค่าคะแนนท่ีได้ส าหรับตัวช้ีวัด ร้อยละของอาจารย์ประจ า/นักวจิัยมผีลงานวจิัย  =   2 + 0.75   =   2.7500 

 

หมายเหตุ : การระบุผลการด าเนินงานที่เป็นร้อยละ ให้ระบุเป็นทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

               : การระบุคะแนนผลการประเมนิ ให้ระบุเป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

 

 
 

1                         2                               3                               4                                 5 

        7                               8  9 11 
8.75 

ผลการด าเนินงานจริงท่ีได้ 

10 

ระดบัคะแนน 

ผลการด าเนินงาน 

1 
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แบบที ่2 : การค านวณผลการประเมนิผลตัวชีว้ัดตามขัน้ตอนการด าเนินงาน (Milestone) 

ตัวอยา่ง : 2.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองาน

สรา้งสรรคใ์นระดับชาตหิรือนานาชาติ (น้ าหนัก : รอ้ยละ1.36)   
          

  

 

     

 มีจ านวนงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรคท์ี่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติเพิ่มขึน้จากปทีี่ผา่น

มา 

ระดับ 5 

(ขั้นตอนท่ี 

1+2+3+4+5) 

       
 มีการประเมินการพัฒนาระบบ

และกลไกการเผยแพร่ผลงานวจิยั 

ระดับ 4 

(ขั้นตอนท่ี 

1+2+3+4) 

      
 มีการติดตามการพัฒนาระบบและ

กลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ระดับ 3 

(ขั้นตอนท่ี 

1+2+3) 

   

  
 มีแผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบและ

กลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ระดับ 2 

(ขั้นตอนท่ี 

1+2) 

  

 
  มีคณะท างานการพัฒนาระบบและกลไกการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

ระดับ 1 

(ขั้นตอนท่ี 1) 
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นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการประเมิน 

1. อาจารย์ประจ า หมายถงึ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการ

สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  

(มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์

ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน  

ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่

ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

2. นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสัญญาการจ้างตลอดปงีบประมาณ 

3. บุคลากร หมายถึง  ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ

สถาบันอุดมศึกษาตลอดปีงบประมาณ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักและสนับสนุน

ของสถาบันอุดมศึกษา 

4. บุคลากรสายสนับสนุน หมายถงึ ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้าง

กับสถาบันอุดมศึกษาตลอดปีงบประมาณ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจสนับสนุนของ

สถาบันอุดมศึกษา 

5. งานวิจัย หมายถงึ กระบวนการที่มีระเบยีบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา

หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า

ตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือเป็น

การต่อยอดองคค์วามรู้เดิมหรอืทดลองวเิคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

6. งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่

เหมาะสมกับกลุ่มวิชาทางศิลปะตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) 

ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED 

(International Standard Classification of Education) ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์  คณะมัณฑนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะโบราณคดี  

คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลงานที่แสดงออกถึงแนวทางการ

ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
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บุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะงานสร้างสรรค์ครอบคลุมถึงสิ่งประดิษฐ์และงานออกแบบตามสาขา

ศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 

7. การเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอ

บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท า

รายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ

ปรญิญาเอก หรอืผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่าง

น้อยรอ้ยละ 25 และต้องมีผลงานจากสถาบันภายนอกอย่างน้อยรอ้ยละ 25 

8. การเผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอ

บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธกิารจัดท า

รายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ

ปรญิญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จากต่างประเทศอย่างน้อย

รอ้ยละ 25 

9. งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หมายถึง บทความผลงานวิจัยที่

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-journal Citation 

Index Centre (TCI) หรือวารสารวชิาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ.  

10. งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล 

ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ

ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, 

Art and Humanities Citation Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopus หรือ วารสารวชิาการระดับนานาชาติ

ตามประกาศของ กกอ. 

11. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการ

แสดง (Performance) ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ ผลงานศิลปะดนตรีและ

การแสดงที่เป็นผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายโดยมีการ

จัดการน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ

หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ

และมีกระบวนการประเมินคุณคา่ของผลงานในการเผยแพร่ เช่น มีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer 
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review) คุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ซึ่งอาจประกอบด้วยศิลปินระดับชาติผู้ทรงคุณวุฒิและ

นักวชิาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

12. แหล่งเผยแพร่ท่ีมีคุณภาพ หมายถึง สถานที่ส าหรับการเผยแพร่โดยการจัด

นิทรรศการหรือจัดการแสดงซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานจากงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะหรือ

กลุ่มเปา้หมายโดยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพดังต่อไปนี้ 

1) ต้องเป็นหอศิลป์ระดับสถาบันการศึกษา 

2) หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคมจะต้องเป็นสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะ

โดยเฉพาะและมีคณะกรรมการบรหิารจัดการหอศิลป์เพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

3) แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับ

นานาชาติหรอืเป็นโครงการความร่วมมือทางศิลปะระหว่างประเทศ 

4) มีคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผล

งานโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยศิลปิน

ระดับชาติผูท้รงคุณวุฒิและนักวชิาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 

5) ศิลปะที่ไม่ต้องการแสดงที่หอศิลป์จะต้องมีเอกสารโครงงานแผนงานและการ

ประเมินผลโดยผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการหรือหลกัฐาน

ที่แสดงกจิกรรมการด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพของการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะเช่น

การแสดงพืน้บ้านดนตรดีุรยิางค์ศิลป์และนาฏศิลป์นอกสถานที่ (Street Performance) เป็นต้น 

13. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย

อย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ

ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้ จนก่อให้เกิด

ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์และ /หรือได้การรับรองการใช้ประโยชน์จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถ

น าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมีดังนี้ 

  1) การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกดิประโยชน์

แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น  ได้แก่ การใช้

ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ด้านการส่งเสรมิประชาธิปไตยภาคประชาชน  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นต้น 
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  2) การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิง

นโยบายในการน าไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมายหรือก าหนดมาตรการกฎเกณฑ์

ต่างๆ โดยองคก์รหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

  3) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่

การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต เป็นต้น 

  4) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทาง

จิตใจยกระดับจิตใจกอ่ให้เกดิสนุทรยีภาพสรา้งความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่ง

ได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

14. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้

ประโยชน์ หมายถงึ หน่วยงานหรือองคก์รภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่มีการน างานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรคข์องสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกดิประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่

ชัดเจนพร้อมทั้งระบุผลของการน างานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 

15. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่

สังคมภายนอกสถาบันการศึกษาหรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมี

บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 

16. การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

17. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถงึ กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรือ

อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คูค่วามร่วมมือทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง

สถาบันการศึกษาอื่นๆ องคก์ารที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสีย

ภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

18. ระบบและกลไก 

  1)  ระบบ หมายถงึ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท า

อะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่ว

กันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรอืโดยวิธีการอื่นๆ องคป์ระกอบของระบบ
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ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้ากระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง

กัน 

  2) กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้โดยมีการ

จัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคก์าร หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

19. ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการ

ประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มี

สิทธิได้รับสารสนเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการบริหารหรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์

รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศใน

องคก์ารมีหลายประเภท ในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะ

ด้านในการท างานที่แตกต่างกันออกไป 

20. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรม

หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรอืองคก์ารมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภา

อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

21. หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหารการจัดการ การควบคุมดูแล

กจิการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยัง หมายถึง การบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถ

น าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน หลักธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง

กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม

จรยิธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิ

บาลของการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐ  

ม ี10 องคป์ระกอบดังนี้ 

1) หลักประสิทธผิล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานใน

ระดับช้ันน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมี

ทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน

รวมถงึมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับ

ดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร

จัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถด าเนินการ

ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความ

คาดหวัง/ความต้องการของประชาชน ผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและ

มีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนอง

ต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา

สาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปดิเผยอย่างตรงไปตรงมา

ชีแ้จงได้ เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเส รี

โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ที่สามารถ

ตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดง

ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจและรว่มกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอ านาจการ

ตัดสินใจทรัพยากร  และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยงานการปกครองอื่น 

(ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)  และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึง

การมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้น

การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุง

กระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
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8) หลักนิติธรรม (Rule of law) : การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับในการบรหิารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรภีาพของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบรกิารอย่างเท่า

เทยีมกันโดยไม่มีการแบง่แยกชาย/หญงิ ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทาง

กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกจิ และสังคมความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 

การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น

จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่ง

ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นส าคัญ โดยฉันทามติ ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็น

ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

22. จ านวนบัณฑิตท่ีมงีานท า หมายถงึ ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนใน

หลักสูตรภาคปกติหรอืภาคพเิศษหรอืภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการ

ของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา โดยไม่นับรวมผู้ที่

ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา การนับการมีงานท าให้สามารถนับในกรณีการท างานสุจริตทุก

ประเภท ที่สามารถสรา้งรายได้เข้ามาประจ าเพื่อเลีย้งชีพตนเองได้ ส าหรับการนับจ านวนผู้ที่มีงาน

ท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงาน

ใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเทา่นั้น 

23. แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายที่

สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้คิดเองปฏิบัติเอง และสร้างความรู้

ด้วยตนเองตามอัธยาศัยและต่อเนื่องจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสุดท้ายก็จะเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู ้

24. อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิกลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย 

25. เอกลักษณ์ หมายถงึ ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนใหเ้ห็นเป็นลักษณะ

โดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา  
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26. รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านบริการวิชาการและวิจัย หมายถงึ รายได้ที่

เกิดจากการรับท างานบริการวิชาการ หรือ งานวิจัยจากบุคคลหรือหน่วยงานที่มาจ้างหรือมาให้

ทุนอุดหนุนกับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

27. งบรายได้จากการเรียนการสอน หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการเก็บค่าธรรมเนียม

การศึกษาจากนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

28. เครือข่าย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การที่สมัครใจ

แลกเปลี่ยนข่าวสารขอ้มูลระหว่างกัน หรือท ากจิกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจท า

ได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนน า หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนน าแต่จะท าการติดต่อ

โดยตรงระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิก

ยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจ าเป็น

หรือเป็นโครงสรา้งที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน 

29. การรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้รับบริการ ทีสะท้อนถึงความ

เข้าใจเก่ียวกับภาพลักษณแ์ละคุณลักษณะของสถาบันการศึกษา  

30. ภาพลักษณ์ หมายถงึ ภาพในใจหรอืภาพในความรู้สึกนึกคดิของผู้รับบรกิาร อันเกิด

จากการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเด่นของสถานศึกษา และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ซึ่งเป็น

ภาพที่สถานศึกษานั้น ๆ ได้ก าหนดต าแหน่งตนเองต่อการรับรู้ของสาธารณชน  

31. ผู้รับบริการ หมายถงึ นักศึกษา ชุมชน ผู้ใช้ผลงานวิจัย ประชาชนที่มารับบริการกับ

มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

32. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์  หมายถึง  

แหล่งเรยีนรูท้ี่มหาวิทยาลัยได้รวบรวม พัฒนา เพื่อให้บริการการศึกษาหาความรู้และสืบค้นข้อมูล

วัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทรด์้านศิลปะ ดนตรแีละนาฏศิลป์แกผู่้รับบรกิาร 

33. Social Media หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่า เนื้อหา

เรื่องราว ประสบการณ์บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ท าขึ้นเองหรือพบเจอจาก

สื่ออื่นๆ แล้วน ามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่

ให้บริการบนโลกออนไลน์ ปัจจุบัน การสื่อสารแบบนี้  จะท าผ่านทางอินเตอร์เน็ต และ

โทรศัพท์มือถอืมากขึ้นเรื่อยๆ 

34. พฤติกรรม  หมายถึง กิริยาอาการตางๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์หรือที่มนุษย์ไดแสดง

หรือปฏิกิริยาที่เกดิขึน้กับมนุษย์เมื่อไดเผชิญกับสิ่งเรา 
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35. ทัศนคติในการให้บริการท่ีดี หมายถงึ  การมีพฤติกรรมที่ดีในการให้บริการกับผู้มา

ใช้บริการ โดยการทุ่มเทกับการบริการ และพัฒนาการบรหิารอย่างต่อเนื่อง 
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เงื่อนไขการปรับ ลดคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. หากหน่วยงานใดรายงานผลความก้าวหน้าในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ (www.ssru.ac.th/ssruplan2010) ล่าช้า จะถูกปรับลดคะแนนจากคะแนนการประเมินผล

รวมทั้งหมด ดังนี้ 

 

จ านวนครั้งการรายงานลา่ช้า คะแนนท่ีถูกปรับลด 

1 คร้ัง จะถูกปรับลดคะแนน 0.0100 คะแนน 

2 คร้ัง จะถูกปรับลดคะแนน 0.0500 คะแนน 

ตั้งแต่ 3 คร้ังขึ้นไป จะถูกปรับลดคะแนน 0.1000 คะแนน 

 

2. หากหน่วยงานใดจัดส่งเล่มรายงานการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน ล่าช้ากว่า  

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 (นับวันที่กองนโยบายและแผนลงทะเบียนรับ) จะถูกปรับลดคะแนน 

วันละ 0.0500 คะแนน (วันท าการ) จากคะแนนการประเมินผลรวมทั้งหมด   

 

   
 

http://www.ssru.ac.th/ssruplan
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 

38  ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ จ านวนตัวชี้วัด 

1) ความเข้มแขง็ทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 9 

2) การรเิร่ิมและสรา้งงานวิจยัในระดับสากล 7 

3) สรา้งเครอืข่ายวิชาการและวิชาชีพ 7 

4) การพัฒนาภาพลักษณข์ององคก์รและการสื่อสารสูส่ังคม 7 

5) การยกระดับการศึกษาสูม่าตรฐาน กา้วไกลสูอ่าเซยีนและสากล (PBL) 8 

รวม 38 

 

โดยมีตัวชีว้ัดดังนี ้

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 

เป
้าป

ระ
สง

ค ์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

2559 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการด าเนินการตามภารกิจจากบุคลากร 

  1.1.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการด าเนินการ

ตามภารกิจของมหาวิทยาลยั 

≥4.51 

เป้าประสงค ์1.2 นักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อระบบบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัย 

  1.2.1 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลยั 

 

≥3.51 
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เป้าประสงค ์1.3 ความเชื่อมั่นของบคุลากรต่อระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ของมหาวิทยาลัย 

  1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่ของบคุลากรต่อระบบบริหารจดัการตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั 

≥4.51 

1.3.2 คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปี 2558 

≥4.00 

เป้าประสงค ์1.4 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

  1.4.1 รอ้ยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายไดด้้านการบรกิาร

วิชาการและวิจัยตอ่งบรายไดจ้ากการจัดการเรยีนการสอนของ

มหาวิทยาลยั 

20.00 

เป้าประสงค ์1.5 บุคลากรมีทักษะ ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัตงิาน 

  1.5.1 รอ้ยละของบุคลากรที่ผา่นเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลยั 

60.00 

  1.5.2 รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการที่มีคู่มอืการปฏิบัติงาน 80.00 

เป้าประสงค ์1.6 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจท่ีมี

ประสทิธภิาพ 

  1.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การ

บรหิารและการตดัสนิใจ 

5 

เป้าประสงค ์1.7 มหาวิทยาลัยมีภูมทัิศน์ท่ีสวยงาม และเอื้อต่อการปฏิบัตงิาน 

  1.7.1 ระดับคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากร ≥4.22 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การรเิริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย 

เป้าประสงค ์2.1 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรอื

นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด 

  2.1.1 รอ้ยละงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพใ์นระดับชาติหรอื

นานาชาติตอ่อาจารย์ประจ าและ/หรอืนักวจิัย 
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   - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 20.00 

   - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 30.00 

   - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 20.00 

เป้าประสงค ์2.2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูแ้ละบรกิารวิชาการของสังคม 

   2.2.1 รอ้ยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีน่ าความรู้

ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

100.00 

    2.2.2 จ านวนฐานความรู้/องคค์วามรู้ที่เพิ่มขึน้ในแหลง่เรียนรูบ้รกิาร

วิชาการ 

14 

เป้าประสงค ์2.3 มหาวิทยาลัยมีงานวิจยัที่ตอบสนองตอ่ความต้องการของแหล่งทนุ 

   2.3.1 เงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคต์่ออาจารยป์ระจ า/

หรือนักวจิัย 

  

   - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์     ≥25,000  

   - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์     ≥60,000  

   - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละสุขภาพ     ≥50,000  

เป้าประสงค ์2.4 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด 

  2.4.1 รอ้ยละของการน างานวจิัยหรืองานสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 37.00 

เป้าประสงค ์2.5 งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์มีคุณภาพได้มาตรฐานและเปน็ที่ยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

  2.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินการ

งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคใ์ห้ไดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรับ 

5 

เป้าประสงค ์2.6 บุคลากรมศีักยภาพในการรเิริ่มสร้างสรรค์การวิจัยและนวัตกรรมอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

  2.6.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ า/หรอืนักวจิยั ทีม่ีผลงานวิจยั 90.00 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างเครอืข่าย 

เป้าประสงค ์3.1 เครอืข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพนัธ์ที่ดกีับ

