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มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้กําหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ตัวช้ีวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
องค์กรและการรายงานผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ทันเวลา ข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย  
3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล ส่วนที่ 3 แนวทางและวิธีการประเมินผล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัดและผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะ/
วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์ได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และเป็นแนวทางการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายสู่ระดับบุคคลใน 
แต่ละหน่วยงานตามภาระงานและสมรรถนะประจําตําแหน่งงานต่อไป 
 มหาวิทยาลัยหวังว่าคู่ มือฉบับน้ีจะประโยชน์และเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานได้
ดําเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยทุกประการ 
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สาระสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประกอบด้วย หลักการและที่มา วัตถุประสงค์ กรอบการประเมินผล โครงสร้างของการ
ประเมินผล รวมถึงกลไกและวิธีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

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

วรรค 3 บัญญัติว่า ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การ
เปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสม
ของภารกิจ 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9(3) กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และมาตรา 12 ที่กําหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ สํานักงาน ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการ
ปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และ มาตรา 45 กําหนดว่า นอกจากการจัดให้มีการ
ประเมินผลตามมาตรา 9(3) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการ
ให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบหลักการและ
รายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเสริมสร้างการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองท่ีดีตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซ่ึงให้ทุกส่วนราชการต้องพัฒนาการปฏิบัติราชการ
และทําข้อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล โดย
จะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว้ 

4. ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) ของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกล่าว เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

5. สํานักงาน ก.พ.ร. ได้วางระบบและกลไกให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการประเมินผล
การดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัย โดยจะต้องจัดให้มีระบบในการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเป็นตัวช้ีวัดผล
การดําเนินงานและเป้าหมายในระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล โดยมีการเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายในปีงบประมาณ ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้นําแนวทางดังกล่าว
มาพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกบับทบาทหน้าที่ และภารกิจของมหาวิทยาลัย   

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ภาพรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน และได้
มีการกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อกํากับติดตามและประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
โดยตัวช้ีวัดที่กําหนดมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการตัวช้ีวัดของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)และ
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย โดยได้กําหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และคาดหวังให้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปีของผู้บริหารท่ีกํากับดูแลหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานระดับบุคคลตามความรับผิดชอบของตําแหน่งงานในแต่ละระดับ รวมถึง
การนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. เพื่อนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดสรรส่ิงจูงใจแก่บุคลากรได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นการประเมินผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ด้าน ประกอบด้วย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่าย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล   
 

โครงสร้างการประเมินผล 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี
รายละเอียดโครงสร้างการประเมินผล ดังน้ี 
 คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล  
 มีบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเจรจาข้อตกลงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน รวมทั้งทําหน้าท่ีในการให้คําแนะนํา ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลง ซ่ึงเป็นคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังโดย
อธิการบดี  มีดังน้ี  

1. อธิการบดี ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
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5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
7. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ กรรมการ
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต กรรมการ
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
11. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
12. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
13. รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. บุคลากรกองนโยบายและแผนท่ีมีภาระหน้าท่ีเกี่ยวข้อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โครงสร้างของคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
 รูปแบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 คํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ถือเป็นคํารับรองของหน่วยงานฝ่ายเดียว 
ไม่ใช่สัญญา และใช้สําหรับระยะเวลา 1 ปี โดยในคํารับรองฯ จะประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  โดยมี
รูปแบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังตาราง 1.1 
ตาราง 1.1 แสดงรูปแบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

 รูปแบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ข้อตกลงที่ให้ 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชา

ระดับมหาวิทยาลัย
อธิการบดี 

 
ลงนามกับ เลขาธิการ

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 แผนปฏิ บัติ ร าชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 แผนปฏิ บัติ ร าชการของ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัย 
 ตั ว ชี้ วั ด ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ

ราชการ น้ําหนัก เป้าหมายและ
เกณฑ์การให้คะแนน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติราชการ
ข อ ง ก ร ะท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร /
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
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 รูปแบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ข้อตกลงที่ให้ 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชา

   ตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ปฏิ บั ติ
ราชการที่สํ านั กงาน  ก .พ .ร . 
กําหนดไว ้
 ตั ว ชี้ วั ด ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ น้ําหนัก เป้าหมายและ
เ กณฑ์ ก า ร ใ ห้ ค ะ แ น น  ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

- รองอธิการบดี 
- ผู้ช่วยอธิการบดี 

ลงนามกับ อธิการบดี  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนดไว ้

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เป้าหมายและเกณฑ์
การให้คะแนนของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับหน่วยงาน 
หน่วยงานจัดการศึกษา 
- คณบด ี
- ผูอํ้านวยการวิทยาลัย 

ลงนามกับ อธิการบดี  แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 ตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบ 
 การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการที่มหาวิทยาลัย 
กําหนดไว ้
 

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
- หัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบภายใน 
 
 

ลงนามกับ อธิการบดี
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 รูปแบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ข้อตกลงที่ให้ 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชา

- ผูอํ้านวยการสํานัก 
- ผูอํ้านวยการสถาบัน 

ลงนามกับ -รองอธิการบดี
ที่กํากับดูแล 
 

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก เป้าหมายและเกณฑ์
การให้คะแนน ของหน่วยงาน 

ระดับบุคคล  
หน่วยงานจัดการศึกษา  
- รองคณบดี 
- รองผูอํ้านวยการ

วิทยาลัย 
- หัวหน้าภาค/หัวหนา้

สาขาวิชา 
- หัวหน้าสํานักงาน 

ลงนามกับ - คณบดี
- ผูอํ้านวยการวิทยาลัย

 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน  
(ที่ผูบั้งคับบัญชามอบหมาย) 

 ตัวชี้วัดตามภาระงาน  
(Job Description) 

 ตัวชี้วัดงานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นกรณีพิเศษ(ถ้าม)ี 

 ตัวชี้วัดพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 

- อาจารย์ 
 

ลงนามกับ -คณบดี
- หัวหน้าภาค/หัวหนา้
สาขาวิชา 

- บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

ลงนามกับ -รองคณบดี
- รองผูอํ้านวยการ
วิทยาลัย 
- หัวหน้าสํานักงาน 

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
- รองผูอํ้านวยการ
- หัวหน้าสํานักงาน 

ลงนามกับ - ผูอํ้านวยการสํานัก
- ผูอํ้านวยการสถาบัน 

 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน  
(ที่ผูบั้งคับบัญชามอบหมาย) 

 ตัวชี้วัดตามภาระงาน  
(Job Description) 

 ตัวชี้วัดงานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นกรณีพิเศษ (ถ้าม)ี 

 ตัวชี้วัดพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 

- ผูอํ้านวยการกอง
 

ลงนามกับ - ผูอํ้านวยการ
สํานักงานอธิการบดี 

- บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

ลงนามกับ - รองผูอํ้านวยการ
- ผูอํ้านวยการกอง 
- หัวหน้าสํานักงาน 
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หมายเหตุ : การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลสามารถปรับได้ตามลําดับการ
บังคับบัญชาที่หน่วยงาน มีการมอบหมายงาน  
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รายละเอียดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
1. คู่ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

1.1  ระดับมหาวิทยาลัย เป็นคํารับรองฯ ระหว่างรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ใน
ฐานะผู้ทําคํารับรองกับผู้บังคับบัญชา คือ อธิการบดี ในฐานะผู้รับคํารับรอง 

1.2  ระดับหน่วยงาน  เป็นคํ ารับรองการปฏิบั ติราชการ  ระหว่าง  คณบดี / 
ผู้อํานวยการวิทยาลัย/ผู้อํานวยการสํานัก / ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ในฐานะผู้ทําคํารับรอง กับผู้บังคับบัญชา คือ อธิการบดี/รองอธิการบดี ในฐานะผู้รับคํารับรอง 

1.3 ระดับบุคคล เป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง ผู้บังคับบัญชา 
กับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามโครงสร้างของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน/ศูนย์ 

2. ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
- กําหนดระยะเวลาของคํารับรองฯ เริ่มต้นและส้ินสุด มีความสอดคล้องกับ

ปีงบประมาณ  
3. แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  

- กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (ถ้ามี) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ 
กลยุทธ์  

4. รายละเอียดข้อตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
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ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ขั้นตอน 1 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

1) จัดทํา (ร่าง) คําอธบิายตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

ม.ิย. 58 กองนโยบาย
และแผน 

2) เสนอ (ร่าง) คําอธบิายตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ให้ผูกํ้ากับดูแลตัวชี้วัด 
และหน่วยงานเจ้าภาพประสานข้อมูล
พิจารณาตรวจสอบ 

(พฤ.)2 ก.ค. 
58 

กองนโยบาย
และแผน 

1) คําอธิบายตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการ 

3) แต่งตัง้คณะกรรมการเจรจาข้อตกลง
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(ศ.)3 ก.ค. 
58 

อธิการบดี 2) คําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
เจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผล 

4) จัดทํา (ร่าง) แนวทางการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

(ศ.)17 ก.ค. 
58 

กองนโยบาย
และแผน 

3) (ร่าง)แนวทางการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด
ระดับมหาวิทยาลัยสู่
ระดับหน่วยงาน 

5) จัดทํา(ร่าง)คู่มือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  

(ศ.)17 ก.ค.
58 

กองนโยบาย
และแผน 

4) คู่มือประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

6) พิจารณา 
6.1 แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ

เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยลงสู่

(จ.)10 ส.ค. 
58 

คณะกรรม
การเจรจา
ข้อตกลงและ

5) แนวทางการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายระดับ
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ระดับหน่วยงาน  

6.2 กรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

6.3 คําอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ประเมินผล มหาวิทยาลัยลงสู่
ระดับหน่วยงาน  
และกรอบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
 

7) เสนอกรอบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ใหค้ณะกรรมการบรหิาร
มหาวทิยาลัยเพื่อทราบ 

(จ.) 14 ก.ย.
58 

กองนโยบาย
และแผน 

- 

8) ประชุมชี้แจง
8.1 กรอบประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 
8.2 แนวทางการจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ  
8.3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

(พ.)  2 ก.ย.
58 

กองนโยบาย
และแผน 

6) ร้อยละผู้เข้า
ประชุมเข้าใจกรอบ
ประเมินผล และ
แนวทางการติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

9) จัดส่ง (ร่าง) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและเอกสารประกอบฯ ให้
หน่วยงานพิจารณายืนยันตัวชี้วัด 

(พ.) 2 ก.ย.
58 

กองนโยบาย
และแผน 

7)ส่งได้ภายในเวลาที่
กําหนด 

10) พิจารณายืนยัน (ร่าง) คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการและเอกสารประกอบฯ  

(พ.)16 ก.ย.
58 

หน่วยงาน -

11) ประชุมเพื่อพิจารณาผลการยืนยัน
(ร่าง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ
และเอกสารประกอบฯ  (ถ้ามีการ
อุทธรณ)์ 

(จ.) 21 ก.ย. 
58 

คณะกรรม
การเจรจา

ข้อตกลงและ
ประเมินผล 

8) ผลการพิจารณา
ผลการยืนยัน(ร่าง) 
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและเอกสาร
ประกอบฯ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
12) ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 
(พ.) 1 ต.ค. 
58 

อธิการบด/ี
รอง

อธิการบด/ี
ผู้บริหาร

ระดับสูงของ
หน่วยงาน 

9) คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

13) หน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายระดับหน่วยงานสู่ระดับ
บุคคล 

(ศ)30 ต.ค. 
58 

ผู้บริหาร
หน่วยงาน 

10) ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการแต่ละ
บุคคล 

ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการ 
14) ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ  
ต.ค. 58.-
ก.ย.59 

ผู้บริหาร และ
บุคลากรทุก

ระดับ 

11) ความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติ
ราชการ 

ขั้นตอนที่  3 ติดตามผลการปฏิบัติราชการ
15) หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของ

การปฏิบัติราชการประจําเดือนผ่าน
ระบบติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ พร้อมหลักฐาน ทุกสิ้น
เดือน  

หน่วยงานที่
ทําคํารับรอง 
 

12) ร้อยละของ
หน่วยงานที่ส่ง
รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
รอบที่กําหนด  

o รอบ 1 เดือน (ต.ค.58) (ศ).30 ต.ค. 58
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- ม.ีค.59) และ จัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ  รอบ 6 เดือน 
(ต.ค.58- ม.ีค.59) 

(พฤ)31 ม.ี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
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
o รอบ 9 เดือน (ต.ค.58- ม.ิย.59) (พฤ)30 ม.ิ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
o รอบ 12 เดือน (ต.ค.58-ก.ย.59)และ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการฯ  รอบ 12 
เดือน (ต.ค.58- ก.ย. 59) 

(อ)30 ก.ย. 59

16) หน่วยงานเจ้าภาพพิจารณายืนยันผล
การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน และส่งผล
ให้กองนโยบายและแผนผ่านระบบ E-office   

หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

13) ร้อยละของ
หน่วยงานเจ้าภาพที่
ส่งผลการยืนยันผล
การปฏิบัติราชการ
ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

o ยืนยันรอบ 1 เดือน (ต.ค. 58) (อ)3 พ.ย. 58
o ยืนยันรอบ 2 เดือน (ต.ค.- พ.ย.58) (พฤ)3 ธ.ค. 