มหาวิทยาลัย 

  3.1.1 รอ้ยละของเครอืข่ายที่มผีลผลิตที่เปน็ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 60.00 

    3.1.2 จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 

เป้าประสงค ์3.2 เครอืข่ายมีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

  3.2.1 ระดับความพงึพอใจของเครอืข่ายที่มตี่อการด าเนินกจิกรรมของ

มหาวิทยาลยั 

≥3.51 

เป้าประสงค ์3.3 มีระบบและกลไกการบริหารเครอืข่ายท่ีมคีุณภาพ 

  3.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ และกลไกการบริหาร

เครอืข่าย 

5 

เป้าประสงค ์3.4 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครอืข่าย 

  3.4.1 รอ้ยละของบุคลากรที่เขา้รว่มการพัฒนา การถ่ายทอด 

องคค์วามรู้สู่ศิษย์เกา่ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติ 

10.00 

เป้าประสงค ์3.5 มีระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพือ่การบริหารเครอืข่ายที่มี

ประสทิธภิาพ 

   3.5.1 รอ้ยละของฐานขอ้มลูเครอืข่ายเพื่อการบริหาร 25.00 

    3.5.2 จ านวนของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบรหิาร

เครอืข่ายที่ได้รับการพัฒนาหรอืปรับปรุง 

1 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การพัฒนาภาพลักษณข์ององค์กร และส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ 

เป้าประสงค ์4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 

  4.1.1 รอ้ยละเฉลีย่ความส าเร็จตามเป้าหมายการจัดอันดับ

มหาวิทยาลยั  

 100.00 

  4.1.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตามเกณฑ ์QS 5 

เป้าประสงค ์4.2 ผู้รับบริการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาอยา่งชัดเจน 

  4.2.1 รอ้ยละของการรับรูภ้าพลักษณแ์ละการให้บริการของ

มหาวิทยาลยั 

60.00 

    4.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิารที่มาใช้บริการศูนย์ขอ้มลู

สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

≥4.51 

เป้าประสงค ์4.3 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ ท่ีหลากหลายและ

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  4.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการสือ่สาร

ภาพลักษณท์ี่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 

เป้าประสงค ์4.4 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยแีละเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ท่ี

ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

  4.4.1 ระดับความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ 

Social Media ในการสรา้งภาพลักษณ์ 

5 

เป้าประสงค ์4.5 บุคลากรมีพฤติกรรมและทัศนคติในการให้บริการที่ดมีีคุณภาพแก่

ผู้รับบริการ 

   4.5.1 รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาใหม้ีพฤติกรรม ทัศนคติ

ในการให้บริการที่ด ี

 

 

80.00 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน  ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 

เป้าประสงค ์5.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอตัลักษณ์เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมได้ 

  5.1.1 คุณภาพของบัณฑติ ปรญิญาตร ีโท เอก เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศกึษาแห่งชาติ 

≥4.51 

เป้าประสงค ์5.2 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและมงีานท าตรงสาขาวิชาท่ีส าเร็จ 

  5.2.1 รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

≥90.00 

    5.2.2 รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานตรงสาขาวิชา ≥80.00 

เป้าประสงค ์5.3 หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศ และตา่งประเทศ 

  5.3.1 รอ้ยละของหลักสตูรที่มผีลการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในระดับดีขึ้นไป 

40.00 

เป้าประสงค ์5.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนนัทา 

   5.4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสรมิ หรือ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 

เป้าประสงค ์5.5 บุคลากรมีศักยภาพในการแข่งขัน สู่ความเป็นมอือาชีพ  

  5.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 5 

  5.5.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีเว็บไซต์ในการจดัการเรียนการ

สอน 

90.00 

เป้าประสงค์ 5.6 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอ่การจัดการเรยีนการสอน 

   5.6.1 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิารต่อการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

≥3.51 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
มิติด้านประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการด าเนินการตาม

ภารกิจจากบุคลากร 

ตัวชี้วัด 1.1.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการด าเนนิการตามภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด : ระดับคะแนนความเชื่อมัน่ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย :  

ความเชื่อมั่นหรืออาจเรียกว่า ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการท างาน 

โดยเฉพาะความเชื่อของบุคลากรต่อการท างาน  ย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 

เนื่องจากบุคลากรขาดความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยแล้วนั้นก็จะไม่มีความส าคัญและขาดการ

สนับสนุน นอกจากนั้นจะส่งผลกระทบต่อการให้ความร่วมมือ การประสานงาน การร่วม

ปฏิบัติงาน ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยส าคัญ อันจะส่งผลต่อ

การท างานของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 

ความเชื่อมั่น หมายถึง ความไว้วางใจหรือความมั่นใจของบุคคลซึ่งตั้งอยู่บนฐานของ

ความรู้ความเข้าใจของบุคคลนั้น วา่มีการรับรู ้ มีความรูส้ึก ตลอดจนการแสดงออกที่บุคคลแสดง

พฤติกรรมความเต็มใจ การยอมรับความเสียหาย และความคาดหวังทางบวกที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 

เงื่อนไข :  

1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางที่จัดท าโดย ส านักงานอธิการบดี ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้เช่ียวชาญ  

2. กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามระเบยีบวิธีวิจัย 

3. ให้ด าเนินการส ารวจแบบ Online ปีละ 2 รอบ คอื รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  

และรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  

4. ให้น าผลการส ารวจจากรอบที่ 1 มาจัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุง ให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนมีนาคม ทั้งนีแ้ผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้รหิารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
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5. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการส ารวจของรอบที่ 2 เดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม เป็นผลการด าเนินงานของตัวชีว้ัด   

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- 0.2500  หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้

คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.51 3.76 4.01 4.26 ≥4.51 

 

ค าอธบิายระดับเจา้ภาพหลักประสานงานตวัชี้วัด : ส านักงานอธิการบด ี

 ให้ด าเนินงานตัวชีว้ัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการรายงานผลส ารวจระดับความเชื่อมั่น

และไว้วางใจของบุคลากรในการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแตล่ะ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนนิงานตัวชีว้ัดรว่มกนักับหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ครบถว้น 
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ข้อมูลท่ีต้องรายงาน   

1. รายงานผลการส ารวจระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการด าเนินการ

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย / หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการปรับปรุงตามผลส ารวจระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการ

ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย / หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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มิติด้านคุณภาพบรกิาร 

เป้าประสงค์ 1.2 นักศกึษามีความพึงพอใจต่อระบบบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 1.2.1 ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาตอ่ระบบบรหิารจัดการของมหาวทิยาลัย 

หน่วยวัด : ระดับความพึงพอใจ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย :  

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

บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร

ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็น

แนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบรหิารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญๆ  

ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 

 1) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 

 2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะ/ส านัก/มหาวิทยาลัย  

  

เงื่อนไข :  

1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางที่จัดท าโดย ส านักงานอธิการบดี ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้เช่ียวชาญ  

2. กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามระเบยีบวิธีวิจัย 

3. ให้ด าเนินการส ารวจแบบ Online ปีละ 2 รอบ คอื รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  

และรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  

4. ให้น าผลการส ารวจจากรอบที่ 1 มาจัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุง ให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนมีนาคม ทั้งนีแ้ผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้รหิารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
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5. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการส ารวจของรอบที่ 2 เดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม เป็นผลการด าเนินงานของตัวชีว้ัด   

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- 0.6275 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 1.63 2.26 2.88 ≥3.51 

 

ค าอธบิายระดับเจา้ภาพหลักประสานงานตวัชี้วัด : ส านักงานอธิการบด ี

 ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการรายงานผลระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแตล่ะ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดรว่มกันกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน 
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ข้อมูลท่ีต้องรายงาน   

1. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัย/ หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการปรับปรุงตามผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัย/ หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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มิติด้านประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 1.3 ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบรหิารจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด : ระดับความเชื่อมั่น 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย :  

             หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม  

การดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไปตามครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี  

ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่าง

กว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ 

อาทิ ความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองคก์ารภายนอก เป็นต้น 

             หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 

ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานใน

ระดับช้ันน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมี

ทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน

รวมถงึมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแล 

ที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการ  

ที่เหมาะสมให้องคก์ารสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 



        คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ วทิยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

www.cls.ssru.ac.th 

48 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสรา้งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/

ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ

แตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อ  

ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา

สาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา

ชีแ้จงได้ เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี

โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ที่สามารถ

ตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 

ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจและรว่มกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ

ทรัพยากร  และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยงานการปกครองอื่น (ราชการ

บริหารส่วนท้องถิ่น)  และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบ

อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้าง

ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ

และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of law) : การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับใน

การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง 

เท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 
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10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น

จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง  

ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นส าคัญ ซึ่งฉันทามติ ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็น

ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 การจัดการบรหิารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล จึงเป็นเครื่องมือที่ผูบ้รหิารน ามาใช้

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีวิธีการปฏิบัติงานหรือบริหารงาน โดยยึดถือระบบคุณธรรมและ

จริยธรรม เป็นแนวทางในการจัดการและการควบคุมดูแลการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตาม

ครรลองธรรม ภายใต้ความคาดหวังว่าจะกอ่ให้เกดิผลสุดท้ายให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเป็นธรรม ความสุจรติโปรง่ใส ความคุ้มค่าเงิน ค านึงถึง

บทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้อง 

 บุคลากรถอืว่าเป็นกลุ่มที่ได้ใกล้ชิดการด าเนินการของผู้บริหารมากที่สุด มหาวิทยาลัยจึง

สนใจที่จะศึกษาความคดิเห็นของบุคลากรที่มีความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อพฤติกรรมของผู้บริหาร

ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยต่อไป 

 พิจารณาจากผลการส ารวจระดับความเชื่อมัน่ของบุคลากรต่อระบบบรหิารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั 

เงื่อนไข :  

1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางที่จัดท าโดย ส านักงานอธิการบดี ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้เช่ียวชาญ  

2. กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามระเบยีบวิธีวิจัย 

3. ให้ด าเนินการส ารวจแบบ Online ปีละ 2 รอบ คอื รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  

และรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  

4. ให้น าผลการส ารวจจากรอบที่ 1 มาจัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุง ให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนมีนาคม ทั้งนีแ้ผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้รหิารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

5. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการส ารวจของรอบที่ 2 เดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม เป็นผลการด าเนินงานของตัวชีว้ัด   
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- 0.2500  หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้

คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.51 3.76 4.01 4.26 ≥4.51 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน   

1. ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวชี้วัด 1.3.2 คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2558 

หน่วยวัด : คะแนน 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 

ค าอธบิาย : 

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553 ระบุไว้ว่า “…ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาต่อสาธารณชน…” ทั้งนี ้สถานศึกษาจะด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดก าหนด  โดยจะเป็น 

ตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยน าเข้าและกระบวนการซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน  

โดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการ

ด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการประเมินตัวชีว้ัดนีจ้ะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนน

การประกันคุณภาพภายในของต้นสังกัด  

  

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- 0.2500 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.51 3.76 4.01 4.26 ≥4.00 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. รายงานการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประจ าปี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

2. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

ทั้งนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกลา่วย้อนหลงั 3 ปี  คอื ปีการศกึษา  2555, 2556 และ 2557 
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เป้าประสงค์ 1.4 มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 

ตัวชี้วัด  1.4.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวชิาการและ

วิจัยต่องบรายได้จากการจดัการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ  (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย :  

บริการวิชาการและการวิจัย หมายถึง การรับจัดท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่บุคคลหรือ

หน่วยงานที่มาว่าจ้างหรือให้ทุนอุดหนุน โดยผู้รับงานจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทางเทคนิค

เฉพาะวิชาชีพในการจัดท า เช่น งานค้นคว้าวิจัย งานส ารวจ การทดสอบ การออกแบบ การจัด

ฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น  

รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านบริการวิชาการและวิจัย หมายถึง รายได้ที่เกิดจาก

การรับท างานบรกิารวิชาการ หรือ งานวิจัยจากบุคคลหรอืหน่วยงานที่มาจ้างหรือมาให้ทุนอดุหนนุ

กับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

งบรายได้จากการเรียนการสอน หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการเก็บค่าธรรมเนียม

การศึกษาจากนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

สูตรการค านวณ  

  

  งบรายได้จากโครงการจัดหารายไดด้้านการบรกิารวิชาการและวิจัยทั้งหมด  

X 100 
  งบรายได้จากการจัดการเรยีนการสอนทัง้หมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  รอ้ยละ 3.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้

คะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอ้ยละ 8.00 รอ้ยละ 11.00 รอ้ยละ 14.00 รอ้ยละ 17.00 รอ้ยละ 20.00 
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ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. แผนการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. รายงานรายได้รับเพื่อการพัฒนาจากการด าเนินการโครงการจัดหารายได้ด้วยการ

บรกิารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. หลักฐานแสดงที่มาของรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. รายงานทางการเงินของการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
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มิติด้านการพัฒนาองค์การ 

เป้าประสงค์ 1.5 บุคลากรมีทักษะ ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 1.5.1 ร้อยละของบคุลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด : รอ้ยละ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย :  

 ท่ามกลางความท้าทายของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงเป็นเหตุส าคัญของ

มหาวิทยาลัยที่จะต้องพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร มีทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 มหาวิทยาลัย ได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรให้สูงขึ้น 

โดยตั้งเป้าหมายว่าศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อโอกาส

ในการท างาน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร เพื่อ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรโดยการ

ใช้ข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (SSRU Test) เพื่อใช้ในการประเมิน

ศักยภาพทางดา้นภาษาอังกฤษของบุคลากร  

 การสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของบุคลากร หมายถึง บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการตอ้งมผีลการทดสอบภาษาอังกฤษ รอ้ยละ 30  และ บุคลากรสายวิชาการ 

ผา่นรอ้ยละ 40   

 เงือนไข : ใช้ข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (SSRU Test) ของ

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

 

สูตรการค านวณ : 

  จ านวนบุคลากรที่สอบผ่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลยั  

X 100 
  จ านวนบุคลากรที่เข้าสอบทัง้หมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-รอ้ยละ 10  ตอ่ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 

ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอ้ยละ 20.00 รอ้ยละ 30.00 รอ้ยละ 40.00 รอ้ยละ 50.00 รอ้ยละ 60.00 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. รายงานผลการสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวชี้วัด 1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการท่ีมคีู่มอืการปฏิบัตงิาน 

หน่วยวัด : รอ้ยละ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย :  

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การท างาน

ของหน่วยงานได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพเสร็ จ

รวดเร็ว ทันตามเวลาก าหนด 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน มีประโยชน์ท าใหง้านที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด ผู้ปฏิบัติงาน

ไม่เกิดความสับสน แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน  บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถท างาน

แทนกันได้ สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายต าแหน่งงาน ลด

ขั้นตอนการท างานที่ซับซอ้น ลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ ช่วยเสรมิความมั่นใจใน

การท างาน ช่วยให้เกดิความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงาน ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ท างาน ช่วยลดการตอบค าถาม ช่วยลดเวลาในการสอนงาน ช่วยให้การท างานเป็นมืออาชีพ 

และช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน 

 คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แต่ละหน่วยงานสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นและใช้เป็นคู่มือส าหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

หน่วยงาน อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบยีบ วิธี และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ในอนาคต  

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  หมายถงึ  ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญา

จ้างกับสถาบันอุดมศึกษาตลอดปีงบประมาณ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจสนับสนุน

ของสถาบันอุดมศึกษา 

 

สูตรการค านวณ : 

  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีคูม่ือการปฏิบัติงาน  

X 100 
  จ านวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-ร้อยละ 10.00  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอ้ยละ 40.00 รอ้ยละ 50.00 รอ้ยละ 60.00 รอ้ยละ 70.00 รอ้ยละ 80.00 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. จ านวนคูม่ือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559
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เป้าประสงค์ 1.6 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 1.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 

การตัดสินใจ 

หน่วยวัด : ระดับความส าเรจ็ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย :  

 ระบบสารสนเทศ เป็นทุนขององค์การที่รวมถึงสารสนเทศ ( Information) ความรู ้

(Knowledge) และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององคก์าร  

 การพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และ

สามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการน าข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล

ค านวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ จะช่วยให้

องค์การสามารถน าข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว 

ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้าง

พืน้ฐานที่ส าคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลระบบ และเครือข่าย ที่จะสามารถส่งเสริมให้

คนในองคก์ารมีศักยภาพเพิ่มขึน้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ หมายถงึ ระบบที่มีการน าคอมพิวเตอร์

มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศ

ที่ดีสามารถน าไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง 

 

สูตรการค านวณ : คะแนนเฉลี่ยของผลการด าเนนิงานตามประเด็นการพิจารณา 

 ผลรวมของคะแนนที่ได้จากประเด็นการพิจารณา   

 
 จ านวนประเด็นการพิจารณาที่ประเมินทั้งหมด 
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ประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