58 
o ยืนยันรอบ 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.58) (อ) 5 ม.ค. 

59 
o ยืนยันรอบ 4 เดือน (ต.ค.58- ม.ค. 59) (พ)3 ก.พ. 59
o ยืนยันรอบ 5 เดือน (ต.ค.58-ก.พ. 59) (พฤ)3 ม.ีค. 

59 
o ยืนยันรอบ 6 เดือน (ต.ค.58- ม.ีค.59) (จ)4 เม.ย. 59
o ยืนยันรอบ 7 เดือน (ต.ค.58- เม.ย.59) (อ)3 พ.ค. 59
o ยืนยันรอบ 8 เดือน (ต.ค.58- พ.ค.59) (ศ)3 ม.ิย. 59
o ยืนยันรอบ 9 เดือน (ต.ค.58- ม.ิย.59) (จ)4 ก.ค. 59
o ยืนยันรอบ 10 เดือน (ต.ค.58-ก.ค.59) (พ)3 ส.ค. 59
o ยืนยันรอบ 11 เดือน (ต.ค.58-ส.ค.59) (จ)5 ก.ย. 59
o ยืนยันรอบ 12 เดือน (ต.ค.58-ก.ย.59) (จ)3 ต.ค. 59

17) พจิารณารายงานความก้าวหนา้การ
ปฏิบัติราชการ และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติ 

คณะกรรม
การบริหาร
มหาวิทยาลัย

14) มติที่ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

o รอบ 3 เดือน (ต.ค.58- ธ.ค. 58) ม.ค. 59
o รอบ 6 เดือน (ต.ค.58- ม.ีค. 59) เม.ย. 59
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
o รอบ 9 เดือน (ต.ค.58- ม.ิย.59) ก.ค. 59

18) นําข้อเสนอแนะปรับปรุง ม.ค.-ก.ย. 
59 

ทุกหน่วยงาน 15) หน่วยงานมีผล
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น
จากรอบที่ผ่านมา 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินและปรับปรุง 
19) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 

รอบ 12 เดือน (ต.ค. 58-ก.ย.59) 
ระดับมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 59 กองนโยบาย
และแผน 

16) รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2559 
(รอบ 12 เดือน) 

20) ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ -กองนโยบาย
และแผน 
-
คณะอนุกรรม
การตดิตาม
และ
ประเมนิผล
การปฏิบัติ
ราชการ 
-
คณะกรรมการ
เจรจาขอ้ตกลง
และ
ประเมนิผล 
-หนว่ยงานที่
จัดทําคํา
รับรอง 
 

17) ผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ระดับ
มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน 

 ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 
ระดับหน่วยงาน  รอบ 6 เดือน 

เม.ย. 59

 ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 
ระดับหน่วยงาน  รอบ 12 เดือน 

ต.ค. 59
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
21) ทบทวนกระบวนการการถ่ายทอด 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ต.ค. 59 -คณะกรรม
การเจรจา
ข้อตกลงและ
ประเมนิผล 
-กองนโยบาย
และแผน 

18) รายงานผลการ
ทบทวนกระบวนการ 
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กลไกและวิธีการจัดทําคํารับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
 

1. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ  1.1  ขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผล  

กําหนดกรอบการประเมนิผลการปฏบัิติ
ราชการประจําปี 

เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก  
ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานลงนามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการกับอธิการบด ี 

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ที่กํากับดูแล 

ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
และประเมินผลตนเอง  

รายงานผลการปฏิบัติราชการทุกเดือน 

ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ 12 เดือน หน่วยงานได้รับสิ่งจัดสรรจูงใจตาม 

ระดับของผลงาน 

ประกาศให้
ประชาคมทราบ 
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2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

นําผลการประเมินฯไปใช้
ในการจัดสรรสิ่งจูงใจ

กองนโยบายและแผนร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพประสานข้อมูล 
วิเคราะห์ความก้าวหน้าของตัวชี้วัดและจัดทําแผนผลักดันตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าและกรอกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลฯ ทุกเดือน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการทุกเดือน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบ
ผลการประเมินฯ

สิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานส่งรายงานประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน ส่งรูปเล่ม 

มหาวิทยาลัยตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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 ส่วนน้ีประกอบด้วยเน้ือหาสาระที่สําคัญ 5 ประเด็น ประเด็นแรก คือ วัตถุประสงค์ของ
การติดตามและประเมินผล ประเด็นที่สอง คือ วิธีการติดตามและประเมินผล ประเด็นที่สาม คือ 
การคํานวณผลการประเมิน ประเด็นที่สี่ คือ นิยามศัพท์ที่ใช้ในการประเมินผล และประเด็นที่ห้า 
คือ เง่ือนไขการปรับ ลดคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1.  วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ 
 เพื่อทราบความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
 เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

งานบรรลุเป้าหมาย 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติราชการเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ี

กําหนด โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) รวมทั้ง ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

 
วิธีการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล มีวิธีดําเนินการต่างๆ ดังน้ี  
1) การติดตาม 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ทุกเดือนและต้องบันทึกผลการดําเนินงานพร้อมหลักฐานในระบบการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกเดือนและให้จัดทํารายงานที่เป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์ม
การรายงานผลรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยทุกหน่วยงานจะต้องมีการรายงานผลภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดหลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนน้ันๆ 
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2) การประเมินผล 
(1) การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 

Report : SAR) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น 
o รายงานการประชุม 
o คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
o แผนการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
o ภาพถ่าย  

(2)  สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น 
 ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินการของหน่วยงาน 
(3)  สังเกตการณ์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น 
 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
 ระบบฐานข้อมูลซึ่งต้องคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 
o ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ข้อมูล ก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
สอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลทุก 1 เดือน 

o ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

o ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล 
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o ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมใน
การให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา ผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ 
 
การคํานวณผลการประเมิน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีรูปแบบการคํานวณ
ผลการประเมินตามลักษณะของตัวชี้วัดหลายลักษณะ และแบ่งระดับคะแนนผลการประเมิน โดยมี
รายละเอียดและตัวอย่างการคํานวณ ดังน้ี 

 ลักษณะของตัวช้ีวัด   
 1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เช่น ตัวช้ีวัดที่ 2.6.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา/นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัย  แนวทางในการประเมินจะมีการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสม โดยอาจใช้
ผลการดําเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยเป็นฐานในการเจรจาเกณฑ์การให้คะแนนของ
ตัวช้ีวัด หรือ อาจใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของชาติ หรือเกณฑ์มาตรฐานสากลตามที่
เห็นสมควร 
 2) ตัวช้ีวัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน (Milestone) เช่น ตัวช้ีวัดที่ 2.5.1 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  ซ่ึงตัวช้ีวัดลักษณะน้ีมีแนวทางในการประเมินท่ีกําหนดระดับคะแนนในแต่
ละขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการประเมินจะเป็นไปตามผลการดําเนินงานที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ในขั้นตอนน้ันจากขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 5 

 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังน้ี 
ตาราง 2.1 แสดงระดับคะแนนของผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเลิศ  4.5000-5.0000 
มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเย่ียม 3.5000-4.4999 
มีผลการปฏิบัติราชการระดับดี 3.0000-3.4999 
มีผลการปฏิบัติราชการระดับพอใช้ 1.5000-2.9999 
มีผลการปฏิบัติราชการระดับท่ีต้องปรับปรุง 1.0000-1.4999 
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 ตัวอย่างวิธีการคํานวณผลการประเมนิ 
แบบที่ 1: การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 

ตัวอย่าง : ตัวชี้วัด 2.6.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา/นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย  (น้ําหนัก : ร้อยละ 1.28) 
 
การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กรณีที่ผลการดําเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 8.75 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ประจํา/นักวิจัยมีผลงานวิจัย  ร้อยละ 8.75 
 มากกว่าที่เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 2  =  ร้อยละ 0.75  
ดังนัน้ ผลคะแนนจริงที่ได้ จึงอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 2 กับ 3 

 
คํานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 
ผลต่างของอาจารย์ประจํา/นักวจัิยมีผลงานวิจัย  = ร้อยละ 1 (3-2) เทยีบเทา่กับผลตา่งของเกณฑก์ารใหค้ะแนน 1 ระดับ 

ผลต่างของอาจารย์ประจํา/นักวจัิยมีผลงานวิจัย  = ร้อยละ 0.75 (8.75-8. 00)  

เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน           1 x 0.75  =  0.7500      
  
ดังนัน้ ค่าคะแนนที่ได้สําหรับตัวชี้วัด ร้อยละของอาจารย์ประจํา/นักวิจัยมีผลงานวิจัย  =   2 + 0.75   =   2.7500 

 
หมายเหตุ : การระบุผลการดําเนนิงานที่เป็นร้อยละ ให้ระบุเป็นทศนยิม 2 ตําแหน่ง 
               : การระบุคะแนนผลการประเมิน ให้ระบุเป็นทศนยิม 4 ตําแหน่ง 

 
 

 

1                         2                               3                               4                                 5 

        7                               8   9 11 
8.75

ผลการดาํเนินงานจริงท่ีได้

10 

ระดบัคะแนน

ผลการดาํเนินงาน

1
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แบบท่ี 2 : การคํานวณผลการประเมินผลตัวช้ีวัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) 
ตัวอย่าง : 2.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในระดับชาติหรือนานาชาติ (นํ้าหนัก : ร้อยละ1.36)   
      

  

 

     

 มีจํานวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา 

ระดับ 5 
(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

       
 มีการประเมินการพัฒนาระบบ

และกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ระดับ 4
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3+4) 

      
 มีการติดตามการพัฒนาระบบและ

กลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ระดับ 3
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3) 

   
  

 มีแผนการดําเนินงานการพัฒนาระบบและ
กลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ระดับ 2
(ขั้นตอนที ่

1+2) 

  
 

  มีคณะทํางานการพัฒนาระบบและกลไกการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

ระดับ 1
(ขั้นตอนที่ 1) 
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการประเมิน 
1. อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าท่ีหลักทางด้านการ

สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  
(มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์
ประจําด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน  
ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าท่ีของอาจารย์ประจําตามที่
กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

2. นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสัญญาการจ้างตลอดปีงบประมาณ 

3. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ  พนักงาน  และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาตลอดปีงบประมาณ ซ่ึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักและสนับสนุน
ของสถาบันอุดมศึกษา 

4. บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้าง
กับสถาบันอุดมศึกษาตลอดปีงบประมาณ ซ่ึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจสนับสนุนของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5. งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา
หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า
ตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือเป็น
การต่อยอดองค์ความรู้เดิมหรือทดลองวิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

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
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
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บุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะงานสร้างสรรค์ครอบคลุมถึงสิ่งประดิษฐ์และงานออกแบบตามสาขา
ศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 

7. การเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํา
รายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่าง
น้อยร้อยละ 25 และต้องมีผลงานจากสถาบันภายนอกอย่างน้อยร้อยละ 25 

8. การเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํา
รายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน จากต่างประเทศอย่างน้อย
ร้อยละ 25 

9. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หมายถึง บทความผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ.  

10. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 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 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ตามประกาศของ กกอ. 

11. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการ
แสดง (Performance) ซ่ึงเป็นการนําเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ ผลงานศิลปะดนตรีและ
การแสดงที่เป็นผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายโดยมีการ
จัดการนําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ
และมีกระบวนการประเมินคุณค่าของผลงานในการเผยแพร่ เช่น มีคณะกรรมการกล่ันกรอง (peer 
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review) คุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ซ่ึงอาจประกอบด้วยศิลปินระดับชาติผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

12. แหล่งเผยแพร่ที่มีคุณภาพ หมายถึง สถานที่สําหรับการเผยแพร่โดยการจัด
นิทรรศการหรือจัดการแสดงซ่ึงเป็นการนําเสนอผลงานจากงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะหรือ
กลุ่มเป้าหมายโดยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพดังต่อไปนี้ 

1) ต้องเป็นหอศิลป์ระดับสถาบันการศึกษา 
2) หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคมจะต้องเป็นสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะ

โดยเฉพาะและมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์เพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
3) แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับ

นานาชาติหรือเป็นโครงการความร่วมมือทางศิลปะระหว่างประเทศ 
4) มีคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผล

งานโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยศิลปิน
ระดับชาติผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 

5) ศิลปะที่ไม่ต้องการแสดงท่ีหอศิลป์จะต้องมีเอกสารโครงงานแผนงานและการ
ประเมินผลโดยผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการหรือหลักฐาน
ที่แสดงกิจกรรมการดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพของการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะเช่น
การแสดงพื้นบ้านดนตรีดุริยางค์ศิลป์และนาฏศิลป์นอกสถานที่ (Street Performance) เป็นต้น 

13. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย
อย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้การรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถ
นําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมีดังน้ี 
  1) การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ได้แก่ การใช้
ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
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  2) การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิง
นโยบายในการนําไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมายหรือกําหนดมาตรการกฎเกณฑ์
ต่างๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
  3) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต เป็นต้น 
  4) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่าทาง
จิตใจยกระดับจิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพสร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาลซ่ึง
ได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

14. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้
ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่
ชัดเจนพร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

15. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่
สังคมภายนอกสถาบันการศึกษาหรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมี
บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 

16. การให้อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

17. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรือ
อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่สําคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องค์การที่ทําหน้าท่ีกํากับดูแลกฎระเบียบ องค์การท่ีให้เงินสนับสนุน ผู้เสีย
ภาษี ผู้กําหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

18. ระบบและกลไก 
  1)  ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทํา
อะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่ว
กันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ
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ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้ากระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน 
  2) กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยู่ได้โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 

19. ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการ
ประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และนําส่งไปยังผู้ที่มี
สิทธิได้รับสารสนเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการบริหารหรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์
รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศใน
องค์การมีหลายประเภท ในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะ
ด้านในการทํางานที่แตกต่างกันออกไป 

20. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรม
หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

21. หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหารการจัดการ การควบคุมดูแล
กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียัง หมายถึง การบริหารจัดการที่ดีซ่ึงสามารถ
นําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน หลักธรรมที่ใช้ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย่างกว้างขวาง
กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่าน้ัน แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใช้ในภาครัฐ  
มี 10 องค์ประกอบดังน้ี 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานใน
ระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมี
ทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับ
ดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดําเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดและสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและ
มีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนอง
ต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
ช้ีแจงได้ เม่ือมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี
โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอํานาจการ
ตัดสินใจทรัพยากร  และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยงานการปกครองอ่ืน 
(ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)  และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึง
การมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้น
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุง
กระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
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8) หลักนิติธรรม (Rule of law) : การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่า
เทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ โดยฉันทามติ ไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็น
ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

22. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา หมายถึง ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนใน
หลักสูตรภาคปกติหรือภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในสาขาน้ันๆ ที่ได้งานทําหรือมีกิจการ
ของตนเองท่ีมีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดยไม่นับรวมผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา การนับการมีงานทําให้สามารถนับในกรณีการทํางานสุจริตทุก
ประเภท ที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพื่อเล้ียงชีพตนเองได้ สําหรับการนับจํานวนผู้ที่มีงาน
ทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงาน
ใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 

23. แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ท้ังหลายท่ี
สามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้คิดเองปฏิบัติเอง และสร้างความรู้
ด้วยตนเองตามอัธยาศัยและต่อเน่ืองจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสุดท้ายก็จะเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 

24. อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิกลักษณะที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

25. เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะ
โดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา  
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26. รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านบริการวิชาการและวิจัย หมายถึง รายได้ที่
เกิดจากการรับทํางานบริการวิชาการ หรือ งานวิจัยจากบุคคลหรือหน่วยงานที่มาจ้างหรือมาให้
ทุนอุดหนุนกับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

27. งบรายได้จากการเรียนการสอน หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาจากนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

28. เครือข่าย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การที่สมัครใจ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจทํา
ได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนนํา หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนนําแต่จะทําการติดต่อ
โดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิก
ยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจําเป็น
หรือเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน 

29. การรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้รับบริการ ทีสะท้อนถึงความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์และคุณลักษณะของสถาบันการศึกษา  

30. ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพในใจหรือภาพในความรู้สึกนึกคิดของผู้รับบริการ อันเกิด
จากการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเด่นของสถานศึกษา และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ซ่ึงเป็น
ภาพที่สถานศึกษาน้ัน ๆ ได้กําหนดตําแหน่งตนเองต่อการรับรู้ของสาธารณชน  

31. ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา ชุมชน ผู้ใช้ผลงานวิจัย ประชาชนที่มารับบริการกับ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

32. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ หมายถึง  
แหล่งเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยได้รวบรวม พัฒนา เพื่อให้บริการการศึกษาหาความรู้และสืบค้นข้อมูล
วัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์แก่ผู้รับบริการ 

33. Social Media หมายถึง สังคมออนไลน์ท่ีมีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่า เน้ือหา
เรื่องราว ประสบการณ์บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนข้ึนเอง ทําข้ึนเองหรือพบเจอจาก
สื่ออ่ืนๆ แล้วนํามาแบ่งปันให้กับผู้อ่ืนที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่
ใ ห้บริการบนโลกออนไลน์ ปัจจุบัน การสื่อสารแบบน้ี จะทําผ่านทางอินเตอร์ เน็ต และ
โทรศัพท์มือถือมากขึ้นเรื่อยๆ 

34. พฤติกรรม  หมายถึง กิริยาอาการต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับมนุษย์์หรือที่มนุษย์์ได้แสดง
หรือปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนกับมนุษย์์เม่ือได้เผชิญกับสิ่งเร้า 
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35. ทัศนคติในการให้บริการที่ดี หมายถึง  การมีพฤติกรรมท่ีดีในการให้บริการกับผู้มา
ใช้บริการ โดยการทุ่มเทกับการบริการ และพัฒนาการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
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เง่ือนไขการปรับ ลดคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. หากหน่วยงานใดรายงานผลความก้าวหน้าในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (www.ssru.ac.th/ssruplan2010) ล่าช้า จะถูกปรับลดคะแนนจากคะแนนการประเมินผล
รวมทั้งหมด ดังน้ี 

 
จํานวนคร้ังการรายงานล่าช้า คะแนนที่ถูกปรับลด 

1 ครั้ง จะถูกปรับลดคะแนน 0.0100 คะแนน 
2 ครั้ง จะถูกปรับลดคะแนน 0.0500 คะแนน 

ต้ังแต่ 3 ครั้งข้ึนไป จะถูกปรับลดคะแนน 0.1000 คะแนน 
 
2. หากหน่วยงานใดจัดส่งเล่มรายงานการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน ล่าช้ากว่า 

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 (นับวันที่กองนโยบายและแผนลงทะเบียนรับ) จะถูกปรับลดคะแนน 
วันละ 0.0500 คะแนน (วันทําการ) จากคะแนนการประเมินผลรวมท้ังหมด   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ จํานวน 

38  ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ จํานวนตัวช้ีวดั 

1) ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 9 

2) การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย 7 

3) การสร้างเครือข่าย 7 

4) การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์การ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 7 

5) การยกระดบัการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 8 

รวม 38 
 
โดยมีตัวชี้วัดดังน้ี 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 

เป้
าป

ระ
สง

ค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
2559 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยได้รับความเช่ือมั่นและไว้วางใจในการดําเนินการตามภารกิจจากบุคลากร 

  1.1.1 ระดับความเชื่อม่ันและไว้วางใจของบุคลากรในการดาํเนินการ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

≥4.51 

เป้าประสงค์ 1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
  1.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัย 

 

≥3.51 

 



         คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

                ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

www.ssru.ac.th 

36 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 

เป้
าป

ระ
สง

ค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
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เป้าประสงค์ 1.3 ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย 

  1.3.1 ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

≥4.51 

1.3.2 คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ป ี2558 

≥4.00 

เป้าประสงค์ 1.4 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได ้
  1.4.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการ

วิชาการและวิจัยต่องบรายได้จากการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 

20.00 

เป้าประสงค์ 1.5 บุคลากรมีทักษะ ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
  1.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

60.00 

  1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีคู่มือการปฏิบัติงาน 80.00 

เป้าประสงค์ 1.6 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 
  1.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ 

5 

เป้าประสงค์ 1.7 มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
  1.7.1 ระดับคณุภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ≥4.22 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย 
เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด 

  2.1.1 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัย 
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   - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20.00 

   - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 30.00 

   - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 20.00 

เป้าประสงค์ 2.2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 
   2.2.1 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่นําความรู้

ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
100.00 

    2.2.2 จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ 

14 

เป้าประสงค์ 2.3 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
   2.3.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจํา/

หรือนักวิจัย 

  

   - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ≥25,000 

   - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์     ≥60,000 

   - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ     ≥50,000 

เป้าประสงค์ 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด 

  2.4.1 ร้อยละของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 37.00 

เป้าประสงค์ 2.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

  2.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินการ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

5 

เป้าประสงค์ 2.6 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์การวิจัยและนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  2.6.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย 90.00 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างเครือข่าย 
เป้าประสงค์ 3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกบั
มหาวิทยาลัย 

  3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 60.00 

    3.1.2 จํานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 

เป้าประสงค์ 3.2 เครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
  3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการดําเนินกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

≥3.51 

เป้าประสงค์ 3.3 มีระบบและกลไกการบริหารเครือข่ายที่มีคุณภาพ 
  3.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ และกลไกการบริหาร

เครือข่าย 

5 

เป้าประสงค์ 3.4 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย 
  3.4.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา การถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติ 
10.00 

เป้าประสงค์ 3.5 มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ 
   3.5.1 ร้อยละของฐานข้อมูลเครือข่ายเพื่อการบริหาร 25.00 

    3.5.2 จํานวนของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง 

1 
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ยุท
ธศ

าส
ตร์

 

เป้
าป

ระ
สง

ค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
2559 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การพัฒนาภาพลักษณข์ององค์กร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 

  4.1.1 ร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จตามเป้าหมายการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย  

 100.00 

  4.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์ QS 5 

เป้าประสงค์ 4.2 ผู้รับบริการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาอย่างชัดเจน 

  4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

60.00 

    4.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่าใช้บริการศนูย์ข้อมูล
สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

≥4.51 

เป้าประสงค์ 4.3 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการส่ือสารภาพลักษณ ์ที่หลากหลายและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  4.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 

เป้าประสงค์ 4.4 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่
ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