  1. บุคลากรทุกคนมี e-mail และใช้ e-mail 

ของสถาบนั  

รอ้ยละ 

≥ 50  

รอ้ยละ 

≥ 60  

รอ้ยละ 

≥ 70  

รอ้ยละ 

≥ 80  

รอ้ยละ 

≥ 90  

  2. บุคลากรสายสนับสนนุวิชาการวุฒิตั้งแต่

ปรญิญาตร ีสามารถใช้ Word, Excel, PowerPoint 

(Version 2007 ขึน้ไป) ไดด้ีและมกีารทดสอบด้วย  

รอ้ยละ 

≥ 50  

รอ้ยละ 

≥ 55  

รอ้ยละ 

≥ 60  

รอ้ยละ 

≥ 65  

รอ้ยละ 

≥ 70  

 *3. Downtime e-mail server  ในเวลา

ราชการ 

≤ 70 

นาท ี

≤ 60 

นาท ี

≤ 50 

นาท ี

≤ 40 

นาท ี

≤ 30 

นาท ี

  *4. Downtime Internet Service ในเวลา

ราชการ 

≤ 70 

นาท ี

≤ 60 

นาท ี

≤ 50 

นาท ี

≤ 40 

นาท ี

≤ 30 

นาท ี

  *5. Downtime Application server ในเวลา

ราชการ 

≤ 70 

นาท ี

≤ 60 

นาท ี

≤ 50 

นาท ี

≤ 40 

นาท ี

≤ 30 

นาท ี

  *6. Downtime Database Service ในเวลา

ราชการ 

≤ 70 

นาท ี

≤ 60 

นาท ี

≤ 50 

นาท ี

≤ 40 

นาท ี

≤ 30 

นาท ี

  *7. Downtime WIFI  ในเวลาราชการ ≤ 120

ช่ัวโมง 

≤ 96

ช่ัวโมง 

≤ 72

ช่ัวโมง 

≤ 48

ช่ัวโมง 

≤ 24

ช่ัวโมง 

  *8. Computer support Service (เวลารอ

คอยเฉลี่ย)  

≤ 5

ช่ัวโมง 

≤ 4

ช่ัวโมง 

≤ 3

ช่ัวโมง 

≤ 2

ช่ัวโมง 

≤ 1

ช่ัวโมง 

  *9. Downtime Authentication Server ใน

เวลาราชการ 

≤ 360 

นาท ี

≤ 200 

นาท ี

≤ 180

นาท ี

≤ 120

นาท ี

≤ 60 

นาท ี

  10. มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ BI รอ้ยละ 

≥ 60  

รอ้ยละ 

≥ 65  

รอ้ยละ 

≥ 70  

รอ้ยละ 

≥ 75  

รอ้ยละ 

≥ 80 

หมายเหต ุ: * เวลาเฉลี่ยตอ่ครัง้ตลอดทั้งป ี 

  

 

 

 



        คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ วทิยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

www.cls.ssru.ac.th 

60 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแตล่ะ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีคะแนนเฉลีย่ของผลการด าเนินงานตามประเดน็การพิจารณาตั้งแต ่1.00 – 2.49 

2 มีคะแนนเฉลีย่ของผลการด าเนินงานตามประเดน็การพิจารณาตั้งแต ่ 2.50-2.99 

3 มีคะแนนเฉลีย่ของผลการด าเนินงานตามประเดน็การพิจารณาตั้งแต ่3.50 -3.99 

4 มีคะแนนเฉลีย่ของผลการด าเนินงานตามประเดน็การพิจารณาตั้งแต ่4.00-4.49 

5 มีคะแนนเฉลีย่ของผลการด าเนินงานตามประเดน็การพิจารณาตั้งแต ่4.50 ขึน้ไป 

  

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน   

1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าบคุลากรทุกคนมี e-mailและใช ้e-mail ของสถาบัน  

2. รายงานผลการทดสอบการใช้ Word, Excel, PowerPoint (Version 2007 ขึ้นไป) ของ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวุฒิตั้งแต่ปริญญาตร ี 

3. เอกสารสถิติการ Downtime e-mail server  ในเวลาราชการ 

4. เอกสารสถิติการ Downtime Internet Service ในเวลาราชการ 

5. เอกสารสถิติการ Downtime Application server ในเวลาราชการ 

6. เอกสารสถิติการ Downtime Database Service ในเวลาราชการ 

7. เอกสารสถิติการ Downtime WIFI  ในเวลาราชการ 

8. เอกสารสถิต ิ Computer support Service (เวลารอคอยเฉลี่ย)  

9. เอกสารสถิติการ Downtime Authentication Server ในเวลาราชการ 

10. รายงานการปรับปรุงข้อมลูในระบบ BI 
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เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรมีคุณภาพชวีิตการท างานที่ดี 

ตัวชี้วัด 1.7.1 ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบคุลากร 

หน่วยวัด : ระดับคุณภาพ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย :  

มหาวิทยาลัยจะกา้วหน้าได้ต้องอาศัยระบบการวางแผนที่ดี  มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และ

ที่ส าคัญบุคลากรทุกคนต้องมีความสุขในการท างาน สิ่งที่บุคลากรคาดหวัง ได้แก่ การได้ท างานที่

มั่นคง การได้ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม การได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร การมีเพื่อนร่วมงานที่

ดี การได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีความก้าวหน้า การได้รับสวัสดิการที่ดี สภาพแวดล้อมใน

การท างานที่ดี การมีผู้บังคับบัญชาที่ดี การมีปรมิาณงานที่เหมาะสม และการได้รับมอบหมายงาน

ที่มีคุณค่า  มหาวิทยาลัยควรมีระบบค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและจูงใจ ระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานที่โปรง่ใส มีระบบความกา้วหน้าในอาชีพที่ชัดเจน หน้าที่ความรับผิดชอบที่น่าสนใจและ

มีคุณค่า  สภาพแวดล้อมในการท างานที่ถูกสุขลักษณะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งเสริม

กจิกรรมหรอืโครงการเสริมสรา้งความสัมพันธใ์นองคก์ร มีระบบให้ค าปรกึษาในการแก้ปัญหาด้าน

ต่างๆ ของพนักงาน  และส่งเสรมิภาพลักษณข์ององคก์รด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เป็นต้น  

คุณภาพชีวิต  หมายถึง  ค่าตอบแทน  สภาพแวดล้อมการท างาน การพัฒนา

ความสามารถ ความก้าวหน้า การท างานร่วมกัน ประชาธิปไตยในองค์กร  ความสมดุลงานกับ

ชีวติส่วนตัว ประโยชน์ต่อสังคม ที่เหมาะสม 

พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิตที่มหาวิทยาลัย/

หน่วยงานจัดให้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

เงื่อนไข :  

1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางที่จัดท าโดย ส านักงานอธิการบดี  ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้เช่ียวชาญ 

2. กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามระเบยีบวิธีวิจัย 

3. ให้ด าเนินการส ารวจแบบ Online ปีละ 2 รอบ คอื รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  

และรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 



        คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ วทิยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

www.cls.ssru.ac.th 

62 

4. ให้น าผลการส ารวจจากรอบที่ 1 มาจัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ

ประชาคม ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ทั้งนี้แผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นจากผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

5. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการส ารวจของรอบที่ 2 เดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม เป็นผลการด าเนินงานของตัวชีว้ัด   

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.1775 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.51 3.69 3.87 4.04 ≥4.22 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาคม  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการปรับปรุงตามผลการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ทั้งนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คอื ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2     การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย 
มิติด้านประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรอืนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด 

ตัวชี้วัด  2.1.1 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและ/หรอืนักวิจัย 

หน่วยวัด : ร้อยละ  

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย : 

 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ 

อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิง

วิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ  

ทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ

เป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

 ในกรณีที่บทความวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ร่วมกับนักศึกษาในระดับ

บัณฑติศึกษาจะนับได้เมื่ออาจารย์เป็นเจ้าของการโครงการวจิัยนั้น 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอ

บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม 

หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อย
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รอ้ยละ25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจาก

หน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 25 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอ

บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือ

คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยรอ้ยละ 25 และมี

ผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย  

3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 25 

 บทความในการประ ชุมวิ ชาการทั้ ง ระดับชาติ และนานาชาติ  ที่ น า เ สนอ ให้ 

กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา  

หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา 

คน้คว้าหรอืทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

 งานสร้างสรรค์ หมายถงึ ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความ

เป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคน้คว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมี

แนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสรา้งสรรคเ์ดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรอืความสามารถ

ในการบุกเบิกศาสตรอ์ันกอ่ให้เกดิคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ

ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) 

ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 

สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) 

ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ 

(Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวนีิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

 ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่

ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตาม

ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Scimago Journal Rank : 

www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social 

Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ

วารสารวชิาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ

สมบูรณ์ (Full paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ

สมบูรณซ์ึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 อาจารย์ประจ า หมายถงึ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน

และการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็ม

เวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วย

เงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน ในสัญญาจ้าง

จะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบรกิารเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548  นับรวมอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 

นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสัญญาการจ้างตลอดปีงบประมาณ 

 

เกณฑ์การประเมนิ 

 ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจยัจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ /ระดับนานาชาติ และ

ตีพมิพ์ ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจาก

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้

ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.80  

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหนง่ทาง

วิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองคก์ารระดับชาติวา่จ้างใหด้ าเนินการ 

- ผลงานคน้พบพันธุ์พชื พันธุส์ัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน 

- ต าราหรอืหนงัสอืหรอืงานแปลที่ได้รับการประเมนิผ่านเกณฑก์ารขอต าแหนง่ทาง

วิชาการแล้ว 

- ต าราหรอืหนงัสอืหรอืงานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน 

ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
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 ก าหนดระดับคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ี่เผยแพร่ ดงันี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสรา้งสรรค์ 

0.20 งานสรา้งสรรคท์ี่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ 

ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 

 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่

น้อยกวา่ 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 

 

สูตรการค านวณ : 

 ผลรวมถว่งน้ าหนักงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 
X 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับอาจารย์ทีล่าศึกษาต่อ) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 
 

 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

กลุ่มสาขาวชิา คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

รอ้ยละ 12 รอ้ยละ 14 รอ้ยละ 16 รอ้ยละ 18 รอ้ยละ 20 

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

รอ้ยละ 22 รอ้ยละ 24 รอ้ยละ 26 รอ้ยละ 28 รอ้ยละ 30 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ รอ้ยละ 12 รอ้ยละ 14 รอ้ยละ 16 รอ้ยละ 18 รอ้ยละ 20 
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ค าอธบิายระดับเจา้ภาพหลักประสานงานตวัชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการรายงานผลร้อยละงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและ/หรอืนักวจิัย 

  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแตล่ะ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดรว่มกันกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ครบถว้น 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

2. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจ า

และนักวจิัยทั้งที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ทั้งหมดของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ทั้งนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกลา่วย้อนหลงั 3 ปี คอื ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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เป้าประสงค์ 2.2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบรกิารวชิาการของสังคม 

ตัวชี้วัด 2.2.1 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษาท่ีน าความรู้ท่ีได้รับไป

ใช้ประโยชน์ได้จริง 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย :  

มหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการให้บริการวิชาการด้านการพัฒนา

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา น าความรู้จากการเข้ารับการพัฒนา/อบรม ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนา/อบรม ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง หมายถึง การมีหลักฐานแสดงว่าได้มีการน า

ความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการพัฒนา/อบรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ต้องประเมินทุกโครงการท่ีใช้งบประมาณแผ่นดินท่ีจัดให้กับผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา  

 

สูตรการค านวณ :  

 

 จ านวนผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่น าความรู้

ไปใช้ประโยชนไ์ด้จริง 

 
 

 

X 100 
จ านวนผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี ้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอ้ยละ 60.00 รอ้ยละ 70.00 รอ้ยละ 80.00 รอ้ยละ 90.00 รอ้ยละ 100.00 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนา/อบรม ที่น า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ เข้ารับการพัฒนา/อบรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

4. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการ

พัฒนา/อบรม ได้มีการน าความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการพัฒนา/อบรมที่ ไปใช้ประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงาน 

 

ทั้งนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกลา่วย้อนหลงั 3 ปี  คอื ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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ตัวชี้วัด 2.2.2 จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

หน่วยวัด : ฐานความรู้/องคค์วามรู้ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย :  

ฐานความรู้/องค์ความรู้ หมายถงึ ความรู้ที่ได้เกดิจากประสบการณก์ารท างาน หรือการ

วิจัยทดลอง ที่ผูร้ับความรู้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะเป็นรูปธรรม 

แหล่งเรยีนรู้ หมายถงึ แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณท์ั้งหลายที่สามารถ

ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง จากการได้คิดเองปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเอง

ตามอัธยาศัยและต่อเนื่องจนเกิดกระบวนการเรียนรู ้และสุดท้ายก็จะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 การจัดแหล่งเรียนรู้ที่หน่วยงานสามารถจัดให้มีขึ้นในหน่วยงาน มีได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับ

พื้นที่และก าลังความสามารถของหน่วยงานเอง เช่น หากมีพื้นที่บริเวณกว้างขวาง อาจเลือกจัด

แหล่งเรียนรู้ เป็นด้านพฤกษศาสตร์ ด้านวรรณคดี ด้านสมุนไพร ด้านสุขภาพ ศูนย์กีฬา  

ศูนย์ทดสอบเครื่องมือหรือจัดเป็นที่เรียนที่อ่านหนังสือเคลื่อนที่ เป็นต้น 

  

เกณฑ์การให้คะแนน: 

 ระดับมหาวิทยาลยั 

ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- 2 ฐาน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 

ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

6 8 10 12 14 

  

 ระดับหน่วยงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 
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ค าอธบิายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการรายงานผลจ านวนฐานความรู้ /องค์

ความรู้ ที่เพิ่มขึน้ในแหล่งเรยีนรูบ้รกิารวิชาการ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแตล่ะ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดรว่มกันกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ครบถว้น 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. รายงานผลจ านวนฐานความรู้ /องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการปรับปรุงตามผลการติดตามฐานความรู้ /องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้บริการ

วิชาการท่ียังไม่ได้ตามเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ทั้งนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกลา่วย้อนหลงั 3 ปี  คอื ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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เป้าประสงค์ 2.3 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

ตัวชี้วัด  2.3.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า/หรอืนักวิจัย 

หน่วยวัด :บาท 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย : 

 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง

จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรคอ์ย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอ้มและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัย

หรืองานสรา้งสรรคท์ี่มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ 

ที่แสดงถงึศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน  

 ให้นับจ านวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่าย

จรงิ 

กรณีที่มีหลักฐานการแบง่สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน

หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่

ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน   

การนับจ านวนเงินสนับสนนุโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดล้งนาม

ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรอืนักวจิัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย

สนับสนุนไม่ใชน่ักวจิัยเป็นผู้ด าเนินการ 

 อาจารย์ประจ า หมายถงึ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน

และการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็ม

เวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วย

เงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน ในสัญญาจ้าง

จะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบรกิารเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548  นับเฉพาะอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจรงิไม่นับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 
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นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสัญญาการจ้างตลอดปีงบประมาณ นับ

เฉพาะนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจรงิไม่นับรวมนักวิจัยท่ีลาศึกษาต่อ 

 

สูตรการค านวณ :  

      

เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะนน +/- 5,000  บาท ตอ่ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้

คะแนน ดังนี ้

กลุ่มสาขาวชิา คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 5,000 10,000 15,000 20,000 ≥25,000 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 40,000 45,000 50,000 55,000 ≥60,000 

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 30,000 35,000 40,000 45,000 ≥50,000 

 

ค าอธบิายระดับเจา้ภาพหลักประสานงานตวัชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการรายงานผลจ านวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคต์่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ/หรอืนักวจิัย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแตล่ะ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดรว่มกันกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

 จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. จ านวนอาจารย์และนักวจิัยประจ าทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ทั้งนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกลา่วย้อนหลงั 3 ปี คอื ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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มิตดิ้านคุณภาพบริการ 

เป้าประสงค์ 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด 

ตัวชี้วัด  2.4.1 ร้อยละของการน างานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยวัด : ร้อยละ  

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย : 

 การวิจัยเป็นพันธกจิหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรคท์ี่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตาม

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย  โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

 งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ หมายถงึ งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์

ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัย

อย่างถูกต้อง สามารถไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ

ประยุกต์ใชก้ับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้

จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก

สถานศึกษา พรอ้มทั้งระบุผลของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หรือบริการที่

จัดให้แก่บุคคลภายนอก เช่น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 ประเภทของการน าไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การ

แกป้ัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การ ใช้

ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นต้น 
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2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการ

น าไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดย

องคก์าร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ หรอืผลิตภัณฑซ์ึ่งกอ่ให้เกดิรายได้ หรอืน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ 

ยกระดับจิตใจกอ่ให้เกดิสุนทรยีภาพ สรา้งความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มี

การศึกษาและการประเมินไว้ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

หมายถึง หน่วยงานหรือองค์การ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการน า

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อม

ทั้งระบุผลของการน างานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 

อาจารย์ประจ า หมายถงึ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน

และการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็ม

เวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วย

เงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน ในสัญญาจ้าง

จะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบรกิารเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548  ท้ังนี้ให้นับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อด้วย  

นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ

สถาบันอุดมศึกษาที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย ทั้งนี้ให้นับนักวิจัยท่ีลาศึกษาต่อ

ด้วย   

สูตรการค านวณ : 
 

 จ านวนงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารยแ์ละนักวจิัย 

ที่ลาศึกษาต่อ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- รอ้ยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 

ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอ้ยละ 29 รอ้ยละ 31 รอ้ยละ 33 รอ้ยละ 35 รอ้ยละ 37 

 

ค าอธบิายระดับเจา้ภาพหลักประสานงานตวัชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการรายงานผลร้อยละของการน า

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแตล่ะ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดรว่มกันกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ครบถว้น 
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ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. เอกสารการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ทั้งนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกลา่วย้อนหลงั 3 ปี  คอื ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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มิติด้านประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 2.5 งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัด  2.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย

หรอืงานสร้างสรรคใ์นระดับชาติหรอืนานาชาติ 

หน่วยวัด : ระดับความส าเรจ็ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย : 

การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพื่อเผยแพร่ไปยัง

คณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปา้หมายที่จะ

น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกหน่วยงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัย

ต้องจัดระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยให้ได้

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้

และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

 การพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การเผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งในส่วนของการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยใน

เวทีวิชาการ  โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาบทความวิจัยและบทความวิชาการ ร่วมกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ  ให้ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐาน

และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  หรือได้รับการพิจารณาตอบรับให้น าเสนอในเวที

วิชาการระดับชาตินานาชาติได้   

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแตล่ะ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีคณะท างานการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

2 มีแผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

3 มีการติดตามการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

4 มีการประเมินการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

5 มีจ านวนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาตหิรือ

นานาชาติเพิ่มขึน้จากปทีี่ผา่นมา 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการด าเนินงานพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

3. รายงานการติดตามการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. ผลการประเมินการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

5. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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มิติด้านการพัฒนาองค์การ 

เป้าประสงค์ 2.6 บุคลากรมีศักยภาพในการรเิริ่มสร้างสรรค์การวิจัยและนวัตกรรม

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  2.6.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า/หรอืนักวิจัย ท่ีมผีลงานวิจัย 

หน่วยวัด : ร้อยละ  

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย : 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบ 

วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกดิเป็นองคค์วามรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองคค์วามรู้เดิม  

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย ไม่นับซ้ า แม้ว่าอาจารย์ประจ าท่านนั้นจะ

ท าวิจัยมากกว่า 1 ชิน้ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

อาจารย์ประจ า หมายถงึ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน

และการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็ม

เวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วย

เงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน ในสัญญาจ้าง

จะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบรกิารเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548 นับเฉพาะอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจรงิไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสัญญาการจ้างตลอดปีงบประมาณ 

เปรียบเทียบอาจารย์ประจ า/หรอืนักวจิัย ที่มีผลงานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ า/หรอืนักวจิัย โดยให้น าเสนอในรูปร้อยละ 
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สูตรการค านวณ : 

 

 จ านวนอาจารย์ประจ า/หรือนกัวจิัย ที่มีผลงานวิจัย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

x 

 

 

100 
 จ านวนอาจารย์ประจ า/หรือนกัวจิัย ทั้งหมด (ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศกึษาตอ่)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

 ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- รอ้ยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้

คะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอ้ยละ 50.00 รอ้ยละ 60.00 รอ้ยละ 70.00 รอ้ยละ 80.00 รอ้ยละ 90.00 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า/หรอืนักวจิัย ทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

2. จ านวนและรายชื่ออาจารย์/หรอืนักวจิัยที่ท าวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ทั้งนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกลา่วย้อนหลงั 3 ปี คอื ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3    การสร้างเครือข่าย 
มิติด้านประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด  3.1.1 ร้อยละของเครอืขา่ยท่ีมผีลผลิตท่ีเป็นประโยชนต์่อมหาวิทยาลัย*5 

หน่วยวัด : ร้อยละ  

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558– กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย : 

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกจิหลัก คอื การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ

แกส่ังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

มีพันธมิตร หรอืเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกในแต่ละพันธกจิ   

 เครือข่าย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การที่สมัครใจ

แลกเปลี่ยนข่าวสารขอ้มูลระหว่างกัน หรือท ากจิกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจท า

ได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนน า หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนน าแต่จะท าการติดต่อ

โดยตรงระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิก

ยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจ าเป็น

หรือเป็นโครงสรา้งที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน  

 เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกอบด้วย 1) เครือข่ายศิษย์เก่า  2)

เครือข่ายชุมชน  3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ  4) เครือข่ายผู้ประกอบการ  5) เครือข่าย

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ  ที่มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตาม

เปา้หมายที่ก าหนดไว้  

 ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย อาทิ  

เครอืขา่ย ผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

เครอืข่ายศิษย์เกา่   1) การให้ทุนการศึกษากับศิษย์ปัจจุบัน  

2) การจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ

ระดมทุนจากศิษย์เก่า 
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เครอืขา่ย ผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

เครอืข่ายชุมชน   เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อการวิจัยและบริการทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ   ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องมาตรฐาน

วิชาชีพ 

เครอืข่ายผู้ประกอบการ   1) ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) เป็นสถานที่ศึกษาดูงานส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3) เป็นแหล่งฝึกประสบการณว์ิชาชีพส าหรับนักศึกษา 

4) รับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าท างานหลังส าเร็จการศึกษา 

เครอืข่ายมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ   

1) แลกเปลี่ยนนักศึกษา 

2) รว่มศึกษาวิจัย 

3) แลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน 

 

 พิจารณาจากผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

 

สูตรการค านวณ : 

 จ านวนเครอืข่ายที่มีผลผลิตทีเ่ป็นประโยชนต์่อมหาวิทยาลยัอย่างเด่นชัด  

x 
 

100 
 จ านวนเครอืข่ายของมหาวิทยาลัยทัง้หมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

 ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- รอ้ยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้

คะแนน ดังนี ้

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอ้ยละ 20.00 รอ้ยละ 30.00 รอ้ยละ 40.00 รอ้ยละ 50.00 รอ้ยละ 60.00 
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ค าอธบิายระดับเจา้ภาพหลักประสานงานตวัชี้วัด : ส านักงานอธิการบด ี

 ให้ด าเนินงานตัวชีว้ัดชื่อ : ระดบัความส าเร็จของการรายงานผลรอ้ยละของเครอืข่ายที่มี

ผลผลิตที่เปน็ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแตล่ะ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดรว่มกันกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ครบถว้น 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

2. แผนการด าเนินกิจกรรมระหว่างระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  
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ตัวชี้วัด  3.1.2 จ านวนเครอืข่ายที่มีสว่นร่วมในการพัฒนามหาวทิยาลัย 

หน่วยวัด : ร้อยละ  

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558– กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย : 

 เครือข่าย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การที่สมัครใจ

แลกเปลี่ยนข่าวสารขอ้มูลระหว่างกัน หรือท ากจิกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจท า

ได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนน า หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนน าแต่จะท าการติดต่อ

โดยตรงระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิก

ยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจ าเป็น

หรือเป็นโครงสรา้งที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน 

 เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกอบด้วย 1) เครือข่ายศิษย์เก่า  2)

เครือข่ายชุมชน  3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ  4) เครือข่ายผู้ประกอบการ  5) เครือข่าย

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ  ที่มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตาม

เปา้หมายที่ก าหนดไว้  

ยุทธศาสตรส์ าคัญในการสรา้งแรงจูงใจ ให้เกดิความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและจรงิจัง  คอื  

การที่มหาวิทยาลัยได้หยิบยื่นผลประโยชน์ต่างๆ ตอบแทนกับเครือข่าย ภาคีต่างๆ ที่เข้าร่วมจัด

กิจกรรม ช่วยเหลืองานพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย เครือข่ายที่บริจาคเงินก้อนใหญ่ให้แก่

มหาวิทยาลัย จะได้รับต าแหน่งพิเศษของมหาวิทยาลัยซึ่งแสดงถงึเกียรติยศที่ได้รับ และบางกรณีก็

มีการใช้ชื่อบุคคลนั้นตั้งชื่ออาคาร ห้องเรียน ห้องสมุด ซึ่งเป็นการขยายผลมากขึ้นจากการบริจาค

เงิน 

 มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบบรหิารจัดการที่ดีในการรว่มมือกับเครือข่าย ท าประโยชน์แก่

มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ โดยสรา้งกลไกที่กลุ่มคนเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม ซึ่ง

จะกอ่เกิดการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปข้างหน้า ช่วยธ ารงรักษาเครือข่ายให้ยิ่งขยาย

เติบโต และมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายได้สร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 

สังคม และชุมชนต่อไป 

 การดึงเครือข่ายและภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบที่หลากหลายนี ้  

จะเป็นช่องทางในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการและการท านุบ ารุง
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ศิลปะและวัฒนธรรม และประสานความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา  สังคม  บุคลากรใน

ภาคต่างๆ โดยผลของกจิกรรมที่จัดขึน้ ย่อมสะท้อนกลับมายังมหาวิทยาลัย   

 

พิจารณาจากจ านวนเครอืข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัย 

ได้แก่ การบริจาคเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ การให้ทุนการศึกษา การรว่มกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่

ดีกับมหาวิทยาลัย การมาให้ความรู้กับนักศึกษา เป็นต้น 

 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

 ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- 1 เครอืข่าย ตอ่ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้

คะแนน ดังนี ้

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 เครอืข่าย 2 เครอืข่าย 3 เครอืข่าย 4 เครอืข่าย 5 เครอืข่าย 

 

ค าอธบิายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด : ส านักงานอธกิารบดี 

 ให้ด าเนินงานตัวชีว้ัดชื่อ : ระดบัความส าเร็จของการรายงานผลจ านวนเครือข่ายทีม่ ี

ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลยั 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดบั 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดรว่มกันกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

5 มีการรายงานผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ครบถว้น 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

2. แผนการด าเนินกจิกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของโครงการที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. เอกสารหลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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มิติด้านคุณภาพบรกิาร 

เป้าประสงค์ 3.2 เครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด  3.2.1 ระดับความพงึพอใจของเครอืข่ายที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด : ระดับความพึงพอใจ  

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558– กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย : 

 เครือข่าย หมายถึง รูปแบบของการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การที่สมัครใจ

แลกเปลี่ยนข่าวสารขอ้มูลระหว่างกัน หรือท ากจิกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจท า

ได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนน า หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนน าแต่จะท าการติดต่อ

โดยตรงระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิก

ยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจ าเป็น

หรือเป็นโครงสรา้งที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน 

ความยั่งยืนของเครอืข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระท าที่สมาชิกของเครือข่าย

ยอมรับโดยทั่วกัน กล่าวคือควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพยีงพอที่จะตอบสนองความสนใจ

ของเครือข่าย โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของเครือข่าย 

กิจกรรมเหล่านี้อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เ ช่น การวางแผนงานร่วมกัน การพบปะ 

เพื่อประเมินผลร่วมกันประจ าทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น จัดกีฬา

สันทนาการระหว่างสมาชิก จัดงานประเพณีทอ้งถิ่นร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีที่เครือข่ายครอบคลุม

พืน้ที่ที่กวา้งขวางมาก กิจกรรมไม่ควรรวมศูนย์อยู่เฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์

หมุนเวียนกันไปเพื่อให้สมาชิกเข้ารว่มได้โดยสะดวก 

การส ารวจความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็น

สิ่งที่จะสะท้อนการพัฒนาการบรกิาร การจัดกจิกรรม การให้ค าปรึกษา และข้อมูลข่าวสารได้เป็น

อย่างดี และสามารถน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการส ารวจมาปรับปรุงและ

พัฒนาการบริการ การจัดกิจกรรม การให้ค าปรึกษา และข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไป  
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พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 

เงื่อนไข: 

1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางที่จัดท าโดย ส านักงานอธิการบดี ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้เช่ียวชาญ 

2. ให้ด าเนินการส ารวจได้ 2 กรณี คอื 

 กรณีท่ี 1 ให้ด าเนินการส ารวจปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  

และรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม หรอื 

 กรณีท่ี 2 ให้ด าเนินการส ารวจทุกโครงการที่จัด 

3.   เมื่อสิ้นปีไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน ) ต้องน าความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการ

ส ารวจมาจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาการคุณภาพการบริการ การจัดกิจกรรม การให้

ค าปรกึษา และข้อมูลข่าวสารเครือข่าย ทั้งนี้แผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4. เมื่อสิน้ปีงบประมาณ (30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการส ารวจเฉลี่ยของรอบที่ 1 และ

รอบที ่2 หรือ ผลความพึงพอใจเฉลี่ยทุกโครงการ/กิจกรรม เป็นผลการด าเนินงานของตัวชีว้ัด   

 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.6275  หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 1.63 2.26 2.88 ≥3.51 
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ค าอธบิายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด : ส านักงานอธกิารบดี 

 ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการรายงานผลความพึงพอใจของ

เครอืข่ายที่มีต่อการด าเนินกจิกรรมของมหาวิทยาลัย 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแตล่ะ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดรว่มกันกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ครบถว้น 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการปรับปรุงตามผลการส ารวจความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการด าเนิน

กจิกรรมของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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มิติด้านประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 3.3 มีระบบและกลไกการบริหารเครอืข่ายที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด  3.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารเครอืขา่ย 

หน่วยวัด : ระดับความส าเรจ็ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558– กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย : 

 เครือข่าย หมายถึง รูปแบบของการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การที่สมัครใจ

แลกเปลี่ยนข่าวสารขอ้มูลระหว่างกัน หรือท ากจิกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจท า

ได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนน า หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนน าแต่จะท าการติดต่อ

โดยตรงระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิก

ยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจ าเป็น

หรือเป็นโครงสรา้งที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน 

ในสังคมปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นสังคมฐานความรู้ ที่การเรียนรู้ ความรู้และนวัตกรรม

เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสร้าง

สภาพการณ์เพื่อการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของ

คนส่วนใหญ่ในประเทศ โดยยึดหลักการสร้างเครือข่ายและให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา  

มีส่วนร่วม ในการก าหนดและตัดสินใจในกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับองค์การหรือ

หน่วยงานของตน การสนับสนุนให้สังคมทุกภาคส่วนและทุกระดับได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและ

สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความส าเร็จจะท าให้เกิดพลังพัฒนาการศึกษาที่เข้มแข็ง อันจะเป็น

รากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอย่างมี เสถียรภาพและยั่งยืนตลอดไป 

 ความยั่งยืนของเครอืข่ายจะเกดิขึน้ก็ต่อเมือ่ได้มีระบบ และกลไกการบริหารเครือข่ายที่ดมีี

การจัดกจิกรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกิจกรรมดังกลา่วกลายเป็นแบบแผน (pattern) 

ของการกระท าที่สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน  
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เกณฑ์การให้คะแนน: 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีคณะกรรมการบรหิารจัดการเครือข่าย  

2 มีแผนการด าเนินงานการบรหิารเครือข่าย และเสนอให้ผู้บริหารพจิารณาอนุมัติ 

3 มีการติดตามการด าเนนิงานตามแผนการบรหิารจดัการเครอืข่าย และรายงาน

ผลต่อผู้บรหิาร 

4 มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

5 มีการน าผลการประเมินมาปรบัปรุงระบบ และกลไกการบรหิารเครือข่ายของปี

ถัดไป 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารจัดการเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการด าเนินงานการบรหิารเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

3. เอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน การ

บรหิารเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

5.  เอกสารหลักฐานแสดงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารเครือข่าย ต่อ

ผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

6. ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริหารเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

7. แผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนบรหิาร

เครอืข่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  
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มิติด้านการพัฒนาองค์การ 

เป้าประสงค์ 3.4 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย 

ตัวชี้วัด  3.4.1 ร้อยละของบคุลากรท่ีเข้าร่วมการพัฒนา การถา่ยทอดองค์ความรู้สู่ 

ศิษย์เก่า ชุมชน หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติ 

หน่วยวัด : ร้อยละ  

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558– กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย : 

 ท่ามกลางความท้าทายของการบริหารในยุคของการแข่งขันด้วยทุนมนุษย์ “คน” จึงเป็น

ต้นทุนส าคัญขององคก์ารในการท างานให้องค์การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และตอบสนอง

ต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

จึงจ าเป็น ต้องสร้างความเข้มแข็งให้เพียงพอที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ

ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการให้ความส าคัญกับการท างานประจ าและเอกสาร มาเป็นการสนับสนุน

เชิงกลยุทธ์ให้องคก์ารสามารถบริหารก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อน าพา

องคก์ารให้บรรลุพันธกจิ และเปา้หมายที่ตั้งไว้ได้  

ดังนั้น จึงท าให้องค์การต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาศักยภาพและ

ความสามารถของทรัพยากรบุคคลมากขึ้น เพราะ เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Capital) 

และสิ่งที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องก็คือ การสร้างระบบในการพัฒนาศักยภาพและ

ความสามารถของบุคลากร ควบคู่ไปกับระบบการรักษาคนให้อยู่กับองค์การ โดยใช้การจูงใจ  

การสรา้งขวัญและก าลังใจให้บุคลากรมีความรูส้ึกอยากที่จะรว่มงานกับองคก์ารนั้นๆ ตลอดไป 

การพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติ นับเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่ง อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีจ านวนเครือข่าย

เพิ่มขึน้ 

บุคลากร หมายถงึ ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา

ตลอดปีงบประมาณ ซึ่ งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักและสนับสนุนของ

สถาบันอุดมศึกษา ให้นับเฉพาะบุคลากรซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกจิหลักเท่านั้น 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมการพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ศิษย์เกา่ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โดยไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 
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สูตรการค านวณ : 

 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมการพัฒนา การถา่ยทอดองคค์วามรู้สู่ 

ศิษย์เกา่ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติ 

 

 

X 100 
 จ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (ไมน่ับรวมผู้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา) 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอ้ยละ 2.00 รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 6.00 รอ้ยละ 8.00 รอ้ยละ 10.00 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน   

1. จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า ชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

3. รายงานสรุปผลโครงการการพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า ชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 
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เป้าประสงค์ 3.5 มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารเครือข่ายที่มี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  3.5.1 ร้อยละของฐานข้อมูลเครอืขา่ยเพื่อการบริหาร 

หน่วยวัด : ร้อยละ  

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558– กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย : 

 เครือข่าย หมายถึง รูปแบบของการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การที่สมัครใจ

แลกเปลี่ยนข่าวสารขอ้มูลระหว่างกัน หรือท ากจิกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจท า

ได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนน า หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนน าแต่จะท าการติดต่อ

โดยตรงระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิก

ยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจ าเป็น

หรือเป็นโครงสรา้งที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน 

 ระบบฐานข้อมูล คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อบ ารุงรักษาข้อสนเทศ (Maintain information) และสามารถน าข้อสนเทศเหล่านั้นมาใช้ได้ทุก

เมื่อที่ต้องการ 

 เครอืข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาทิ เครือข่ายนักศึกษา เครอืข่ายศิษย์เก่า  

เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายชุมชน เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ง

ภายในและนอกประเทศ ที่มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย อันจะช่วยส่งเสริมและ

สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกจิหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

สูตรการค านวณ : 

 จ านวนฐานข้อมูลเครือข่าย  

x 
 

100 
 จ านวนเครอืข่ายของมหาวิทยาลัยทัง้หมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน: 

 ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- รอ้ยละ 2.00 ตอ่ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้

คะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอ้ยละ 17.00 รอ้ยละ 19.00 รอ้ยละ 21.00 รอ้ยละ 23.00 รอ้ยละ 25.00 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. ระบบฐานข้อมูลเครอืข่าย 
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ตัวชี้วัด  3.5.2 จ านวนของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารเครอืขา่ยที่

ได้รับการพัฒนาหรอืปรับปรุง 

หน่วยวัด : ระบบ  

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558– กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย : 

 เครือข่าย หมายถึง รูปแบบของการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การที่สมัครใจ

แลกเปลี่ยนข่าวสารขอ้มูลระหว่างกัน หรือท ากจิกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจท า

ได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนน า หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนน าแต่จะท าการติดต่อ

โดยตรงระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิก

ยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจ าเป็น

หรือเป็นโครงสรา้งที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน 

 มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเครือข่ายที่สอดรับกับ

นโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบรูณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน 

และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อ

การติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

มหาวิทยาลัย ทั้งนีร้ะบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งาน โดยประเมินจากความพึงพอใจ

ของผู้ใชร้ะบบ 

 ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นระบบที่มีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม 

จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดีสามารถน าไปใช้ใน

การประกอบการตัดสินใจการบรหิารเครือข่าย 

นับจ านวนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบรหิารเครือข่ายท่ีได้รับการพัฒนาหรอื

ปรับปรุง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- 1 ระบบ ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี ้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 ระบบ 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. จ านวนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา

หรือปรับปรุง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาภาพลักษณข์ององคก์ารและส่งเสริม  

การประชาสัมพันธ ์

มิตดิ้านประสทิธผิล 

เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย  

หน่วยวัด : ร้อยละเฉลี่ย 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ค าอธบิายตัวชี้วัด : 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเป้าหมายหลักประเด็นหนึ่งคือเรื่อง “คุณภาพช้ันน า” 

ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยอันดับที่ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัย

อันดับที่ 150 ของเอเชีย และมติสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้ Webometrics (Ranking Web of 

World University Rankings)  เป็นเกณฑก์ารจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

จากนโยบายและทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย ในการผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นอันดับที่ 1 

ของราชภัฏ  อันดับที่ 15 ของประเทศ และอันดับที่ 150 ของเอเซีย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. Impact มีเกณฑ์ดังนี้ 

  1. ฝากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ไว้กับหน่วยงานภายนอก 

  2. จ านวนผู้เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ 

 แนวทางปฏิบัติ  

  1) ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัยด าเนินการฝากเว็บไซต์คณะไว้กับหน่วยงาน

ภายนอกที่เก่ียวข้องในศาสตรแ์ต่ละคณะ 

  2) รณรงคใ์ห้บุคลากรทุกคนเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ผ่าน Google 
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 2. Presence มีเกณฑ์ดังนี้ 

 เกณฑ์ 1 จ านวนหน้าเว็บเพจของมหาวิทยาลัยให้อยู่ภายใต้ domain /URL 

เดียวกัน ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวทางปฏิบัติ  

  1) คณาจารย์จัดท าเว็บไซต์ส่วนตัว ประกอบด้วย มคอ./ สื่อการสอน/

เอกสารประกอบการสอน อื่นๆ และให้เว็บไซต์ส่วนตัวฝากไว้กับเว็บไซต์สาขาวิชา 

  2) คณะ/ วิทยาลัย จัดท าเว็บไซต์ประจ าคณะให้อยู่ภายใต้ domain /URL 

เดียวกันภายใต้มหาวิทยาลัย 

 

 3. Openness มีเกณฑ์ดังนี้ 

  1) จ านวนไฟล์ขอ้มูลบทความ /ผลงานวิชาการ /วิจัยที่มี peer-reviewed 

  2) มีผลงานเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่อยู่ในฐานของ Google 

Scholar 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

1) คณาจารย์ที่จะร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ (Oral) หรือตีพิมพ์ลงใน

วารสาร ซึ่งหน่วยงานเหล่านั้นต้องอยู่ในฐานข้อมูลของ Google Scholar 

2) หลังจากการน าเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพิมพ์ คณาจารย์ต้องน า

เอกสารของตน เผยแพร่บนเว็บไซต์ส่วนตัวของตนเอง และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

3) บทความวิชาการที่ร่วมน าเสนอหรอืตีพมิพ์จะต้องมี 

3.1 ชื่อหน่วยงานที่สังกัด คณะ/มหาวิทยาลัย 

3.2 ใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย 
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3.3 Acknowledgment โดยใช้ช่ือมหาวิทยาลัย ดังตัวอย่าง 

3.4 ให้ Reference อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Excellence มีเกณฑ์ดังนี้ 

  1) จ านวนบทความวิจัยที่น าเสนอ หรือตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล Scimago 

(SJR) Q1, Q2, Q3, Q4 

 

 แนวทางปฏิบัติ  

  1)  สรา้งความรู้ความเข้าใจเกณฑฐ์านข้อมูล Scimago (SJR) 

  2) เข้ารว่มอบรมคน้หาฐานข้อมูลวารสาร Scimago (SJR) 

    3) ส่งบทความวิชาการ/วิจัย ตีพมิพ์ลงในฐานข้อมูล Scimago (SJR) 

 

สูตรการค านวณ : 

 

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมการด าเนินการได้บรรลตุามเปา้หมาย  

X 100 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนการจัดอนัดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

  ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอ้ยละ 60.00 รอ้ยละ 70.00 รอ้ยละ 80.00 รอ้ยละ 90.00 รอ้ยละ 100.00 

  

ค าอธบิายระดับเจา้ภาพหลักประสานงานตวัชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 ให้ด าเนินงานตัวชีว้ัดชื่อ : ระดบัความส าเร็จของการรายงานผลรอ้ยละความส าเร็จของ

การด าเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลยั 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดรว่มกันกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ครบถว้น 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. แผนการด าเนนิงานการจัดอนัดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. รายงานความก้าวหน้าการจดัอันดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. รายงานสรุปผลการจัดอนัดับมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ทั้งนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกลา่วย้อนหลงั 3 ปี  คอื ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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ตัวชี้วัด 4.1.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ ์QS  

หน่วยวัด : ระดับความส าเรจ็ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ค าอธบิายตัวชี้วัด : 

  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS (Quacquarelli Symonds) จะมีทั้งผลการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยในภาพรวม (Overall Ranking) และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา 

(Ranking by Subjects) ทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ Engineering and Technology, Life Science and 

Medicine, Social Science and Management, Natural Sciences, Art and Humanities และ 

Business and Management เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดอันดับในแต่ละตัวชี้วัด (Ranking by 

Indicators) โดยเรียงล าดับมหาวิทยาลัยตามคะแนนที่ได้จากคะแนนมากที่สุดไปจนถงึมหาวิทยาลัย

ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับดังนี้ 

  ระดับภูมิภาคเอเซีย (QS University Rankings : Asia) ได้แก่ 

1. Academic reputation (30%) พิจารณาจากชื่อเสียงทางด้านวิชาการของ

มหาวิทยาลัยของเรา ทั้งที่อยู่ในระดับเอเชยีและในระดับโลก 

2. Employer reputation (10%) พิจารณาจากทัศนคติ หรือข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ใชบ้ัณฑติ 

3. Faculty/student ratio (20%) พิจารณาจากสัดส่วนของจ านวนนักศึกษาต่อจ านวน

อาจารย์ที่ท าการสอน 

4. Citations per paper (15%) พิจารณาจากสัดส่วนของการอ้างอิงผลงานต่อจ านวน

ผลงานทีเ่ผยแพรอ่ยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS  

5. Papers per faculty (15%) พิจารณาจ านวนผลงานที่เผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูล 

SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์หรอืนักวจิัย 

6. Proportion of international faculty (2.5%) พิจารณาจากสัดส่วนของจ านวน

นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

7. Proportion of international students (2.5%) พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ที่เป็น

ชาวต่างชาติที่มาท าการสอนหรือวิจัยที่มหาวิทยาลัย 

8. Proportion of inbound exchange students (2.5%) พิจารณาจากจ านวน

นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยด้วยโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
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9. Proportion of outbound exchange students (2.5%) พิจารณาจากจ านวน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาในต่างประเทศด้วยโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแตล่ะ

ระดับ 

ระดับ

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มคีณะท างานเพื่อด าเนนิการตามเกณฑ ์QS  

2 มีแผนการด าเนินงานตามเกณฑ ์QS และได้รับการอนมุัตจิากผูบ้รหิาร 

3 มีการด าเนนิงานตามแผนการด าเนินงานตามเกณฑ ์QS 

4 มีการติดตามการด าเนนิงานตามแผนการด าเนินงานตามเกณฑ ์QS และรายงาน

ผลต่อผู้บรหิาร 

5 มผีลการด าเนินการทีส่ าเร็จตามแผนการด าเนินงานตามเกณฑ ์QS ไมน่้อยกวา่

รอ้ยละ 60 

 

ค าอธบิายระดับเจา้ภาพหลักประสานงานตวัชี้วัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 ให้ด าเนินงานตัวชีว้ัดชื่อ : ระดบัความส าเร็จของการรายงานผลระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินการตามเกณฑ ์QS 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดรว่มกันกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ครบถว้น 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการตามเกณฑ ์QS 

2. แผนการด าเนนิงานตามเกณฑ ์QS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผา่นการ

พิจารณาอนมุัติจากผูบ้รหิาร 

3. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. รายงานสรุปผลการด าเนนิงานของแตล่ะกจิกรรม/โครงการ 

5. รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานตามเกณฑ์ QS ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 

6. รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามแผนการด าเนินงานตามเกณฑ์ QS ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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มิติด้านคุณภาพบรกิาร 

เป้าประสงค์ 4.2 ผู้รับบริการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทาอย่างชัดเจน 

ตัวชี้วัด 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ค าอธบิายตัวชี้วัด : 

งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ และมีส่วนเสริมสร้าง  

ให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้รับบริการ เพื่อผลแห่ง

ชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธา จากผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งภาพลักษณ์ที่บุคคลหรือ

ประชาชนมีต่อมหาวิทยาลัยจะเป็นเช่นไรนั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ข้อมูล ข่าวสารที่ผู้รับบริการ

ได้รับด้วย  

สิ่งเหล่านี้ย่อมก่อตัวขึ้นเป็นความประทับใจ ซึ่งอาจจะเป็นความประทับใจดีหรือไม่ดีก็ได้ 

แล้วแต่พฤติกรรมหรือการกระท าของมหาวิทยาลัยนั้น ซึ่งต้องอาศัยหน้าที่ส าคัญของการ

ประชาสัมพันธ์คือ การสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานที่ต้องกระท าอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

การรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้รับบริการ ทีสะท้อนถึงความเข้าใจ

เก่ียวกบัภาพลักษณแ์ละคุณลักษณะของสถาบันการศึกษา  

 ภาพลักษณ์ หมายถงึ ภาพในใจหรอืภาพในความรู้สึกนึกคิดของผู้รับบริการ อันเกิดจาก

การได้รับข้อมูลเก่ียวกบัลักษณะเด่นของสถานศึกษา และเอกลัษณ์ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นภาพที่

สถานศึกษานั้น ๆ ได้ก าหนดต าแหน่งตนเองต่อการรับรู้ของสาธารณชน  

 ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา ชุมชน ผู้ใช้ผลงานวิจัย ประชาชนที่มารับบริการกับ

มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
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เงื่อนไข :  

1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางที่จัดท าโดย ส านักงานอธิการบดี ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้เช่ียวชาญ  

2. การส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยต้องครอบคลุม

กลุ่มผู้รับบรกิาร  

3. กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามระเบยีบวิธีวิจยั 

4. ให้ด าเนินการส ารวจแบบ ปลีะ 2 รอบ คอื รอบที ่1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ ์ และ

รอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  

5. ให้น าผลการส ารวจจากรอบที่ 1 มาจดัท าแผนพัฒนา/ปรับปรุง ให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนมนีาคม ทั้งนีแ้ผนฯ ดังกล่าวตอ้งได้รับความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

6. เมื่อสิน้ปงีบประมาณ (30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการส ารวจของรอบที่ 2 เดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม เป็นผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด   

7. ตัวชีว้ัดนีใ้ห้หน่วยงานใช้คะแนนรว่มกับมหาวิทยาลัย 

 

สูตรการค านวณ : 

 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทีร่ับรู้ภาพลักษณ์ 

และการให้บริการของมหาวิทยาลยั 

 

 

x 

 

 

100 
 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- รอ้ยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้

คะแนน ดังนี ้

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอ้ยละ 20.00 รอ้ยละ 30.00 รอ้ยละ 40.00 รอ้ยละ 50.00 รอ้ยละ 60.00 
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ค าอธบิายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด : ส านักงานอธกิารบดี 

 ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการรายงานผลร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณแ์ละการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดรว่มกันกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ครบถว้น 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. ข้อมูลกลุ่มผู้รับบรกิาร 

2.  รายงานผลการส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. แผนการปรับปรุงตามผลการส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

  



          คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

                                                                                                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
www.cls.ssru.ac.th 

111 

ตัวชี้วัด 4.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมาใช้บรกิารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยวัด : ระดับความพงึพอใจ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ค าอธบิายตัวชี้วัด : 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และคุณภาพ มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งการ 

จัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองคค์วามรู้ที่ดีขึน้ 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์  หมายถึง  

แหล่งเรยีนรูท้ี่มหาวิทยาลัยได้รวบรวม พัฒนา เพื่อให้บริการการศึกษาหาความรู้และสืบค้นข้อมูล

วัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทรด์้านศิลปะ ดนตรแีละนาฏศิลป์แกผู่้รับบรกิาร 

ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา ชุมชน ประชาชนที่มารับบริการกับมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่อศูนย์ข้อมูล สารสนเทศทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นสิ่งที่จะสะท้อนการให้บริการของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทรไ์ด้เป็นอย่างดี  

 

เงื่อนไข 

1. เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ต้องน าความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการ

ส ารวจมาจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 

ทั้งนีแ้ผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้รหิารมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  

2. เมื่อสิน้ปีงบประมาณ (30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการส ารวจของเดือนกันยายน 2559 

เป็นผลการด าเนินงานของตัวชีว้ัด   
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เกณฑ์การให้คะแนน: 

ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2500  หน่วย ตอ่ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้

คะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.51 3.76 4.01 4.26 ≥4.51 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ทั้งนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกลา่วย้อนหลงั 3 ปี  คอื ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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มิติด้านประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 4.3 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ ที่หลากหลายและ

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 4.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการสือ่สารภาพลักษณ์ 

ท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยวัด : ระดับความส าเรจ็ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ค าอธบิายตัวชี้วัด : 

งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ และมีส่วนเสริมสร้าง  

ให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้รับบริการ เพื่อผลแห่ง

ชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธา จากผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งภาพลักษณ์ที่บุคคล 