  4.4.1 ระดับความสําเร็จของการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ 
Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์ 

5 

เป้าประสงค์ 4.5 บุคลากรมีพฤติกรรมและทัศนคติในการให้บริการที่ดีมีคุณภาพแก่
ผู้รับบริการ 
   4.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรม ทัศนคติ

ในการให้บริการที่ดี 

 

 

80.00 
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ยุท
ธศ

าส
ตร์

 

เป้
าป

ระ
สง

ค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
2559 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน  ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 
เป้าประสงค์ 5.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์เปน็ที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมได ้

  5.1.1 คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥4.51 

เป้าประสงค์ 5.2 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและมีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จ 
  5.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

≥90.00 

    5.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานตรงสาขาวิชา ≥80.00 

เป้าประสงค์ 5.3 หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
  5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับดีขึ้นไป 

40.00 

เป้าประสงค์ 5.4 นักศึกษาได้รับการพฒันาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
   5.4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 
≥4.25 

เป้าประสงค์ 5.5 บุคลากรมีศักยภาพในการแข่งขัน สู่ความเป็นมืออาชีพ  
  5.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 5 

  5.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการ
สอน 

90.00 

เป้าประสงค์ 5.6 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
   5.6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

≥3.51 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
มิติด้านประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดําเนินการตาม
ภารกิจจากบุคลากร 
ตัวช้ีวัด 1.1.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการดําเนินการตามภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย 
หน่วยวัด : ระดับคะแนนความเชื่อมั่น 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 
คําอธิบาย :  

ความเชื่อม่ันหรืออาจเรียกว่า ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการทํางาน 

โดยเฉพาะความเชื่อของบุคลากรต่อการทํางาน  ย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 
เน่ืองจากบุคลากรขาดความเชื่อม่ันในมหาวิทยาลัยแล้วน้ันก็จะไม่มีความสําคัญและขาดการ
สนับสนุน นอกจากน้ันจะส่งผลกระทบต่อการให้ความร่วมมือ การประสานงาน การร่วม
ปฏิบัติงาน ดังน้ัน การสร้างความเชื่อม่ันให้บุคลากรไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยสําคัญ อันจะส่งผลต่อ
การทํางานของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 

ความเชื่อม่ัน หมายถึง ความไว้วางใจหรือความม่ันใจของบุคคลซ่ึงต้ังอยู่บนฐานของ
ความรู้ความเข้าใจของบุคคลน้ัน ว่ามีการรับรู้  มีความรู้สึก ตลอดจนการแสดงออกท่ีบุคคลแสดง
พฤติกรรมความเต็มใจ การยอมรับความเสียหาย และความคาดหวังทางบวกที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 

เงื่อนไข :  
1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางที่จัดทําโดย สํานักงานอธิการบดี ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญ  

2. กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 

3. ให้ดําเนินการสํารวจแบบ Online ปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  

และรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  

4. ให้นําผลการสํารวจจากรอบท่ี 1 มาจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุง ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม ทั้งน้ีแผนฯ ดังกล่าวต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
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5. เม่ือส้ินปีงบประมาณ (30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการสํารวจของรอบท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม เป็นผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด   

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2500  หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51 3.76 4.01 4.26 ≥4.51 

 

คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สํานักงานอธิการบดี 
 ให้ดําเนินงานตัวช้ีวัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลสํารวจระดับความเชื่อม่ัน
และไว้วางใจของบุคลากรในการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ
ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวช้ีวัดร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน   
1. รายงานผลการสํารวจระดับความเชื่อม่ันและไว้วางใจของบุคลากรในการดําเนินการ

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย / หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการปรับปรุงตามผลสํารวจระดับความเชื่อม่ันและไว้วางใจของบุคลากรในการ
ดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย / หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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มิติด้านคุณภาพบริการ 
เป้าประสงค์ 1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด 1.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
หน่วยวัด : ระดับความพึงพอใจ 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 
คําอธิบาย :  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 

บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ  

ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังน้ี 

 1) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 

 2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะ/สํานัก/มหาวิทยาลัย  

  

เงื่อนไข :  
1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางที่จัดทําโดย สํานักงานอธิการบดี ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญ  

2. กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 

3. ให้ดําเนินการสํารวจแบบ Online ปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  

และรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  

4. ให้นําผลการสํารวจจากรอบท่ี 1 มาจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุง ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม ทั้งน้ีแผนฯ ดังกล่าวต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
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5. เม่ือส้ินปีงบประมาณ (30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการสํารวจของรอบท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม เป็นผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด   

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.6275 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00 1.63 2.26 2.88 ≥3.51 

 

คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สํานักงานอธิการบดี 
 ให้ดําเนินงานตัวช้ีวัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ
ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน   

1. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย/ หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการปรับปรุงตามผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย/ หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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มิติด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 1.3 ความเชือ่มั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด 1.3.1 ระดับความเช่ือมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
หน่วยวัด : ระดับความเชื่อมั่น 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 
คําอธิบาย :  
             หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม  

การดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไปตามครรลองธรรม นอกจากน้ียังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี  

ซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย่าง
กว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่าน้ัน แต่รวมถึงศีลธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ 

อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

             หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 

ดังน้ี 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานใน
ระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมี
ทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแล 

ที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการ 
ที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดและสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อ 

ความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
ช้ีแจงได้ เม่ือมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี
โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชน และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 
ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร  และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยงานการปกครองอ่ืน (ราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น)  และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบ
อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ
และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of law) : การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง 
เท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 
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10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : การหาข้อตกลงท่ัวไปภายใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
ซ่ึงต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ ซ่ึงฉันทามติ ไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็น
ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 การจัดการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล จึงเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารนํามาใช้
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีวิธีการปฏิบัติงานหรือบริหารงาน โดยยึดถือระบบคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นแนวทางในการจัดการและการควบคุมดูแลการดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ครรลองธรรม ภายใต้ความคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดผลสุดท้ายให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเป็นธรรม ความสุจริตโปร่งใส ความคุ้มค่าเงิน คํานึงถึง
บทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 บุคลากรถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้ใกล้ชิดการดําเนินการของผู้บริหารมากที่สุด มหาวิทยาลัยจึง
สนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีความเชื่อม่ันของบุคลากรต่อพฤติกรรมของผู้บริหาร
ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 พิจารณาจากผลการสํารวจระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

เงื่อนไข :  
1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางที่จัดทําโดย สํานักงานอธิการบดี ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญ  

2. กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 

3. ให้ดําเนินการสํารวจแบบ Online ปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  

และรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  

4. ให้นําผลการสํารวจจากรอบท่ี 1 มาจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุง ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม ทั้งน้ีแผนฯ ดังกล่าวต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

5. เม่ือส้ินปีงบประมาณ (30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการสํารวจของรอบที่ 2 เดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม เป็นผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด   
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2500  หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51 3.76 4.01 4.26 ≥4.51 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   
1. ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด 1.3.2 คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2558 

หน่วยวัด : คะแนน 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 
คําอธิบาย : 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553 ระบุไว้ว่า “…ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาน้ันอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี และแจ้งผลให้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน…” ทั้งน้ี สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครอบคลุมตัวบ่งช้ีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกําหนด โดยจะเป็น 

ตัวบ่งช้ีที่เน้นด้านปัจจัยนําเข้าและกระบวนการซ่ึงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

โดยต้นสังกัดน้ี จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังน้ัน ในการประเมินตัวชี้วัดนี้จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนน
การประกันคุณภาพภายในของต้นสังกัด  

  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.1225 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51 3.63 3.76 3.88 ≥ 4.00 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. รายงานการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประจําปี  ประจําปีการศึกษา 2558 

2. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ป ี คือ ปีการศึกษา  2555, 2556 และ 2557 
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เป้าประสงค์ 1.4 มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 
ตัวช้ีวัด  1.4.1 ร้อยละของงบรายไดจ้ากโครงการจัดหารายไดด้้านการบริการวิชาการและ

วิจัยต่องบรายไดจ้ากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ  (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

คําอธิบาย :  
บริการวิชาการและการวิจัย หมายถึง การรับจัดทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดให้แก่บุคคลหรือ

หน่วยงานที่มาว่าจ้างหรือให้ทุนอุดหนุน โดยผู้รับงานจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทางเทคนิค
เฉพาะวิชาชีพในการจัดทํา เช่น งานค้นคว้าวิจัย งานสํารวจ การทดสอบ การออกแบบ การจัด
ฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น  

รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านบริการวิชาการและวิจัย หมายถึง รายได้ที่เกิดจาก
การรับทํางานบริการวิชาการ หรือ งานวิจัยจากบุคคลหรือหน่วยงานที่มาจ้างหรือมาให้ทุนอุดหนุน
กับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

งบรายได้จากการเรียนการสอน หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาจากนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

สูตรการคํานวณ  
  

  งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยทั้งหมด  

X 100 
  งบรายได้จากการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 3.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 11.00 ร้อยละ 14.00 ร้อยละ 17.00 ร้อยละ 20.00
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน 
1. แผนการจัดหารายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. รายงานรายได้รับเพื่อการพัฒนาจากการดําเนินการโครงการจัดหารายได้ด้วยการ
บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. หลักฐานแสดงท่ีมาของรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. รายงานทางการเงินของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
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มิติด้านการพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 1.5 บุคลากรมีทักษะ ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด 1.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

คําอธิบาย :  
 ท่ามกลางความท้าทายของการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร จึงเป็นเหตุสําคัญของ
มหาวิทยาลัยที่จะต้องพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 มหาวิทยาลัย ได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรให้สูงข้ึน 

โดยตั้งเป้าหมายว่าศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อโอกาส
ในการทํางาน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร เพ่ือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรโดยการ
ใช้ข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (SSRU Test) เพ่ือใช้ในการประเมิน
ศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร  
 การสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของบุคลากร หมายถึง บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30  และ บุคลากรสายวิชาการ 
ผ่านร้อยละ 40   

 เงือนไข : ใช้ข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (SSRU Test) ของ
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

สูตรการคํานวณ : 

  จํานวนบุคลากรที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  

X 100 
  จํานวนบุคลากรที่เข้าสอบท้ังหมด
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-ร้อยละ 10  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 30.00 ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. รายงานผลการสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด 1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีคู่มือการปฏิบัติงาน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

คําอธิบาย :  
 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงในการสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อให้การทํางาน
ของหน่วยงานได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพเสร็จ
รวดเร็ว ทันตามเวลากําหนด 

 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน มีประโยชน์ทําให้งานที่มีคุณภาพตามท่ีกําหนด ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่เกิดความสับสน แต่ละหน่วยงานรู้งานซ่ึงกันและกัน  บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถทํางาน
แทนกันได้ สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเม่ือมีการโยกย้ายตําแหน่งงาน ลด
ขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ ช่วยเสริมความม่ันใจใน
การทํางาน ช่วยให้เกิดความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ทํางาน ช่วยลดการตอบคําถาม ช่วยลดเวลาในการสอนงาน ช่วยให้การทํางานเป็นมืออาชีพ 

และช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน 

 คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แต่ละหน่วยงานสร้างข้ึนมา เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นและใช้เป็นคู่มือสําหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ วิธี และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคต  

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  หมายถึง  ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญา
จ้างกับสถาบันอุดมศึกษาตลอดปีงบประมาณ ซ่ึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจสนับสนุน
ของสถาบันอุดมศึกษา 
 

สูตรการคํานวณ : 

  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีคู่มือการปฏิบัติงาน  

X 100 
  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-ร้อยละ 10.00  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2. จํานวนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559
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เป้าประสงค์ 1.6 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 1.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 

การตัดสินใจ 
หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 

ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

คําอธิบาย :  
 ระบบสารสนเทศ เป็นทุนขององค์การท่ีรวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ 
(Knowledge) และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ  
 การพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และ
สามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนําข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล
คํานวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จะช่วยให้
องค์การสามารถนําข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว 
ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม ดังน้ัน ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สําคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลระบบ และเครือข่าย ที่จะสามารถส่งเสริมให้
คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ หมายถึง ระบบที่มีการนําคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลน้ันกลายเป็นสารสนเทศ
ที่ดีสามารถนําไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง 
 
สูตรการคํานวณ : คะแนนเฉลี่ยของผลการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา 
 ผลรวมของคะแนนที่ได้จากประเด็นการพิจารณา  

 
 จํานวนประเด็นการพิจารณาที่ประเมินท้ังหมด
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ประเด็นการพิจารณา 
ประเด็นการพิจารณา ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
  1. บุคลากรทุกคนมี e-mail และใช้ e-mail 

ของสถาบัน  

ร้อยละ 
≥ 50  

ร้อยละ 
≥ 60  

ร้อยละ 
≥ 70  

ร้อยละ 
≥ 80  

ร้อยละ 
≥ 90  

  2. บคุลากรสายสนับสนุนวิชาการวุฒิต้ังแต่
ปริญญาตรี สามารถใช้ Word, Excel, PowerPoint 

(Version 2007 ข้ึนไป) ได้ดีและมีการทดสอบด้วย 

ร้อยละ 
≥ 50  

ร้อยละ 
≥ 55  

ร้อยละ 
≥ 60  

ร้อยละ 
≥ 65  

ร้อยละ 
≥ 70  

 *3. Downtime e-mail server ในเวลา
ราชการ 

≤ 70 

นาที 

≤ 60 

นาที 

≤ 50 

นาที 

≤ 40 

นาที 

≤ 30 

นาที 

  *4. Downtime Internet Service ในเวลา
ราชการ 

≤ 70 

นาที 

≤ 60 

นาที 

≤ 50 

นาที 

≤ 40 

นาที 

≤ 30 

นาที 

  *5. Downtime Application server ในเวลา
ราชการ 

≤ 70 

นาที 

≤ 60 

นาที 

≤ 50 

นาที 

≤ 40 

นาที 

≤ 30 

นาที 

  *6. Downtime Database Service ในเวลา
ราชการ 

≤ 70 

นาที 

≤ 60 

นาที 

≤ 50 

นาที 

≤ 40 

นาที 

≤ 30 

นาที 

  *7. Downtime WIFI  ในเวลาราชการ ≤ 120

ชั่วโมง 
≤ 96

ชั่วโมง 
≤ 72

ชั่วโมง 
≤ 48

ชั่วโมง 
≤ 24

ชั่วโมง 
  *8. Computer support Service (เวลารอ
คอยเฉลี่ย)  

≤ 5

ชั่วโมง 
≤ 4

ชั่วโมง 
≤ 3

ชั่วโมง 
≤ 2

ชั่วโมง 
≤ 1

ชั่วโมง 
  *9. Downtime Authentication Server ใน
เวลาราชการ 

≤ 360 

นาที 

≤ 200 

นาที 

≤ 180

นาที 

≤ 120

นาที 

≤ 60 

นาที 

  10. มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ BI ร้อยละ 
≥ 60  

ร้อยละ 
≥ 65  

ร้อยละ 
≥ 70  

ร้อยละ 
≥ 75  

ร้อยละ 
≥ 80 

หมายเหตุ : * เวลาเฉลี่ยต่อครั้งตลอดทั้งปี  
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ
ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีคะแนนเฉลี่ยของผลการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาต้ังแต่ 1.00 – 2.49

2 มีคะแนนเฉลี่ยของผลการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาต้ังแต่  2.50-2.99

3 มีคะแนนเฉลี่ยของผลการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาต้ังแต่ 3.50 -3.99

4 มีคะแนนเฉลี่ยของผลการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาต้ังแต่ 4.00-4.49

5 มีคะแนนเฉลี่ยของผลการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาต้ังแต่ 4.50 ขึ้นไป
  

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   
1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าบุคลากรทุกคนมี e-mailและใช้ e-mail ของสถาบัน  

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

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. เอกสารสถิติ  Computer support Service (เวลารอคอยเฉลี่ย)  

9. เอกสารสถิติการ Downtime Authentication Server ในเวลาราชการ 
10. รายงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ BI 
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เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ด ี
ตัวช้ีวัด 1.7.1 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 
หน่วยวัด : ระดับคุณภาพ 

ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

คําอธิบาย :  
มหาวิทยาลัยจะก้าวหน้าได้ต้องอาศัยระบบการวางแผนท่ีดี  มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และ

ที่สําคัญบุคลากรทุกคนต้องมีความสุขในการทํางาน สิ่งที่บุคลากรคาดหวัง ได้แก่ การได้ทํางานที่
ม่ันคง การได้ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม การได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร การมีเพ่ือนร่วมงานที่
ดี การได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีความก้าวหน้า การได้รับสวัสดิการที่ดี สภาพแวดล้อมใน
การทํางานที่ดี การมีผู้บังคับบัญชาที่ดี การมีปริมาณงานท่ีเหมาะสม และการได้รับมอบหมายงาน
ที่มีคุณค่า  มหาวิทยาลัยควรมีระบบค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและจูงใจ ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีระบบความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีน่าสนใจและ
มีคุณค่า  สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งเสริม
กิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร มีระบบให้คําปรึกษาในการแก้ปัญหาด้าน
ต่างๆ ของพนักงาน  และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยกิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆ เป็นต้น  

คุณภาพชีวิต  หมายถึง  ค่าตอบแทน   สภาพแวดล้อมการทํางาน  การพัฒนา
ความสามารถ ความก้าวหน้า การทํางานร่วมกัน ประชาธิปไตยในองค์กร  ความสมดุลงานกับ
ชีวิตส่วนตัว ประโยชน์ต่อสังคม ที่เหมาะสม 

พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตท่ีมหาวิทยาลัย/

หน่วยงานจัดให้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

เงื่อนไข :  
1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางที่จัดทําโดย สํานักงานอธิการบดี  ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 

2. กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 

3. ให้ดําเนินการสํารวจแบบ Online ปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  

และรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
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4. ให้นําผลการสํารวจจากรอบท่ี 1 มาจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ประชาคม ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ทั้งน้ีแผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นจากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

5. เม่ือส้ินปีงบประมาณ (30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการสํารวจของรอบท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม เป็นผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด   

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.1775 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.51 3.69 3.87 4.04 ≥4.22 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาคม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการปรับปรุงตามผลการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาคม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ป ีคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2     การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย 
มิติด้านประสิทธิผล 
เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด 
ตัวช้ีวัด  2.1.1 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัย 
หน่วยวัด : ร้อยละ  
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 
คําอธิบาย : 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

ได้สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ 
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิง
วิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ 

ทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ
เป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
 ในกรณีที่บทความวิจัยของอาจารย์ที่ ตี พิมพ์เผยแพร่ร่วมกับนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาจะนับได้เมื่ออาจารย์เป็นเจ้าของการโครงการวิจัยน้ัน 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม 

หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อย
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ร้อยละ25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมี
ผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ัน และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย  

3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 บทความในการประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ร ะ ดับชา ติและนานาชา ติ  ที่ นํ า เสนอ ใ ห้ 

กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา  
หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา 
ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความ
เป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซ่ึงมี
แนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถ
ในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) 

ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 

สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) 

ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ 

(Literature) ซ่ึงประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตาม
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



                       คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

                                                                                  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
www.ssru.ac.th

65 

 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
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็ม
เวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วย
เงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน ในสัญญาจ้าง
จะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจําตามที่กําหนดตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  นับรวมอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 

นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสัญญาการจ้างตลอดปีงบประมาณ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติ /ระดับนานาชาติ และ
ตีพิมพ์ ดังน้ี 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
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ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80  

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การระดบัชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน 

ตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
 



                       คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

                                                                                  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
www.ssru.ac.th

67 

 

 

 กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
 
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

X 100 

 
 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด (นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 
 

 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
กลุ่มสาขาวิชา คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ร้อยละ 12 ร้อยละ 14 ร้อยละ 16 ร้อยละ 18 ร้อยละ 20

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ร้อยละ 22 ร้อยละ 24 ร้อยละ 26 ร้อยละ 28 ร้อยละ 30

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 12 ร้อยละ 14 ร้อยละ 16 ร้อยละ 18 ร้อยละ 20
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คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 ให้ดําเนินงานตัวช้ีวัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลร้อยละงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัย 

  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

2. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ทั้งหมดของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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เป้าประสงค์ 2.2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 
ตัวช้ีวัด 2.2.1 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่นําความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ประโยชน์ได้จริง 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

คําอธิบาย :  
มหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการให้บริการวิชาการด้านการพัฒนา

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา นําความรู้จากการเข้ารับการพัฒนา/อบรม ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนา/อบรม ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง หมายถึง การมีหลักฐานแสดงว่าได้มีการนํา
ความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการพัฒนา/อบรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ต้องประเมินทุกโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินที่จัดให้กับผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  
 

สูตรการคํานวณ :  
 

 จํานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่นําความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 
 

 

X 100 
จํานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 100.00

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. จํานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนา/อบรม ที่นํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. จํานวนผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ เ ข้ารับการพัฒนา /อบรม  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการ

พัฒนา/อบรม ได้มีการนําความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการพัฒนา/อบรมที่ ไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ป ี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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ตัวช้ีวัด 2.2.2 จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 
หน่วยวัด : ฐานความรู้/องค์ความรู้ 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

คําอธิบาย :  
ฐานความรู้/องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่ได้เกิดจากประสบการณ์การทํางาน หรือการ

วิจัยทดลอง ที่ผู้รับความรู้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะเป็นรูปธรรม 

แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายที่สามารถ
ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้คิดเองปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ตามอัธยาศัยและต่อเนื่องจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสุดท้ายก็จะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 การจัดแหล่งเรียนรู้ที่หน่วยงานสามารถจัดให้มีข้ึนในหน่วยงาน มีได้หลายชนิดข้ึนอยู่กับ
พ้ืนที่และกําลังความสามารถของหน่วยงานเอง เช่น หากมีพ้ืนท่ีบริเวณกว้างขวาง อาจเลือกจัด
แหล่งเรียนรู้ เป็นด้านพฤกษศาสตร์ ด้านวรรณคดี ด้านสมุนไพร ด้านสุขภาพ ศูนย์กีฬา  
ศูนย์ทดสอบเครื่องมือหรือจัดเป็นที่เรียนที่อ่านหนังสือเคลื่อนที่ เป็นต้น 

  

เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ฐาน ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี 

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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คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ให้ดําเนินงานตัวช้ีวัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลจํานวนฐานความรู้/องค์
ความรู้ ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ

ระดับ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. รายงานผลจํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการปรับปรุงตามผลการติดตามฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ป ี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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เป้าประสงค์ 2.3 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
ตัวช้ีวัด  2.3.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย 
หน่วยวัด :บาท 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

คําอธิบาย : 
 ปัจจัยสําคัญที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากน้ันเงินทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งช้ีท่ีสําคัญ 

ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน  

 ให้นับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีงบประมาณน้ันๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่าย
จริง 

กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน   

การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
 อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็ม
เวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วย
เงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน ในสัญญาจ้าง
จะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจําตามที่กําหนดตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  นับเฉพาะอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
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นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสัญญาการจ้างตลอดปีงบประมาณ นับ
เฉพาะนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ 

 

สูตรการคํานวณ :  

      

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะนน +/- 5,000  บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 

กลุ่มสาขาวิชา คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5,000 10,000 15,000 20,000 ≥25,000

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

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

 
คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ให้ดําเนินงานตัวช้ีวัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัย 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ
ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ป ีคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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มิติด้านคุณภาพบริการ 
เป้าประสงค์ 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด 
ตัวช้ีวัด  2.4.1 ร้อยละของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยวัด : ร้อยละ  
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 
คําอธิบาย : 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนําไปใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย  โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
อย่างถูกต้อง สามารถไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้
จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา พร้อมท้ังระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หรือบริการท่ี
จัดให้แก่บุคคลภายนอก เช่น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 ประเภทของการนําไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังน้ี 