หรือประชาชนมีต่อมหาวิทยาลัยจะเป็นเช่นไรนั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ข้อมูล ข่าวสารที่

ผู้รับบรกิารได้รับด้วย  

สิ่งเหล่านี้ย่อมก่อตัวขึ้นเป็นความประทับใจ ซึ่งอาจจะเป็นความประทับใจดีหรือไม่ดีก็ได้ 

แล้วแต่พฤติกรรมหรือการกระท าของมหาวิทยาลัยนั้น ซึ่งต้องอาศัยหน้าที่ส าคัญของการ

ประชาสัมพันธ์คือ การสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานที่ต้องกระท าอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มคีณะท างานการพัฒนากระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ 

2 มีแผนการด าเนินงานสื่อสารภาพลักษณ์และก าหนดช่องทางการสื่อสาร

ตลอดจนความถี่ของการสื่อสาร  ที่ได้การอนุมัติจากผูบ้รหิารระดับสูง 

3 มีการด าเนินการตามแผนการสื่อสารภาพลักษณ์  

4 มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนการสื่อสารภาพลักษณ์ และรายงานผลให้

ผู้บริหารทราบ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

5 มีการประเมินผลและปรับปรุงแผนการสื่อสารภาพลักษณข์องปีถัดไป 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. แผนการสื่อสารภาพลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านการอนุมัติ

จากผูบ้รหิารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  

2. รายงานการติดตามการด าเนนิการตามแผนการสื่อสารภาพลักษณ์ 

3. เอกสารหลักฐานแสดงว่ามีการรายงานผลการด าเนินงานการสื่อสารภาพลักษณ์ 

เพื่อความเป็นเลิศ (Image for Excellence) ให้ผูบ้รหิารทราบ 

4. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการสื่อสารภาพลักษณ ์

5. แผนการสื่อสารภาพลักษณ์ ของปีถัดไป 



          คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

                                                                                                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
www.cls.ssru.ac.th 

115 

มิติด้านการพัฒนาองค์การ 

เป้าประสงค์  4.4 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social 

Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 4.4.1 ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยแีละเครื่องมือต่างๆ ของ Social 

Media ในการสรา้งภาพลักษณ์ 

หน่วยวัด : ระดับความส าเรจ็ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ค าอธบิายตัวชี้วัด : 

เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทและพัฒนาอย่างรวดเร็ว น ามาซึ่ง

มาตรฐานเทคโนโลยีใหม่ๆ เนื่องจากการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งด้านการสื่อสารไร้สายการสื่อสารขอ้มูลและอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ ซึ่งในอนาคตพัฒนาการ

เหล่านีจ้ะน าไปสู่การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) 

Social Media หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่า เนื้อหา

เรื่องราว ประสบการณบ์ทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผูใ้ช้เขยีนขึ้นเอง ท าขึ้นเองหรือค้นหาจากสื่อ

อื่นๆ แล้วน ามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่

ให้บริการบนโลกออนไลน์ ปัจจุบัน การสื่อสารแบบนี้  จะท าผ่านทาง อินเตอร์เน็ต และ

โทรศัพท์มือถอืมากขึ้นเรื่อยๆ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีคณะท างานการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ในการ

สรา้งภาพลักษณ์ 

2 มีแผนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ในการสร้าง

ภาพลักษณ์  ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

3 มดี าเนินการตามแผนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ใน

การสรา้งภาพลักษณ์   
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

 

4 มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ 

Social Media ในการสรา้งภาพลักษณ์  และรายงานผลให้ผูบ้รหิารทราบ 

5 มีการประเมินผลและปรับปรุงแผนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ 

Social Media ในการสรา้งภาพลักษณ์  ของปีถัดไป 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. แผนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผา่นการอนุมัติจากผูบ้รหิารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  

2. รายงานการติดตามการด าเนนิการตามแผนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ 

Social Media ในการสรา้งภาพลักษณ์   

3. เอกสารหลักฐานแสดงว่ามีการรายงานผลการด าเนินงานการใช้เทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ในการสรา้งภาพลักษณ์  ให้ผูบ้รหิารทราบ 

4. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการใชเ้ทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ 

ของ Social Media ในการสรา้งภาพลักษณ ์  

5. แผนการใชเ้ทคโนโลยีและเครือ่งมือต่างๆ ของ Social Media ในการสรา้งภาพลักษณ ์ 

ของปีถัดไป 
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เป้าประสงค์ 4.5 บุคลากรมีพฤติกรรมและทัศนคติในการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ 

แก่ผู้รับบริการ 

ตัวชี้วัด 4.5.1 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รับการพัฒนาใหม้ีพฤติกรรม ทัศนคติในการ

ให้บรกิารท่ีดี 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ค าอธบิายตัวชี้วัด : 

 ทัศนคติของผู้ให้บริการ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เพราะทัศนคติ หรือกรอบแนวคิดนั้น  

จะเป็นตัวก าหนด การกระท า และ การกระท า เป็นตัวก าหนดนิสัย ดังนั้นทัศนคติ จึงเป็นสิ่งส าคัญ

ในการปลูกฝัง พนักงานผู้ให้บริการลูกค้า ให้มีทัศนคติที่ดี มองถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก 

เพราะหากผู้ให้บริการมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการบริการแล้วนั้น ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ที่ เขาจะมี

พฤติกรรมการให้บริการที่ลูกค้าที่ดีได้ 
 มหาวิทยาลัยจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมและทัศนคติในการ

ให้บริการที่ดี อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับรกิาร 

 พฤติกรรม  หมายถึง กิริยาอาการตางๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์หรือที่มนุษย์ไดแสดงหรือ

ปฏิกริยิาที่เกดิขึน้กับมนุษย์เมื่อไดเผชิญกับสิ่งเรา 

 ทัศนคติในการให้บริการท่ีดี หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่ดีในการให้บริการกับผู้มาใช้

บรกิาร โดยการทุ่มเทกับการบริการ และพัฒนาการบรหิารอย่างต่อเนื่อง 

 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ

สถาบันอุดมศึกษาตลอดปีงบประมาณ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักและสนับสนุน

ของสถาบันอุดมศึกษา 

 พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรม ทัศนคตใินการให้บริการที่

ดทีั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยไม่นับรวมผู้ลาศึกษาตอ่แบบเต็มเวลา 
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สูตรการค านวณ : 

 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันาใหม้ีพฤติกรรม ทัศนคติในการให้บริการที่ดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 

 

X 100 
 จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ไมน่บัรวมผู้ลาศึกษาต่อแบบเตม็เวลา) 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอ้ยละ 40.00 รอ้ยละ 50.00 รอ้ยละ 60.00 รอ้ยละ 70.00 รอ้ยละ 80.00 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน   

1. จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

3. จ านวนบุคลากรที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในการให้บริการที่ดี ทั้งหมด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2559 

4. รายงานสรุปผลจ านวนบุคลากรที่ได้รับพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

5. รายงานสรุปโครงการพัฒนาบุคลากร และที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในการ

ให้บริการที่ดี ทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5   การยกระดบัการศกึษาสู่มาตรฐาน  ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 

มิติด้านประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 5.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ

สังคมได ้

ตัวชี้วัด  5.1.1 คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หน่วยวัด : ระดับคะแนนคณุภาพ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 

ค าอธบิาย : 

 คุณภาพของบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ 

Thai Qualification Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ

ปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ 

สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคต์ามที่สถาบันก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 

ด้าน คือ   1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ตลอดจน

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงคท์ี่สภาหรือองคก์ารวิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม หรือ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

 กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐาน

ทั้ง 5 ด้าน ต้องท าการประเมินครบทุกด้าน 

 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ และ

ในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ  อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ

ระดับ  

 

สูตรการค านวณ : 

 ผลรวมของคา่คะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติ 
 

 จ านวนบัณฑติทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- 0.2250 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้

คะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.51 3.76 4.01 4.26 ≥ 4.51 

 

ค าอธบิายระดับเจา้ภาพหลักประสานงานตวัชี้วัด : ส านักงานอธิการบด ี

 ให้ด าเนินงานตัวชีว้ัดชื่อ : ระดบัความส าเร็จของการรายงานผลคุณภาพของบัณฑติ

ปรญิญาตร ีโท และเอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแตล่ะ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดรว่มกันกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ครบถว้น 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพเิศษในรุน่ปีการศึกษา 2558  

2. จ านวนผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม  
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3. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

4. รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 

และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต

หรือสถาบันที่รับบัณฑติเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557-2558 

 

ทั้งนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คอื ปีการศึกษา 2555, 2556 และ 2557 

 



        คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ วทิยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

www.cls.ssru.ac.th 

122 

มิติด้านคุณภาพบรกิาร 

เป้าประสงค์ 5.2 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและมีงานท าตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จ 

ตัวชี้วัด  5.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีได้งานท าและการประกอบอาชพีอิสระ

ภายใน 1 ป ี

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 

ค าอธบิาย : 

 บัณฑติปรญิญาตรทีี่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา

ในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจาก

วันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรุน่ปีการศึกษา 2557 -2558  

 การนับการมีงานท า สามารถนับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้ 

ประจ าเพื่อเลีย้งชีพตนเองได้ โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ในภาคพเิศษหรอืภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเทา่นั้น 

 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ 

อย่างน้อยรอ้ยละ 80  และในเชิงคุณลักษณะครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่

ถึงรอ้ยละ 80 ของบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ า 

  

สูตรการค านวณ : 

 จ านวนบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี  

X 100 
 จ านวนบัณฑติทีต่อบแบบส ารวจทั้งหมด 

 

หมายเหตุ : 

 ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่

แล้วผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและ

ตัวหาร) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี ้ 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

รอ้ยละ 50.00 รอ้ยละ 60.00 รอ้ยละ 70.00 รอ้ยละ 80.00 ≥รอ้ยละ 90.00 

 

ค าอธบิายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด : ส านักงานอธกิารบดี 

 ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการรายงานผลร้อยละของบัณฑิต

ปรญิญาตรทีี่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดรว่มกันกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ครบถว้น 
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ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558  

ที่ตอบแบบส ารวจ 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพเิศษ ปีการศึกษา 2557-2558 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558  

ที่ได้งานท า 

4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558 

ประกอบอาชีพอิสระ 

5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558  

ที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 

6. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558  

ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษา 

7. รายงานการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

ทั้งนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คอื ปีการศึกษา พ.ศ. 2555, 2556 และ 2557 
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ตัวชี้วัด  5.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีได้งานตรงสาขาวชิา 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 

ค าอธบิาย : 

บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในรุ่น 

ปีการศึกษา 2557-2558 

ให้เปรียบเทียบจ านวนของบัณฑิตที่ได้งานท าตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 

กับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรุน่ปีการศึกษา 2557-2558 ที่ได้งานท าทั้งหมด โดยให้น าเสนอใน

รูปร้อยละ 

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา หมายถึง 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี(ทุกหลักสูตร) ที่ได้งานท าตรงหรอืสอดคล้องกับ

สาขาที่ส าเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในรุ่นปีการศึกษา 2557-2558 ที่ได้

งานท าทั้งหมด โดยให้นับเฉพาะบัณฑิตที่ไม่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาต่อ และไม่นับรวมผู้ที่ศึกษาต่อ

ในระดับบัณฑติศึกษา 

ในการเก็บข้อมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ให้ใช้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปรญิญาตร ีในรุน่ปีการศึกษา 2557-2558 ที่มีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งใน 

เชิงปริมาณ (อย่างน้อยรอ้ยละ 80) และ คุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา)  

การคิดค านวณร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 

พิจารณาจาก 1) บัณฑติได้งานท าตรงตามวิชาชีพ หรือ 2) บัณฑิตได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษา

ตลอดหลักสูตรไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 

ไม่ให้น าข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากรุ่นปีการศึกษา 2557-2558 

มาค านวณด้วย 

 

เงื่อนไข:  

1. ให้มีการติดตามภาวะการมีงานท าและตรงสาขาวิชาของผู้ส าเร็จการศึกษา 2 รอบ  

คอื รอบที่ 1 (เดือนมีนาคม) รอบที่ 2 (เดือนพฤษภาคม)  

2. ให้หน่วยงานจัดการศึกษาใช้ผลการส ารวจจากระบบภาวะการมีงานท าของ

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบโดย ส านักงานอธิการบดี 
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สูตรการค านวณ :  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี ้ 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

รอ้ยละ 40.00 รอ้ยละ 50.00 รอ้ยละ 60.00 รอ้ยละ 70.00 ≥รอ้ยละ 80.00 

 

ค าอธบิายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด : ส านักงานอธกิารบดี 

 ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการรายงานผลร้อยละของบัณฑิต

ปรญิญาตรทีี่ได้งานตรงสาขาวิชา  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดรว่มกันกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวทิยาลยัอยา่งครบถว้น 

 

 จ านวนบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557-2558 X 100 

  จ านวนบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี นับจาก

วันที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557-2558 
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ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558  

ที่ตอบแบบส ารวจ 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพเิศษ ปีการศึกษา 2557-2558 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558  

ที่ได้งานท าตรงหรอืสอดคล้องกับสาขา 
 

ทั้งนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คอื ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 , 2556 และ 2557  
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มิติด้านประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 5.3 หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด  5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี

ขึ้นไป 

หน่วยวัด : ร้อยละ  

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 

ค าอธบิาย :  

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัด

การศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ

เกณฑม์าตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พจิารณาองคป์ระกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน 

บัณฑติ นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

 ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การ

ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการ

เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้

ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป หมายถึง หลักสูตรที่

คะแนนการประเมินอยู่ในระดับ 3.01 ขึน้ไป 

 พิจารณาจากจ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป

ประจ าปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบเป็นรอ้ยละ 

 

สูตรการค านวณ : 

 จ านวนหลักสตูรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึน้ไป

ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

 

X 100 
 จ านวนหลักสตูรที่รับการประเมินทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2558 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.00  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอ้ยละ 32.00 รอ้ยละ 34.00 รอ้ยละ 36.00 รอ้ยละ 38.00 รอ้ยละ 40.00 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน   

1. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
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เป้าประสงค์ 5.4 นักศกึษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

ตัวชี้วัด  5.4.1 ระดับความพงึพอใจเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการส่งเสรมิ หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

หน่วยวัด : ระดับคะแนนความพึงพอใจ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย :  

 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ

ครบถว้น  

 กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยมหาวิทยาลัย 

โดยหน่วยงานและองค์การนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา

สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย รวมถึง

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์การวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม 

ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

 กจิกรรมที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานจะจัดกจิกรรมให้กับนักศึกษา อาทิเช่น 

1. กจิกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 

2. กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ 

3. กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 

4. กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 

5. กจิกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

  พิจารณาผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์การวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม และ

ความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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เงื่อนไข: 

1. ให้ใชแ้บบสอบถามกลางที่จัดท าโดย ส านักงานอธิการบดี ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้เช่ียวชาญ 

2. ให้ด าเนินการส ารวจปลีะ 2 รอบ คอื รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  และรอบ

ที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม หรือ ทุกโครงการที่จัด 

3. เมื่อสิ้นปีไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน ) ต้องน าความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการ

ส ารวจมาจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาการคุณภาพการจัดกจิกรรมการส่งเสรมิหรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา ทั้งนีแ้ผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นจากผูบ้รหิารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4. เมื่อสิน้ปีงบประมาณ(30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการส ารวจเฉลี่ยของรอบที่ 1 และ 

2 เป็นผลการด าเนินงานของตัวชีว้ัด   

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.1850 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.51 3.70 3.88 4.07 ≥4.25 

 

ค าอธบิายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด : ส านักงานอธกิารบดี 

 ให้ด าเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความส าเร็จของการรายงานผลระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

2 มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดรว่มกันกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

3 มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4 มีการรายงานผลความกา้วหน้าตัวชีว้ัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ครบถว้น 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการปรับปรุงตามผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสรมิหรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ทั้งนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกลา่วย้อนหลงั 3 ปี  คอื ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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มิติด้านการพัฒนาองค์การ 

เป้าประสงค์ 5.5 บุคลากรมีศักยภาพในการแข่งขัน สู่ความเป็นมืออาชีพ  

ตัวชี้วัด  5.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

หน่วยวัด : ระดับความส าเรจ็ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย :  

 คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากเป็นปัจจัย

ส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความส าเร็จของสถาบันในการส่งเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง อันจะท าให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ

เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ก าหนดให้มีสัดส่วนของ

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก รอ้ยละ 40.00 และ รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่ง 

ทางวิชาการ รอ้ยละ 60.00  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนการพัฒนาเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ และเพิ่มคุณวฒุิปริญญาเอก ที่

ได้รับการอนมุัติจากผูบ้รหิารระดับสูง 

2 มีการด าเนนิการแผนการพัฒนาเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิ

ปรญิญาเอก ที่ได้รับการอนุมตัิจากผูบ้รหิารระดับสูง 

3 มีการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนการพฒันาเข้าสูต่ าแหน่ง

ทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒปิรญิญาเอก และรายงานต่อผู้บริหารระดับสงู 

4 มีการน าผลการประเมินมาปรบัปรุงแผนพัฒนาแผนการพัฒนาเข้าสูต่ าแหน่ง

ทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒปิรญิญาเอกของปีถัดไป 

5 ผลการด าเนินงานการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและเพิ่มคุณวุฒิปรญิญา

เอก ส าเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
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ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. แผนการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับการอนุมัติจากผูบ้รหิารระดับสูง 

2. รายงานการด าเนินการแผนการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิ

ปรญิญาเอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับการอนุมัติจากผูบ้รหิารระดับสูง 

3. รายงานการติดตามการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ

เพิ่มคุณวุฒปิรญิญาเอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานต่อผู้บรหิารระดับสูง 

4. ผลการประเมินความส าเร็จของแผนการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และเพิ่ม

คุณวุฒิปรญิญาเอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  และรายงานต่อผู้บรหิารระดับสูง 

5. แผนการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกของ

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวชี้วัด  5.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมเีว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ  (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ค าอธบิาย : 

  

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

ได้ก้าวมาเป็นเครื่องมือชิ้นส าคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝึกอบรม 

รวมถึงการถ่ายทอดวิชาความรู้ นับเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนรู้

มากยิ่งขึน้  

การเรยีนรูอ้อนไลน์เป็นการเรียนรูท้ี่ยืดหยุน่สงู เข้าถงึง่าย ผู้เรยีนสามารถเรียนรูไ้ด้ทุก

ที่ทุกเวลา สามารถเลือกเรียนเนื้อหาได้ตามความต้องการและความสนใจสื่อน าเสนอมักอยู่ใน

รูปแบบที่หลากหลาย กอปรกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์จัดท าเว็บไซต์ส่วนตัว เพื่อเป็น

เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนที่มีความยืดหยุ่นเข้าถึงง่าย เรียน

ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยในเว็บไซต์ของอาจารย์จะน าเสนอในเรื่อง มคอ. สื่อการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอน เป็นต้น  

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการ

สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่

เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์

ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและ 

ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่

ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 นับเฉพาะอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์

ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 

สูตรการค านวณ :  

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีเว็บไซต์ในการจดัการเรียนการสอน  

X 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจรงิทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี ้ 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

รอ้ยละ 50.00 รอ้ยละ 60.00 รอ้ยละ 70.00 รอ้ยละ 80.00 รอ้ยละ 90.00 

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. รายงานผลการจดัท าเว็บไซตข์องอาจารย์ประจ า 
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เป้าประสงค์ 5.6 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด 5.6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หน่วยวัด : ระดับคะแนนความพึงพอใจ 

ปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

ค าอธบิายตัวชี้วัด : 

 มหาวิทยาลัยต้องจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการ  

สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่ง

เรียนรูอ้ื่นๆ การบรกิารด้านงานทะเบียน การบรกิารนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น 

 พิจารณาผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด และ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์

การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยจะใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจในรอบที่ 2 เดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม 

 ผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น 

 

เงื่อนไข :  

1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางที่จัดท าโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

ผ่านความเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 

2. กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามระเบยีบวิธีวิจัย 

3. ให้ด าเนินการส ารวจแบบ Online ปีละ 2 รอบ คอื รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  

และรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

4. ให้น าผลการส ารวจจากรอบที่ 1 มาจัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านห้องสมุด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ทั้งนีแ้ผนฯ ดังกล่าวต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากผูบ้รหิารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

5. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ(30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการส ารวจของรอบที่ 2 เดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม เป็นผลการด าเนินงานของตัวชีว้ัด   
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

  ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/-  0.6275 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้

คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 1.63 2.26 2.88 ≥3.51 
 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

1. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และด้านห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการปรับปรุงจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ทั้งนี ้ต้องรายงานข้อมูลดังกลา่วย้อนหลงั 3 ปี  คอื ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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กระบวนการถ่ายทอด ตดิตาม 

และประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
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ปฏิทินการด าเนินงานใน 

ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ปฏิทินการด าเนินงานในระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมทบทวนการใช้ระบบติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

12 ต.ค. 2558 กองนโยบายและแผน 

2. การจัดการข้อมูลในระบบ     

  1) จัดการข้อมูลหลัก 19 ต.ค. 2558 หน่วยงานที่จดัท าค ารับรอง 

 2) เมน ูจัดการข้อมลูพืน้ฐาน หน่วยงานที่จดัท าค ารับรอง 

 3) ค ารับรอง หน่วยงานที่จดัท าค ารับรอง 

3.1 ยุทธศาสตร ์    

3.2 เปา้ประสงค์     

3.3 ตัวชีว้ัด     

3. หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการ

ปฏิบัติราชการ (ในเมนูจัดการผลตัวชี้วัด) 

    

o รอบ 1 เดือน (ต.ค.58 - ต.ค.58) ศ.30 ต.ค. 58 หน่วยงานที่จดัท าค ารับรอง 

o รอบ 2 เดือน (ต.ค.58 - พ.ย.58) จ.30 พ.ย. 58   

o รอบ 3 เดือน (ต.ค.58 - ธ.ค.58) พ.30 ธ.ค. 58   

o รอบ 4 เดือน (ต.ค.58 - ม.ค. 59) ศ. 29 ม.ค. 59   

o รอบ 5 เดือน (ต.ค.58 -ก.พ. 59) จ.29 ก.พ. 59   

o รอบ 6 เดือน (ต.ค.58 - มี.ค.59) และ 

จัดท ารายงานผลการปฏิบตัิราชการฯ  รอบ 6 

เดือน (ต.ค.58 - มี.ค.59) 

พฤ.31 มี.ค. 59 

  

o รอบ 7 เดือน (ต.ค.58 - เม.ย.59) ศ.29 เม.ย. 59   

o รอบ 8 เดือน (ต.ค.58 - พ.ค.59) อ.31 พ.ค. 59   

o รอบ 9 เดือน (ต.ค.58 - มิ.ย.59) พฤ.30 มิ.ย. 59   

o รอบ 10 เดือน (ต.ค.58 - ก.ค.59) ศ.29 ก.ค. 59   

o รอบ 11 เดือน (ต.ค.58 - ส.ค.59) พ.31 ส.ค. 59   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

o รอบ 12 เดือน (ต.ค.58 - ก.ย.59 )และ 

จัดท ารายงานผลการปฏิบตัิราชการฯ  รอบ 12 

เดือน (ต.ค.58 - ก.ย. 59) 

อ.30 ก.ย. 59 

  

4. หน่วยงานเจา้ภาพพิจารณายืนยันผลการ

ปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน(ประสานกับ

หน่วยงานกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน) และส่งผลให้

กองนโยบายและแผนผ่านระบบ E-office    

  1)ส านักงานอธิการบด ี

2)ส านักวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3)สถาบันวิจยัและพัฒนา  

 o ยืนยนัรอบ 1 เดือน (ต.ค. 58) อ.3 พ.ย. 58 

o ยืนยนัรอบ 2 เดือน (ต.ค.- พ.ย.58) พฤ.3 ธ.ค. 58 

o ยืนยนัรอบ 3 เดอืน (ต.ค.-ธ.ค.58) อ. 5 ม.ค. 59 

o ยืนยนัรอบ 4 เดือน (ต.ค.58- ม.ค. 59) พ3 ก.พ. 59 

o ยืนยนัรอบ 5 เดือน (ต.ค.58-ก.พ. 59) พฤ3 มี.ค. 59 

o ยืนยนัรอบ 6 เดือน (ต.ค.58- มี.ค.59) จ.4 เม.ย. 59 

o ยืนยนัรอบ 7 เดือน (ต.ค.58- เม.ย.59) อ.3 พ.ค. 59 

o ยืนยนัรอบ 8 เดือน (ต.ค.58- พ.ค.59) ศ.3 มิ.ย. 59 

o ยืนยนัรอบ 9 เดือน (ต.ค.58- มิ.ย.59) จ.4 ก.ค. 59 

o ยืนยนัรอบ 10 เดือน (ต.ค.58-ก.ค.59) พ.3 ส.ค. 59 

o ยืนยนัรอบ 11 เดือน (ต.ค.58-ส.ค.59) จ.5 ก.ย. 59 

o ยืนยนัรอบ 12 เดือน (ต.ค.58-ก.ย.59) จ.3 ต.ค. 59 

6. ปรับแก้ไขข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ใน

ระบบฯตามผลการยืนยนัของหน่วยงาน

เจ้าภาพ 

ทุกวันท่ี  

8-10  

ของทุกเดอืน  

หน่วยงานที่จัดท าค ารับรอง 

7. ประเมินผลการใช้ระบบประจ าปี ต.ค. 2559 กองนโยบายและแผน  
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ภาคผนวก ค 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงสู่หน่วยงาน 
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แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่หน่วยงาน

1. ตัวชี้วดัที่อยู่ภายใต้มิติด้านประสิทธิผลและ

มิติด้านคุณภาพการใหบ้ริการ

2. ตัวชี้วดัส าเร็จของโครงการ Agenda

-หน่วยงานจดัการศึกษา ได้รับจ านวน 16 ตัวชี้วัด   (ยกเว้นคณะครุศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลัย และวิทยาการภาพยนตร์ฯ)

-หน่วยงานสนับสนุน ได้รับจ านวน  7 ตัวชี้วัด   ยกเว้น  สนอ. ส านักวิทยบริการ  สถาบนัวิจยัฯ สสสร. และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 ความเขม้แขง็ทางการบรหิารตามหลักธรรมาภบิาล  (2 ตัวชีวั้ด)

1.1.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบคุลากรในการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน*1  (ประสิทธผิล) A

1.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจดัการของหน่วยงาน (คุณภาพ)

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การรเิริ่ม สรา้งสรรค์ นวัตกรรมและการวิจยั  (จ านวน 4 ตัวชีวั้ด)

2.1.1 ร้อยละงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์ี่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจยั*3

2.2.2 จ านวนฐานความรู้/องคค์วามรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ *
 4 

(ประสิทธผิล) A

2.3.1 เงนิสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต์่ออาจารย์ประจ า/หรือนักวิจยั  (ประสิทธผิล)


2.4.1 ร้อยละของการน างานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์  (คุณภาพ)

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การสรา้งเครอืขา่ย  (จ านวน 3 ตัวชีวั้ด)

Node เจ้าภาพ รวม 3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลิตที่เปน็ประโยชน์ต่อหน่วยงาน* 
5
 (ประสิทธผิล) A

1.    ส านกังานอธกิารบดี 12 10 22 3.1.2 จ านวนเครือขา่ยที่มสี่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน (ประสิทธผิล)

1.1    กองกลาง 4 3 7 3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือขา่ยที่มตี่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน (คุณภาพ)

1.2   กองนโยบายและแผน 1 - 1 ยุทธศาสตรท่ี์  4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร และส่งเสรมิการประชาสัมพันธ์  ( จ านวน 3 ตัวชีวั้ด )

1.3  กองบริการการศกึษา 2 3 5 4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจดัอันดับมหาวิทยาลัย  (ประสิทธผิล)

1.4   กองพฒันานกัศกึษา 1 4 5 4.1.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ QS * 
7 
A

1.5  กองบริหารงานบุคคล 4 - 4 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ และการใหบ้ริการของหน่วยงาน  (คุณภาพ)

2.    ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีและสารสนเทศ 5 - 5 ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน  ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล  (จ านวน 4 ตัวชีวั้ด)

3.    ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 1 - 1 5.1.1 คุณภาพของบณัฑิต ปริญญาตรี โท เอก เปน็ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหง่ชาต*ิ
9 
(ประสิทธผิล)

4.     สถาบันวิจัยและพฒันา 2 6 8 5.2.1 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ี(คุณภาพ)

5.    ส านกัทรัพย์สนิและรายได้ 1 - 1 5.2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา  (คุณภาพ)

6.   คณะครุศาสตร์ 1 - 1 5.4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจดักิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาใหก้ับนักศึกษา*
 10

( ประสิทธภิาพ) A

รวม 22 16 38 หมายหต ุ:  1. A หมายถึง ตัวชี้วัดส าเร็จของโครงการ Agenda
  

2. ตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้รับการถ่ายทอดขึ้นอยู่กับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

q NODE หมายถงึ  หนว่ยงานที่ไดรั้บถา่ยทอดตวัชี้วัดในมติดิา้นประสทิธภิาพและพฒันาองคก์ร ในแผนปฏบิัตกิาร

              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลยั

q NODE ท าหนา้ท่ี ดังนี้ หนว่ยงานเจา้ภาพ ท าหนา้ท่ี ดังนี้

1) รับผิดชอบด าเนนิการตวัชี้วัดระดบัมหาวิทยาลยั 1) สง่เสริมและสนบัสนนุหนว่ยงานใหด้ าเนนิการตวัชี้วัดที่รับผิดชอบ

2) จัดท ารายงานผลการปฏบิัตริาชการในระดบัมหาวิทยาลยั 2) ตดิตาม ตรวจสอบ และยืนยันผลการด าเนนิงานของตวัชี้วัดของหนว่ยงานตา่งๆ

4) จัดท ารายงานผลการปฏบิัตริาชการของตวัชี้วัดในระดบัมหาวิทยาลยั

ส านักงานอธิการบดี (12 ตัวชีวั้ด) ++ ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 ตัวชีวั้ด) 

1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่ของบคุลากรตอ่ระบบบริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลัย (กองกลาง)
 1.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสนิใจ

1.3.2 คณุภาพของมหาวิทยาลัยจากผลประเมนิคณุภาพการศกึษาป ี2558*2 (กองนโยบายและแผน) 3.5.1 ร้อยละของฐานขอ้มลูเครือขา่ยเพือ่การบริหาร

1.5.1 ร้อยละของบคุลากรทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (กองกลาง) 3.5.2 จ านวนของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่การบริหารเครือขา่ยทีไ่ดรั้บการพัฒนาหรือปรับปรุง

1.5.2 ร้อยละของบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการทีม่คีูม่อืการปฏบิตังิาน (กองบริหารงานบคุคล) 4.4.1 ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์

1.7.1 ระดับคณุภาพชวีิตการท างานของบคุลากร (กองกลาง) 5.6.1 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการตอ่การใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารเครือขา่ย* 6 (กองพัฒนานักศกึษา)

3.4.1 ร้อยละของบคุลากรทีเ่ขา้ร่วมการพัฒนา การถา่ยทอดองคค์วามรู้สูศ่ษิย์เกา่ ชุมชน หนว่ยงานภาครัฐ สถาบนัวิจยัและพัฒนา (2 ตัวชีวั้ด) ++ 

        เอกชน  และนานาชาต ิ (กองบริหารงานบคุคล) 2.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนนิการงานวิจยัหรือ

4.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเปา้หมาย*8 (กองกลาง) งานสร้างสรรคใ์หไ้ดม้าตรฐานเปน็ทีย่อมรับ

4.5.1 ร้อยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนาใหม้พีฤตกิรรม ทศันคตใินการใหบ้ริการทีด่ ี(กองบริหารงานบคุคล) 2.6.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า/หรือนักวิจยั ทีม่ผีลงานวิจยั

5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ผีลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดับดขีึ้นไป (กองบริการการศกึษา)

5.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพอาจารย์ (กองบริหารงานบคุคล) ส านักศิลปะและวัฒธรรม (1 ตัวชีวั้ด)

5.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่เีว็บไซตก์ารจดัการเรียนการสอน (กองบริการการศกึษา) 4.2.2 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการทีม่าใชบ้ริการศูนย์ขอ้มลูสารสนเทศทางดา้นศลิปวัฒนธรรม

คณะครุศาสตร์  (1 ตัวชีวั้ด) ส านักทรัพย์และรายได้ (1 ตัวชีวั้ด)

2.2.1 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศกึษาทีน่ าความรู้ทีไ่ดรั้บไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง 1.4.1 ร้อยละของงบรายไดจ้ากโครงการจดัหารายไดด้า้นการบริการวิชาการและวิจยัตอ่งบรายได้

จากการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (38 ตัวชี้วัด)

ถ่ายทอดตัวชีวั้ดให้กับผู้ก ากับดูแลตัวชีวั้ดตามภารกิจ

Node

ผู้ก ากับดูแลถ่ายทอดตัวชีวั้ดไปยังหนว่ยงาน

ในการก ากับดูแลเพื่อด าเนนิงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ท้ังนีจ้ะเรยีกหนว่ยงานนัน้ว่า Node

จ านวนตัวชีวั้ด
หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จ านวน 38 ตัวชีวั้ด

กรอบประเมินผลการปฏิบติัราชการของหน่วยงาน (16 ตัวชีวั้ด )
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ภาคผนวก ง 
บทบาทและแนวทางการด าเนนิงาน 

ของหน่วยงานเจ้าภาพประสานข้อมูล 
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บทบาทและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานเจ้าภาพประสานข้อมูล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

  

มอบหมายผูร้ับผิดชอบตัวชี้วัด 

ก าหนดแนวทางและแผนผลักดันตัวชี้วัด  

และเสนอให้ผูก้ ากับดูแลพิจารณาเห็นชอบ 

ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนผลักดันตัวชีว้ัด 

และสอบทานความถูกต้องของขอ้มูล 

กับหนว่ยงาน 

สื่อสารแนวทางและแผนผลักดันตัวชี้วัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
 