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ได้แก่ การใช้
ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
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2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการ
นําไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดย
องค์การ หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ 

ยกระดับจิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซ่ึงได้มี
การศึกษาและการประเมินไว้ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

หมายถึง หน่วยงานหรือองค์การ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อม
ทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็ม
เวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วย
เงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน ในสัญญาจ้าง
จะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจําตามที่กําหนดตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ทั้งนี้ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย  

นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย ทั้งน้ีให้นับนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ
ด้วย   

สูตรการคํานวณ : 
 

 จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
X 100 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารย์และนักวิจัย 

ที่ลาศึกษาต่อ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 29 ร้อยละ 31 ร้อยละ 33 ร้อยละ 35 ร้อยละ 37 

 

คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ให้ดําเนินงานตัวช้ีวัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลร้อยละของการนํา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ
ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน 
1. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ประจําที่ลาศึกษาต่อ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. เอกสารการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ป ี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 



         คู่มอืประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

                ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

www.ssru.ac.th 

80 

มิติด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 2.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด  2.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 
คําอธิบาย : 

การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยัง
คณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะ
นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกหน่วยงาน ดังน้ัน มหาวิทยาลัย
ต้องจัดระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยให้ได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้
และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

 การพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติท่ีเป็นที่ยอมรับ ทั้งในส่วนของการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยใน
เวทีวิชาการ  โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาบทความวิจัยและบทความวิชาการ ร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  ให้ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารท่ีได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  หรือได้รับการพิจารณาตอบรับให้นําเสนอในเวที
วิชาการระดับชาตินานาชาติได้   
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ
ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีคณะทํางานการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

2 มีแผนการดําเนินงานการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

3 มีการติดตามการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 มีการประเมินการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

5 มีจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน 
1. คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการดําเนินงานพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

3. รายงานการติดตามการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. ผลการประเมินการพัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

5. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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มิติด้านการพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 2.6 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์การวิจัยและนวัตกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด  2.6.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย 
หน่วยวัด : ร้อยละ  
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 
คําอธิบาย : 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบ 

วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม  

การนับจํานวนอาจารย์ประจําที่มีผลงานวิจัย ไม่นับซ้ํา แม้ว่าอาจารย์ประจําท่านน้ันจะ
ทําวิจัยมากกว่า 1 ชิ้น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็ม
เวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วย
เงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน ในสัญญาจ้าง
จะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจําตามที่กําหนดตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 นับเฉพาะอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสัญญาการจ้างตลอดปีงบประมาณ 

เปรียบเทียบอาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย โดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ 
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สูตรการคํานวณ : 
 
 จํานวนอาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

x 

 

 

100 
 จํานวนอาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย ทั้งหมด (ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 90.00

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. จํานวนอาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย ทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

2. จํานวนและรายชื่ออาจารย์/หรือนักวิจัยที่ทําวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ป ีคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3    การสร้างเครือข่าย 
มิติด้านประสิทธิผล 
เป้าประสงค์ 3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด  3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย*5 
หน่วยวัด : ร้อยละ  
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558– กันยายน 2559) 
คําอธิบาย : 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
มีพันธมิตร หรือเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกในแต่ละพันธกิจ   

 เครือข่าย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การท่ีสมัครใจ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจทํา
ได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนนํา หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนนําแต่จะทําการติดต่อ
โดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิก
ยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจําเป็น
หรือเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน  

 เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกอบด้วย 1) เครือข่ายศิษย์เก่า  2)

เครือข่ายชุมชน  3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ  4) เครือข่ายผู้ประกอบการ  5) เครือข่าย
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ  ที่มีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้  
 ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย อาทิ  

เครือข่าย ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
เครือข่ายศิษย์เก่า  1) การให้ทุนการศึกษากับศิษย์ปัจจุบัน 

2) การจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
ระดมทุนจากศิษย์เก่า 
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เครือข่าย ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
เครือข่ายชุมชน   เป็นแหล่งเรียนรู้ เ พื่อการวิจัยและบริการทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องมาตรฐาน
วิชาชีพ 

เครือข่ายผู้ประกอบการ   1) ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) เป็นสถานที่ศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3) เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษา 
4) รับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 

เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ   

1) แลกเปลี่ยนนักศึกษา
2) ร่วมศึกษาวิจัย 

3) แลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน 

 

 พิจารณาจากผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

 

สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด  

x 
 

100 
 จํานวนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 30.00 ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00
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คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สํานักงานอธิการบดี 
 ให้ดําเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลร้อยละของเครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ
ระดับ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

2. แผนการดําเนินกิจกรรมระหว่างระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินงานผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  
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ตัวช้ีวัด  3.1.2 จํานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
หน่วยวัด : ร้อยละ  
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558– กันยายน 2559) 
คําอธิบาย : 
 เครือข่าย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การที่สมัครใจ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจทํา
ได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนนํา หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนนําแต่จะทําการติดต่อ
โดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิก
ยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจําเป็น
หรือเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน 

 เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกอบด้วย 1) เครือข่ายศิษย์เก่า  2)

เครือข่ายชุมชน  3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ  4) เครือข่ายผู้ประกอบการ  5) เครือข่าย
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ  ที่มีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้  

ยุทธศาสตร์สําคัญในการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองและจริงจัง  คือ  

การท่ีมหาวิทยาลัยได้หยิบยื่นผลประโยชน์ต่างๆ ตอบแทนกับเครือข่าย ภาคีต่างๆ ที่เข้าร่วมจัด
กิจกรรม ช่วยเหลืองานพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย เครือข่ายที่บริจาคเงินก้อนใหญ่ให้แก่
มหาวิทยาลัย จะได้รับตําแหน่งพิเศษของมหาวิทยาลัยซึ่งแสดงถึงเกียรติยศท่ีได้รับ และบางกรณีก็
มีการใช้ชื่อบุคคลน้ันต้ังชื่ออาคาร ห้องเรียน ห้องสมุด ซ่ึงเป็นการขยายผลมากข้ึนจากการบริจาค
เงิน 

 มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในการร่วมมือกับเครือข่าย ทําประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ โดยสร้างกลไกท่ีกลุ่มคนเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม ซ่ึง
จะก่อเกิดการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปข้างหน้า ช่วยธํารงรักษาเครือข่ายให้ย่ิงขยาย
เติบโต และมีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนเพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายได้สร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 

สังคม และชุมชนต่อไป 

 การดึงเครือข่ายและภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบท่ีหลากหลายน้ี   

จะเป็นช่องทางในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุง
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ศิลปะและวัฒนธรรม และประสานความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา  สังคม  บุคลากรใน
ภาคต่างๆ โดยผลของกิจกรรมที่จัดขึ้น ย่อมสะท้อนกลับมายังมหาวิทยาลัย   

 

พิจารณาจากจํานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัย 

ได้แก่ การบริจาคเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ การให้ทุนการศึกษา การร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับมหาวิทยาลัย การมาให้ความรู้กับนักศึกษา เป็นต้น 

 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 เครือข่าย 2 เครือข่าย 3 เครือข่าย 4 เครือข่าย 5 เครือข่าย 

 
คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สํานักงานอธิการบดี 
 ให้ดําเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลจํานวนเครือข่ายที่มี 

ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดาํเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ครบถ้วน 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

2. แผนการดําเนินกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินงานของโครงการที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. เอกสารหลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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มิติด้านคุณภาพบริการ 
เป้าประสงค์ 3.2 เครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด  3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการดําเนินกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย 
หน่วยวัด : ระดับความพึงพอใจ  
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558– กันยายน 2559) 
คําอธิบาย : 
 เครือข่าย หมายถึง รูปแบบของการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การที่สมัครใจ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจทํา
ได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนนํา หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนนําแต่จะทําการติดต่อ
โดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิก
ยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจําเป็น
หรือเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน 

ความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระทําที่สมาชิกของเครือข่าย
ยอมรับโดยท่ัวกัน กล่าวคือควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจ
ของเครือข่าย โดยที่กิจกรรมเหล่าน้ีก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายของเครือข่าย 

กิจกรรมเหล่าน้ีอาจจัดในรูปแบบท่ีเป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การพบปะ 
เพื่อประเมินผลร่วมกันประจําทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ เช่น จัดกีฬา
สันทนาการระหว่างสมาชิก จัดงานประเพณีท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีท่ีเครือข่ายครอบคลุม
พ้ืนที่ที่กว้างขวางมาก กิจกรรมไม่ควรรวมศูนย์อยู่เฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์
หมุนเวียนกันไปเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมได้โดยสะดวก 

การสํารวจความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็น
สิ่งที่จะสะท้อนการพัฒนาการบริการ การจัดกิจกรรม การให้คําปรึกษา และข้อมูลข่าวสารได้เป็น
อย่างดี และสามารถนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสํารวจมาปรับปรุงและ
พัฒนาการบริการ การจัดกิจกรรม การให้คําปรึกษา และข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป  
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พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของเครือข่ายท่ีมีต่อการดําเนินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 

เงื่อนไข: 
1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางที่จัดทําโดย สํานักงานอธิการบดี ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 

2. ให้ดําเนินการสํารวจได้ 2 กรณี คือ 

 กรณีที่ 1 ให้ดําเนินการสํารวจปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  

และรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม หรือ 

 กรณีที่ 2 ให้ดําเนินการสํารวจทุกโครงการที่จัด 

3.   เม่ือส้ินปีไตรมาสท่ี 2 (รอบ 6 เดือน ) ต้องนําความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
สํารวจมาจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาการคุณภาพการบริการ การจัดกิจกรรม การให้
คําปรึกษา และข้อมูลข่าวสารเครือข่าย ทั้งน้ีแผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการสํารวจเฉลี่ยของรอบที่ 1 และ
รอบที่ 2 หรือ ผลความพึงพอใจเฉลี่ยทุกโครงการ/กิจกรรม เป็นผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด   

 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.6275  หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 1.63 2.26 2.88 ≥3.51 
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คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สํานักงานอธิการบดี 
 ให้ดําเนินงานตัวช้ีวัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลความพึงพอใจของ
เครือข่ายที่มีต่อการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของเครือข่ายท่ีมีต่อการดําเนินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการปรับปรุงตามผลการสํารวจความพึงพอใจของเครือข่ายท่ีมีต่อการดําเนิน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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มิติด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 3.3 มีระบบและกลไกการบริหารเครือข่ายที่มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด  3.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารเครือข่าย 
หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558– กันยายน 2559) 
คําอธิบาย : 
 เครือข่าย หมายถึง รูปแบบของการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การท่ีสมัครใจ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจทํา
ได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนนํา หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนนําแต่จะทําการติดต่อ
โดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิก
ยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจําเป็น
หรือเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน 

ในสังคมปัจจุบันและอนาคตซ่ึงเป็นสังคมฐานความรู้ ที่การเรียนรู้ ความรู้และนวัตกรรม
เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา ดังน้ันจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสร้าง
สภาพการณ์เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของ
คนส่วนใหญ่ในประเทศ โดยยึดหลักการสร้างเครือข่ายและให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา 
มีส่วนร่วม ในการกําหนดและตัดสินใจในกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับองค์การหรือ
หน่วยงานของตน การสนับสนุนให้สังคมทุกภาคส่วนและทุกระดับได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อความสําเร็จจะทําให้เกิดพลังพัฒนาการศึกษาที่เข้มแข็ง อันจะเป็น
รากฐานที่ม่ันคงในการพัฒนาประเทศอย่างมี เสถียรภาพและย่ังยืนตลอดไป 

 ความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อได้มีระบบ และกลไกการบริหารเครือข่ายที่ดีมี
การจัดกิจกรรมที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) 

ของการกระทาํที่สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยท่ัวกัน  
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เกณฑ์การให้คะแนน: 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย
2 มีแผนการดําเนินงานการบริหารเครือข่าย และเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
3 มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการเครือข่าย และรายงาน

ผลต่อผู้บริหาร 
4 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ และกลไกการบริหารเครือข่ายของปี

ถัดไป 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการดําเนินงานการบริหารเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

3. เอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดการดําเนินงานตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน การ
บริหารเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการเครือข่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

5.  เอกสารหลักฐานแสดงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารเครือข่าย ต่อ
ผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

6. ผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริหารเครือข่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

7. แผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริหาร
เครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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มิติด้านการพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 3.4 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือขา่ย 
ตัวช้ีวัด  3.4.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ 

ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติ 
หน่วยวัด : ร้อยละ  
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558– กันยายน 2559) 
คําอธิบาย : 
 ท่ามกลางความท้าทายของการบริหารในยุคของการแข่งขันด้วยทุนมนุษย์ “คน” จึงเป็น
ต้นทุนสําคัญขององค์การในการทํางานให้องค์การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และตอบสนอง
ต่อสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
จึงจําเป็น ต้องสร้างความเข้มแข็งให้เพียงพอที่จะเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และ
ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการให้ความสาํคัญกับการทํางานประจําและเอกสาร มาเป็นการสนับสนุน
เชิงกลยุทธ์ให้องค์การสามารถบริหารกําลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนําพา
องค์การให้บรรลุพันธกิจ และเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้  

ดัง น้ัน  จึงทําให้องค์การต่าง  ๆ  หันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลมากข้ึน เพราะ เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Capital) 

และส่ิงที่จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องก็คือ การสร้างระบบในการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของบุคลากร ควบคู่ไปกับระบบการรักษาคนให้อยู่กับองค์การ โดยใช้การจูงใจ  

การสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรมีความรู้สึกอยากท่ีจะร่วมงานกับองค์การน้ันๆ ตลอดไป 

การพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติ นับเป็นสิ่งจําเป็นยิ่ง อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีจํานวนเครือข่าย
เพิ่มขึ้น 

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดปีงบประมาณ  ซ่ึ ง มีหน้าที่ความรับ ผิดชอบตามพันธกิจหลักและสนับสนุนของ
สถาบันอุดมศึกษา ให้นับเฉพาะบุคลากรซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักเท่าน้ัน 

พิจารณาจากจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเข้าร่วมการพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติท้ังหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โดยไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 
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สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมการพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ 

ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติ 

 

 

X 100 
 จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อแบบเตม็เวลา) 

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 4.00 ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 10.00

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   
1. จํานวนบุคลากรท้ังหมด (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา) ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า ชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติท้ังหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

3. รายงานสรุปผลโครงการการพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า ชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 
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เป้าประสงค์ 3.5 มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด  3.5.1 ร้อยละของฐานข้อมูลเครือข่ายเพื่อการบริหาร 
หน่วยวัด : ร้อยละ  
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558– กันยายน 2559) 
คําอธิบาย : 
 เครือข่าย หมายถึง รูปแบบของการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การท่ีสมัครใจ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจทํา
ได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนนํา หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนนําแต่จะทําการติดต่อ
โดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิก
ยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจําเป็น
หรือเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน 

 ระบบฐานข้อมูล  คือ  ระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อบํารุงรักษาข้อสนเทศ (Maintain information) และสามารถนําข้อสนเทศเหล่าน้ันมาใช้ได้ทุก
เมื่อที่ต้องการ 
 เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาทิ เครือข่ายนักศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า  
เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายชุมชน เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในและนอกประเทศ ที่มีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย อันจะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนฐานข้อมูลเครือข่าย  

x 
 

100 
 จํานวนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
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เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 17.00 ร้อยละ 19.00 ร้อยละ 21.00 ร้อยละ 23.00 ร้อยละ 25.00

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย 
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ตัวช้ีวัด  3.5.2 จํานวนของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารเครือข่ายที่
ได้รับการพฒันาหรือปรับปรุง 

หน่วยวัด : ระบบ  
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558– กันยายน 2559) 
คําอธิบาย : 
 เครือข่าย หมายถึง รูปแบบของการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การท่ีสมัครใจ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจทํา
ได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนนํา หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนนําแต่จะทําการติดต่อ
โดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิก
ยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจําเป็น
หรือเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน 

 มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเครือข่ายที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบรูณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน 

และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อ
การติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ีระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งาน โดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ 

 ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นระบบท่ีมีการนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม 

จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ข้อมูลน้ันกลายเป็นสารสนเทศท่ีดีสามารถนําไปใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจการบริหารเครือข่าย 

นับจํานวนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระบบ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 ระบบ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. จํานวนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา
หรือปรับปรุง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์การและส่งเสริม  
การประชาสัมพันธ์ 
มิติด้านประสิทธิผล 
เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 4.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย  
หน่วยวัด : ร้อยละเฉลี่ย 

ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

คําอธิบายตวัชี้วัด : 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเป้าหมายหลักประเด็นหน่ึงคือเรื่อง “คุณภาพชั้นนํา” 
ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยอันดับที่ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัย
อันดับที่ 150 ของเอเชีย และมติสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้ Webometrics (Ranking Web of 

World University Rankings)  เป็นเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

จากนโยบายและทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย ในการผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นอันดับที่ 1 
ของราชภัฏ  อันดับที่ 15 ของประเทศ และอันดับที่ 150 ของเอเซีย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 1. Impact มีเกณฑ์ดังน้ี 

  1. ฝากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ไว้กับหน่วยงานภายนอก 

  2. จํานวนผู้เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ 
 แนวทางปฏิบัติ  

  1) ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัยดําเนินการฝากเว็บไซต์คณะไว้กับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกีย่วข้องในศาสตร์แต่ละคณะ 
  2) รณรงค์ให้บุคลากรทุกคนเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ผ่าน Google 
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 2. Presence มีเกณฑ์ดังน้ี 

 เกณฑ์ 1 จํานวนหน้าเว็บเพจของมหาวิทยาลัยให้อยู่ภายใต้ domain /URL 

เดียวกัน ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวทางปฏิบัติ  

  1) คณาจารย์จัดทําเว็บไซต์ส่วนตัว ประกอบด้วย มคอ./ สื่อการสอน/

เอกสารประกอบการสอน อ่ืนๆ และให้เว็บไซต์ส่วนตัวฝากไว้กับเว็บไซต์สาขาวิชา 
  2) คณะ/ วิทยาลัย จัดทําเว็บไซต์ประจําคณะให้อยู่ภายใต้ domain /URL 

เดียวกันภายใต้มหาวิทยาลัย 

 

 3. Openness มีเกณฑ์ดังน้ี 

  1) จํานวนไฟล์ข้อมูลบทความ /ผลงานวิชาการ /วิจัยที่มี peer-reviewed 

  2) มีผลงานเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่อยู่ในฐานของ Google 

Scholar 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

1) คณาจารย์ที่จะร่วมนําเสนอผลงานวิชาการ (Oral) หรือตีพิมพ์ลงใน
วารสาร ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ันต้องอยู่ในฐานข้อมูลของ Google Scholar 

2) หลังจากการนําเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพิมพ์ คณาจารย์ต้องนํา
เอกสารของตน เผยแพร่บนเว็บไซต์ส่วนตัวของตนเอง และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

3) บทความวิชาการที่ร่วมนําเสนอหรือตีพิมพ์จะต้องมี 
3.1 ชื่อหน่วยงานที่สังกัด คณะ/มหาวิทยาลัย 

3.2 ใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย 
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3.3 Acknowledgment โดยใช้ชื่อมหาวิทยาลัย ดังตัวอย่าง 
3.4 ให้ Reference อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Excellence มีเกณฑ์ดังน้ี 

  1) จํานวนบทความวิจัยที่นําเสนอ หรือตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล Scimago 

(SJR) Q1, Q2, Q3, Q4 

 

 

 แนวทางปฏิบัติ  

  1)  สร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ฐานข้อมูล Scimago (SJR) 

  2) เข้าร่วมอบรมค้นหาฐานข้อมูลวารสาร Scimago (SJR) 

    3) ส่งบทความวิชาการ/วิจัย ตีพิมพ์ลงในฐานข้อมูล Scimago (SJR) 

 

สูตรการคํานวณ : 

 

 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมการดําเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย  

X 100 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 100.00

  
คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 ให้ดําเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ

ระดับ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน 
1. แผนการดําเนินงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. รายงานความก้าวหน้าการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. รายงานสรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ป ี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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ตัวช้ีวัด 4.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์ QS  
หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 

ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

คําอธิบายตวัชี้วัด : 

  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 นอกจากน้ียังมีการจัดอันดับในแต่ละตัวช้ีวัด (Ranking by 

Indicators) โดยเรียงลําดับมหาวิทยาลัยตามคะแนนที่ได้จากคะแนนมากท่ีสุดไปจนถึงมหาวิทยาลัย
ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับดังน้ี 

  ระดับภูมิภาคเอเซีย (QS University Rankings : Asia) ได้แก่ 
1. Academic reputation (30%) พิจารณาจากชื่อเสียงทางด้านวิชาการของ

มหาวิทยาลัยของเรา ทั้งที่อยู่ในระดับเอเชียและในระดับโลก 

2. Employer reputation (10%) พิจารณาจากทัศนคติ หรือข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ
ผู้ใช้บัณฑิต 

3. Faculty/student ratio (20%) พิจารณาจากสัดส่วนของจํานวนนักศึกษาต่อจํานวน
อาจารย์ที่ทําการสอน 

4. Citations per paper (15%) พิจารณาจากสัดส่วนของการอ้างอิงผลงานต่อจํานวน
ผลงานที่เผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS  

5. Papers per faculty (15%) พิจารณาจํานวนผลงานที่เผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูล 

SCOPUS ต่อจํานวนอาจารย์หรือนักวิจัย 

6. Proportion of international faculty (2.5%) พิจารณาจากสัดส่วนของจํานวน
นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

7. Proportion of international students (2.5%) พิจารณาจากจํานวนอาจารย์ท่ีเป็น
ชาวต่างชาติที่มาทําการสอนหรือวิจัยที่มหาวิทยาลัย 

8. Proportion of inbound exchange students (2.5%) พิจารณาจากจํานวน
นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยด้วยโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
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9. Proportion of outbound exchange students (2.5%) พิจารณาจากจํานวน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาในต่างประเทศด้วยโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามเกณฑ์ QS 

2 มีแผนการดําเนินงานตามเกณฑ์ QS และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร 
3 มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตามเกณฑ์ QS

4 มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตามเกณฑ์ QS และรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร 

5 มีผลการดําเนินการที่สําเร็จตามแผนการดําเนินงานตามเกณฑ์ QS ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

 

คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 ให้ดําเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามเกณฑ์ QS 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ
ระดับ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ
แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามเกณฑ์ QS 

2. แผนการดําเนินงานตามเกณฑ์ QS ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทีผ่่านการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้บริหาร 

3. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. รายงานสรุปผลการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม/โครงการ 
5. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตามเกณฑ์ QS ประจาํปงีบประมาณ 

พ.ศ.2559 

6. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตามเกณฑ์ QS ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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มิติด้านคุณภาพบริการ 
เป้าประสงค์ 4.2 ผู้รับบริการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทาอย่างชัดเจน 
ตัวช้ีวัด 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

คําอธิบายตวัชี้วัด : 

งานประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ และมีส่วนเสริมสร้าง 
ให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้รับบริการ เพื่อผลแห่ง
ชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธา จากผู้รับบริการท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ซ่ึงภาพลักษณ์ที่บุคคลหรือ
ประชาชนมีต่อมหาวิทยาลัยจะเป็นเช่นไรน้ัน ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ ข้อมูล ข่าวสารท่ีผู้รับบริการ
ได้รับด้วย  