ส่งเสริมและผลักดันรวมทั้งใหข้้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้

เป็นไปตามเป้าหมายของแผนผลักดันฯ ทุกไตรมาส 
 

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชีว้ัดที่ได้รับมอบหมาย 

และรวบรวมหลักฐานให้กองนโยบายและแผน 
 

รายงานผลการติดตามการด าเนนิงานตามแผนผลักดันตัวชี้วัด 

และผลการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล ให้ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัดทราบ  
 

จัดส่งรายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนผลักดันตัวชี้วัด 

และผลการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลให้กองนโยบายและแผน 
 

ต.ค. 58 

ต.ค. 58 

ต.ค. 58 

ทุกเดอืน 

ทุกเดือน 

ทุกวันท่ี 3 

ธ.ค.58,มี.ค. 59 

มิ.ย.59,ก.ย. 59 

 

ทุกวันท่ี 3 
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แนวทางการด าเนนิงานตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการส ารวจ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เสนอแตง่ตัง้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ อยา่งน้อย 3 ทา่น 

ออกแบบเคร่ืองมอืร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

สื่อสารและสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวการแบบส ารวจและกลุม่ตัวอย่าง 

ให้หนว่ยงานรับทราบ 

จัดส่งเครื่องมือท่ีผ่านการตรวจสอบให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยฯี 

จัดท าเป็นแบบส ารวจ Online ผ่านระบบเครอืขา่ยของมหาวทิยาลัย 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯเปิดรับระบบส ารวจ Online  

ให้กลุม่ตัวอย่างเข้าตอบ 2 รอบ คือ  

รอบท่ี 1 เดอืนมกราคม-กุมภาพันธ์ และ รอบท่ี 2 เดอืนกรกฎาคม-สิงหาคม 

วเิคราะห์และจัดท ารายงานผลการส ารวจฯ จ านวน 2 รอบ  

รอบท่ี 1 มนีาคม    รอบท่ี 2 กันยายน  พร้อมท้ังเสนอผู้ก ากับดแูลพจิารณา 

 

เสนอเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ตดิตามและแจ้งจ านวนผู้เข้าตอบแบบส ารวจ Online ให้หนว่ยงานทราบทุกวันศุกร์ 

แจ้งผลการส ารวจ ให้หน่วยงานทราบเพื่อน าไปจัดท าแผนปรับปรุง  

รอบที่ 1 มีนาคม    รอบที่ 2 กันยายน   

 

ต.ค. 58 

พ.ย. 58 

พ.ย. 58 

ธ.ค. 58 

ธ.ค. 58 

รอบที่ 1 

ม.ค. –ก.พ. 

59 

ทุกวันศุกร ์

รอบที่ 1 

ม.ีค. 59 

รอบที่ 2 

รอบที่ 1 ม.ีค. 59 

รอบที่ 2 ก.ย. 59 
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ภาคผนวก จ 
ตัวชี้วัดประเภทส ารวจ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวชี้วัดประเภทส ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ตัวชีว้ัดส ารวจ มีจ านวน  12 ตัวชีว้ัด จ าแนกเป็นตัวชีว้ัดแบบ Online จ านวน 5 ตัวชีว้ัด 

และ ตัวชีว้ัดแบบไม ่online จ านวน 7 ตัวชีว้ัด  

 

 ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2559 

online ไม่ 

online 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล    

1 1.1.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรใน

การด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย*1 

≥4.51  - 

2 1.2.1 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาต่อระบบ

บรหิารจัดการของมหาวิทยาลัย 

≥3.51 -  

3 1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่ของบคุลากรต่อระบบ

บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลยั 

≥4.51  - 

4 1.7.1 ระดับคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากร ≥4.22  - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างเครอืข่าย   

5 3.2.1 ระดับความพงึพอใจของเครอืข่ายที่มตี่อการ

ด าเนินกจิกรรมของมหาวิทยาลัย 

≥3.51 -  

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การพัฒนาภาพลักษณข์ององค์กร และส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ 

6 4.2.1 รอ้ยละของการรับรูภ้าพลักษณแ์ละการ

ให้บริการของมหาวิทยาลัย 

60.00 -  

 

7 

4.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิารที่มาใช้

บรกิารศูนย์ขอ้มลูสารสนเทศทางดา้น

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

≥4.51  - 
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 ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2559 

online ไม่ 

online 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน  ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 

8 5.1.1 คุณภาพของบัณฑติ ปรญิญาตร ีโท เอก 

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

≥4.51 -  

9 5.2.1 รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าและ

การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

≥90.00 -  

 

10 

5.2.2 รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานตรง

สาขาวิชา 

≥80.00 -  

11 5.4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 -  

12 5.6.1 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิารต่อการ

ให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

≥3.51  - 

รวม 5 7 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบฟอร์มสรุปผลการปฏบิัตริาชการ 

ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 

หน่วยงาน .................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  

 (....) รอบ ..... เดอืน 

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้

คะแนน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน

ท่ีได้ 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์: 1 …………. 

 ตัวชี้วัด ......................................           

 ตัวชี้วัด ......................................           

 ตัวชี้วัด ......................................           

 ตัวชี้วัด ......................................           

ยุทธศาสตร์: 2 …………. 

 ตัวชี้วัด ......................................           

 ตัวชี้วัด ......................................           

 ตัวชี้วัด ......................................           

 ตัวชี้วัด ......................................           

ยุทธศาสตร์: 3 …………. 

 ตัวชี้วัด ......................................           

 ตัวชี้วัด ......................................           

 ตัวชี้วัด ......................................           

 ตัวชี้วัด ......................................           

ยุทธศาสตร์: 4 …………. 

 ตัวชี้วัด ......................................           

 ตัวชี้วัด ......................................           

 ตัวชี้วัด ......................................           

ยุทธศาสตร์: 5 …………. 

 ตัวชี้วัด ......................................           

 ตัวชี้วัด ......................................           

 ตัวชี้วัด ......................................           

 ตัวชี้วัด ......................................           

 ตัวชี้วัด ......................................           

 รวม    
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แนวทางการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ขอให้กรอกข้อมลูตามหัวขอ้ตา่งๆ ดงันี้ 

หัวข้อรายงาน ค าอธบิาย 

1. หนว่ยงาน ระบุช่ือหนว่ยงาน 

2. รอบการรายงานผล ท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง q ให้สอดคลอ้งกับระยะเวลา ของการ

รายงาน 

3. ตัวชี้วัดผลการ

ปฏบัิติราชการ 

ระบุช่ือตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการหรือคู่มอืการประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการของหนว่ยงาน 

4. หนว่ยวัด ระบุหน่วยวัดของตัวช้ีวัด เชน่ ร้อยละ แห่ง ราย บาท ระดับ เป็นต้น 

5. น้ าหนัก ระบุน้ าหนักตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการของหนว่ยงาน 

6. เกณฑ์การให้

คะแนน 

ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแตล่ะตัวช้ีวัด ตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ

หนว่ยงาน 

7. ผลการด าเนนิงาน ระบุผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ท้ังนี้ต้องมีหน่วยนับ

เหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด (ส าหรับตัวชี้วัดท่ีมีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 

ตัวช้ีวัด และไมไ่ด้ระบุตัวช้ีวัดย่อยพร้อมรายละเอียดลงในตาราง ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน) 

8. ค่าคะแนนท่ีได ้ ระบุค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยน าผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ

ให้คะแนนท่ีระบุในค ารับรองฯ แล้วจึงน าค่าคะแนนท่ีค านวณได้มาใส่ในช่องค่า

คะแนนท่ีได้  โดยใชว้ธีิการค านวณจ าแนกตามประเภทของตัวชี้วัด  

9. คะแนนถ่วงน้ าหนัก ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดท่ีได้จากการน าค่าคะแนนท่ีได้ของ

ตัวชี้วัด มาคูณกับน้ าหนักของตัวชี้วัด แล้วหารด้วยน้ าหนักรวมท้ังหมดของ

ทุกตัวช้ีวัดท่ีระบุในค ารับรองฯ 

10. วันท่ีรายงาน ระบุวันท่ีจัดท าตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 หลังจากท่ีมีการตรวจสอบและผู้

มอี านาจให้ความเห็นชอบแลว้ 

11. ผู้รายงาน  

หนว่ยงาน ต าแหนง่                           

พร้อมหมายเลข

โทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีจัดท าตารางสรุปผลการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ต าแหนง่ เบอร์โทรศัพท์ท่ีส านักงาน 
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แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

ภาคผนวก ช 
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แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

(รายตัวชี้วัด) ส าหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

   รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)   ( .... )  รอบ  6  เดือน 

                                                                        ( .... )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :    

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

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

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

     

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :   

 

ปัจจัยสนบัสนุนตอ่การด าเนินงาน :   

 

อุปสรรคตอ่การด าเนินงาน :          

หลักฐานอ้างอิง : 
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

(รายตัวชี้วัด) ส าหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

หัวข้อการรายงาน ค าอธบิาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง q ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการ

รายงาน 

2. ชื่อตัวชีว้ัด ระบุช่ือตัวช้ีวัดและล าดับท่ีของตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบัิติ

ราชการของหนว่ยงาน 

3. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ระบุช่ือผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด พร้อมเบอร์ติดต่อ 

4. ผู้จัดเก็บขอ้มูล ระบุช่ือผู้จัดเก็บขอ้มูล พร้อมเบอร์ติดต่อ 

5. ข้อมูลผลการด าเนนิงาน อธิบายรายละเอียดการด าเนินงานท่ีมีความสอดคล้องกับ

ประเด็นการประเมินผลท่ีก าหนดไว้ของตัวช้ีวัดน้ันๆ  

6. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของหนว่ยงาน 

7. การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน 

7.1 ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ   

ตัวช้ีวัด 

ระบุช่ือตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการของหนว่ยงาน 

7.2 น้ าหนัก ระบุน้ าหนักตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

หนว่ยงาน 

7.3 ผลการด าเนนิงาน ระบุผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ท้ังนี้

ตอ้งมีหน่วยนับเหมอืนกับหน่วยของตัวช้ีวัด (ส าหรับตัวชี้วัดท่ีมี

ตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัวชี้วัด ให้ระบุตัวชี้วัดย่อยพร้อมผล

การด าเนนิงานให้ครบถ้วน) 

7.3 ค่าคะแนนท่ีได้ ระบุค่ าคะแนนของตัวชี้ วั ด  โดยน าผลการด า เนินงาน

เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนท่ีก าหนดไว้  

7.4 คะแนนถ่วงน้ าหนัก ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดท่ีได้จากการน าค่า

คะแนนท่ีได้ของตัวช้ีวัดมาคูณกับน้ าหนักของตัวช้ีวัด 

8.   การบรรลุเป้าหมาย ให้เปรียบเทียบค่าเป้าหมายและผลการด าเนนิงาน 

9. ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการ

ท่ีได้ด าเนนิการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ 

ส าหรับตัวช้ีวัดนี ้
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หัวข้อการรายงาน ค าอธบิาย 

10. ปัจจัยสนับสนุนตอ่การด าเนินงาน ระบุปัจจัยท่ีมีสว่นสนับสนุนตอ่การด าเนินงานส าหรับตัวช้ีวัดนี้ 

11. อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน     ระบุปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ ส าหรับตัวชี้วัดนี้

ท้ังท่ีควบคุมได้และควบคุมไมไ่ด้ 

 

12. หลักฐานอ้างองิ ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานท่ีใช้อ้างอิง และจ านวนของ

เอกสารท่ีได้จัดส่งมา เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาประเมินผล

การปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละ

ตัวชี้วัดสามารถดูได้จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย หัวข้อ ข้อมูลอา้งอิง/แนวทางการประเมินผล 

ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละ เอียดของแผนงาน 

หนังสือ ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างาน รายงานการประชุม 

ภาพถ่าย เป็นต้น ท้ังนี้ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสาร/หลักฐาน

ท่ีจัดสง่มาประกอบนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับการ

ด าเนนิงานของตัวช้ีวัดในแตล่ะขั้นตอนอย่างไร 
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ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

(รายตัวชี้วัด) ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ 
รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด)  (....) รอบ  6  เดือน 

                                                                                           (.....) รอบ 12  เดอืน  

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2.11 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ า 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา                       ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท์ :  02-160-1126 โทรศัพท์ :   02-160-1435 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจ าและ/ หรือนักวิจัยประจ าที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน

ระดับชาติและ/ หรือระดับนานาชาติ 

30.50 70.30 120.50 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและ/ หรือนักวิจัยประจ า  250 300 500 

3. ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและ / หรือ

นักวิจัยประจ า 

12.20 23.43 24.10 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่า

คะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

ต่ออาจารย์ประจ าและ/ หรือนักวิจัยประจ า 

4.00 24.10 3.8200 0.1500 
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รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด)  (....) รอบ  6  เดือน 

                                                                                           (.....) รอบ 12  เดอืน  

การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 24.10 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  

(ขอให้หน่วยงานอธบิายรายละเอยีดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดก้ารด าเนนิการ ส าหรับตัวชี้วัดนี)้ 

 

ปัจจัยสนบัสนุนตอ่การด าเนินงาน :   

(ขอให้หน่วยงานระบุปัจจัยทีม่ีส่วนช่วยสนับสนุนต่อการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ส าหรับตัวชี้วัดนี)้ 

 

อุปสรรคตอ่การด าเนินงาน :      

 (ขอให้หน่วยงานระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ส าหรับตัวชีว้ัดนี)้ 

 

หลักฐานอ้างอิง :  

( ขอให้หน่วยงานาระบุให้ชัดเจนว่าเอกสารอา้งองิที่จดัส่งมาให้แตล่ะรายการนั้น มีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับการ

ด าเนินงานของตัวชี้วัดอย่างไร) 
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แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

(รายตัวชี้วัด) ส าหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการ 
 รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด:   

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อ ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

   

   

   

   
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

     
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

     
 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

   

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

ปัจจัยสนบัสนุนตอ่การด าเนินงาน :  

อุปสรรคตอ่การด าเนินงาน : - 
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ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

(รายตัวชี้วัด) ส าหรับตัวชี้วัดคุณภาพ 

รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการ 
 รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 5.1.3 ร้อยละความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร และนักศกึษาต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

อาจารย์กวนิ วงศ์ลีดี 

โทรศัพท์ : 02-160-1040 โทรศัพท์ : 02-160-1214 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

1. ค่าเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร 

และนักศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนน - - N/A 

2. ร้อยละความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร 

และนักศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ 95.16 90.56 84.83 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 55.00 ร้อยละ 65.00 ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 95.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ าหนัก 

5.1.3  ร้อยละความรู้ ความเข้าใจของ

บุคลากร และนักศกึษาต่อการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

1.36 84.83 3.9830 0.0541 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ

95.00 84.83 ไม่บรรลุ 
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รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการ 
 รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดอืน 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

    มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อสรา้งความพร้อมการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ดังนี ้     

     1. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ให้นกัศึกษาและบุคลากรพัฒนาตนเพื่อเตรยีมความ

พร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

     2. โครงการประชุมเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับ Technological University of Philippines (TUP) โดยคณะวิทยาการ

จัดการ  

      3. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในประชาคมอาเซียน เพื่อสง่เสรมิเอกลกัษณส์วนสุนันทา โดยวิทยาลัยนานาชาติ 

      4. โครงการ ILPC English Camp 58 เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ รองรับประชาคมอาเซียน โดยสถาบัน

สรา้งสรรค์และสง่เสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

      5. โครงการเตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน โดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

ความร่วมมือของหน่วยงานในการจัดท าแผนการด าเนินงานการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

อุปสรรคตอ่การด าเนินงาน :  

บางหน่วยงานยังไม่ได้จัดท าแผนการด าเนินงานการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 

หลักฐานอ้างอิง :  

     1. รายงานโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ให้นักศึกษาและบุคลากรพัฒนาตนเพื่อเตรยีม

ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน โดยคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

     2. รายงานโครงการประชุมเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับ Technological University of Philippines (TUP) โดยคณะ

วิทยาการจัดการ  

     3. รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประชาคมอาเซียน เพื่อสง่เสริมเอกลักษณส์วนสุนันทา โดยวทิยาลัยนานาชาติ 

     4. รายงานโครงการ ILPC English Camp 58 เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ รองรับประชาคมอาเซียน โดย

สถาบันสรา้งสรรค์และสง่เสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

    5. รายงานโครงการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร ์
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ท่ีปรกึษา 

อาจารย์คมสัน  โสมณวัตร คณบดีวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

อาจารย์ศุภมิตร  ศรสีวัสดิ์ รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

ดร.เบญจพนธ์  มีเงิน รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด รองคณบดีฝา่ยวิจัย 

อาจารย์วริยิา  บุญมาเลิศ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

อาจารย์ธันย์  ชัยทร รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

 

ผู้เขียน/เรยีบเรยีง/รูปเล่ม 

นางสาวสุนทร ี พัชรประทีป    หัวหน้าส านักงาน 

นางสาวดาราวรรณ  พวงบุบผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวกรรณิการ ์ ศรพีนมวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 