สิ่งเหล่าน้ีย่อมก่อตัวข้ึนเป็นความประทับใจ ซ่ึงอาจจะเป็นความประทับใจดีหรือไม่ดีก็ได้ 

แล้วแต่พฤติกรรมหรือการกระทําของมหาวิทยาลัยน้ัน ซ่ึงต้องอาศัยหน้าที่สําคัญของการ
ประชาสัมพันธ์คือ การสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นงานที่ต้องกระทําอย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

การรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้รับบริการ ทีสะท้อนถึงความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาพลักษณ์และคุณลักษณะของสถาบันการศึกษา  
 ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพในใจหรือภาพในความรู้สึกนึกคิดของผู้รับบริการ อันเกิดจาก
การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเด่นของสถานศึกษา และเอกลัษณ์ของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นภาพที่
สถานศึกษาน้ัน ๆ ได้กําหนดตําแหน่งตนเองต่อการรับรู้ของสาธารณชน  

 ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา ชุมชน ผู้ใช้ผลงานวิจัย ประชาชนที่มารับบริการกับ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
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เงื่อนไข :  
1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางที่จัดทําโดย สํานักงานอธิการบดี ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญ  

2. การสํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยต้องครอบคลุม
กลุ่มผู้รับบริการ  

3. กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 

4. ให้ดําเนินการสํารวจแบบ ปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  และ
รอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  

5. ให้นําผลการสํารวจจากรอบที่ 1 มาจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุง ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม ทั้งน้ีแผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

6. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการสาํรวจของรอบที่ 2 เดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม เป็นผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด   

7. ตัวชี้วัดนี้ให้หน่วยงานใช้คะแนนร่วมกับมหาวิทยาลัย 

 

สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่รับรู้ภาพลักษณ์

และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

 

 

x 

 

 

100 
 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 30.00 ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00
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คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สํานักงานอธิการบดี 
 ให้ดําเนินงานตัวช้ีวัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลร้อยละของการรับรู้
ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ
ระดับ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. ข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการ 
2.  รายงานผลการสํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. แผนการปรับปรุงตามผลการสํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด 4.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยวัด : ระดับความพึงพอใจ 

ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

คําอธิบายตวัชี้วัด : 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัย 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งการ 
จัดกิจกรรมท่ีฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 
ศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ หมายถึง  

แหล่งเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยได้รวบรวม พัฒนา เพื่อให้บริการการศึกษาหาความรู้และสืบค้นข้อมูล
วัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์แก่ผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา ชุมชน ประชาชนที่มารับบริการกับมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

การสํารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่อศูน ย์ ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นสิ่งที่จะสะท้อนการให้บริการของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย่างดี  
 
เงื่อนไข 

1. เม่ือส้ินไตรมาสท่ี 2 (รอบ 6 เดือน) ต้องนําความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
สํารวจมาจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 

ทั้งน้ีแผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  

2. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการสํารวจของเดือนกันยายน 2559 

เป็นผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด   
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เกณฑ์การให้คะแนน: 
ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2500  หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51 3.76 4.01 4.26 ≥4.51 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ป ี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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มิติด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 4.3 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ ที่หลากหลายและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 4.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ 

ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 

ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

คําอธิบายตวัชี้วัด : 

งานประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ และมีส่วนเสริมสร้าง 
ให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้รับบริการ เพื่อผลแห่ง
ชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธา จากผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย ซ่ึงภาพลักษณ์ที่บุคคล 

หรือประชาชนมีต่อมหาวิทยาลัยจะเป็นเช่นไรน้ัน ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ ข้อมูล ข่าวสารท่ี
ผู้รับบริการได้รับด้วย  

สิ่งเหล่าน้ีย่อมก่อตัวข้ึนเป็นความประทับใจ ซ่ึงอาจจะเป็นความประทับใจดีหรือไม่ดีก็ได้ 

แล้วแต่พฤติกรรมหรือการกระทําของมหาวิทยาลัยน้ัน ซ่ึงต้องอาศัยหน้าที่สําคัญของการ
ประชาสัมพันธ์คือ การสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นงานที่ต้องกระทําอย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ
ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีคณะทํางานการพัฒนากระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์
2 มีแผนการดําเนินงานสื่อสารภาพลักษณ์และกําหนดช่องทางการส่ือสาร

ตลอดจนความถี่ของการสื่อสาร  ที่ได้การอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 
3 มีการดําเนินการตามแผนการสื่อสารภาพลักษณ์
4 มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนการสื่อสารภาพลักษณ์ และรายงานผลให้

ผู้บริหารทราบ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 มีการประเมินผลและปรับปรุงแผนการสื่อสารภาพลักษณ์ของปีถัดไป 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. แผนการสื่อสารภาพลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านการอนุมัติ
จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  

2. รายงานการติดตามการดําเนินการตามแผนการสื่อสารภาพลักษณ์ 

3. เอกสารหลักฐานแสดงว่ามีการรายงานผลการดําเนินงานการส่ือสารภาพลักษณ์ 

เพื่อความเป็นเลิศ (Image for Excellence) ให้ผู้บริหารทราบ 

4. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการสื่อสารภาพลักษณ์ 

5. แผนการสื่อสารภาพลักษณ์ ของปีถัดไป 
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มิติด้านการพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์  4.4 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ Social 
Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 4.4.1 ระดับความสําเร็จของการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social 

Media ในการสร้างภาพลักษณ์ 
หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 

ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

คําอธิบายตวัชี้วัด : 

เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทและพัฒนาอย่างรวดเร็ว นํามาซ่ึง
มาตรฐานเทคโนโลยีใหม่ๆ เน่ืองจากการส่ือสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านการสื่อสารไร้สายการส่ือสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ ซ่ึงในอนาคตพัฒนาการ
เหล่านี้จะนําไปสู่การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) 

Social Media หมายถึง สังคมออนไลน์ท่ีมีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่า เน้ือหา
เรื่องราว ประสบการณ์บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนข้ึนเอง ทําข้ึนเองหรือค้นหาจากส่ือ
อ่ืนๆ แล้วนํามาแบ่งปันให้กับผู้อ่ืนที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่
ใ ห้บริการบนโลกออนไลน์ ปัจจุบัน การสื่อสารแบบน้ี จะทําผ่านทางอินเตอร์ เน็ต และ
โทรศัพท์มือถือมากขึ้นเรื่อยๆ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ
ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีคณะทํางานการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ในการ

สร้างภาพลักษณ์ 

2 มีแผนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ในการสร้าง
ภาพลักษณ์  ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

3 มีดําเนินการตามแผนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ใน
การสร้างภาพลักษณ์   
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
 

4 มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ 
Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์  และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

5 มีการประเมินผลและปรับปรุงแผนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ 
Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์  ของปีถัดไป 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. แผนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  
2. รายงานการติดตามการดําเนินการตามแผนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ 

Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์   

3. เอกสารหลักฐานแสดงว่ามีการรายงานผลการดําเนินงานการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์  ให้ผู้บริหารทราบ 

4. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ 

ของ Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์   

5. แผนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์  

ของปีถัดไป 
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เป้าประสงค์ 4.5 บุคลากรมีพฤติกรรมและทัศนคติในการให้บริการท่ีดีมีคุณภาพ 
แก่ผู้รับบริการ 
ตัวช้ีวัด 4.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาให้มีพฤติกรรม ทัศนคติในการ

ให้บริการที่ด ี
หน่วยวัด : ร้อยละ 

ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

คําอธิบายตวัชี้วัด : 

 ทัศนคติของผู้ให้บริการ ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะทัศนคติ หรือกรอบแนวคิดน้ัน  

จะเป็นตัวกําหนด การกระทํา และ การกระทํา เป็นตัวกําหนดนิสัย ดังน้ันทัศนคติ จึงเป็นสิ่งสําคัญ
ในการปลูกฝัง พนักงานผู้ให้บริการลูกค้า ให้มีทัศนคติท่ีดี มองถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก 

เพราะหากผู้ให้บริการมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการบริการแล้วน้ัน ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ท่ีเขาจะมี
พฤติกรรมการให้บริการที่ลูกค้าที่ดีได้ 
 มหาวิทยาลัยจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ให้บริการที่ดี อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับริการ 
 พฤติกรรม  หมายถึง กิริยาอาการต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับมนุษย์์หรือที่มนุษย์์ได้แสดงหรือ
ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนกับมนุษย์์เม่ือได้เผชิญกับสิ่งเร้า 
 ทัศนคติในการให้บริการท่ีดี หมายถึง  การมีพฤติกรรมที่ดีในการให้บริการกับผู้มาใช้
บริการ โดยการทุ่มเทกับการบริการ และพัฒนาการบริหารอย่างต่อเนื่อง 

 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาตลอดปีงบประมาณ ซ่ึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักและสนับสนุน
ของสถาบันอุดมศึกษา 
 พิจารณาจากจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันาให้มีพฤติกรรม ทัศนคติในการให้บริการที่
ดีทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยไม่นับรวมผู้ลาศึกษาตอ่แบบเต็มเวลา 
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สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันาให้มีพฤติกรรม ทัศนคติในการให้บริการที่ดี 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 

 

X 100 
 จํานวนบุคลากรท้ังหมด (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อแบบเตม็เวลา) 

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน   

1. จํานวนบุคลากรท้ังหมด (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

3. จํานวนบุคลากรที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในการให้บริการท่ีดี ทั้งหมด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.  2559 

4. รายงานสรุปผลจํานวนบุคลากรที่ได้รับพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

5. รายงานสรุปโครงการพัฒนาบุคลากร และที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ให้บริการที่ดี ทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5   การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน  ก้าวไกลสูอ่าเซียนและสากล 
มิติด้านประสิทธิผล 
เป้าประสงค์ 5.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ
สังคมได้ 
ตัวช้ีวัด  5.1.1 คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หน่วยวัด : ระดับคะแนนคุณภาพ 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 
คําอธิบาย : 
 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ 
Thai Qualification Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ี 

สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 

ด้าน คือ   1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ตลอดจน
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์การวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐาน
ทั้ง 5 ด้าน ต้องทําการประเมินครบทุกด้าน 

 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ และ
ในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ  อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละ
ระดับ  

 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต

 
 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2250 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51 3.76 4.01 4.26 ≥ 4.51 

 
คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สํานักงานอธิการบดี 
 ให้ดําเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษในรุ่นปีการศึกษา 2558  

2. จํานวนผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม  
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3. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

4. รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 

และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557-2558 

 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ป ีคือ ปีการศึกษา 2555, 2556 และ 2557 
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มิติด้านคุณภาพบริการ 
เป้าประสงค์ 5.2 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและมีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จ 
ตัวช้ีวัด  5.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 
คําอธิบาย : 
 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ในสาขาน้ันๆ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจาก
วันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรุ่นปีการศึกษา 2557 -2558  

 การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้ 

ประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 

 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ 

อย่างน้อยร้อยละ 80  และในเชิงคุณลักษณะครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่
ถึงร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ํา 
  

สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี  

X 100 
 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
 
หมายเหตุ : 
 ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่
แล้วผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวต้ังและ
ตัวหาร) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00 ≥ร้อยละ 90.00

 
คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สํานักงานอธิการบดี 
 ให้ดําเนินงานตัวช้ีวัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีได้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558  

ที่ตอบแบบสํารวจ 

2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558 

3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558  

ที่ได้งานทํา 
4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558 

ประกอบอาชีพอิสระ 
5. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558  

ที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 
6. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558  

ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
7. รายงานการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ป ีคือ ปีการศึกษา พ.ศ. 2555, 2556 และ 2557 
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ตัวช้ีวัด  5.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 
คําอธิบาย : 

บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในรุ่น 

ปีการศึกษา 2557-2558 

ให้เปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตที่ได้งานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
กับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรุ่นปีการศึกษา 2557-2558 ที่ได้งานทําทั้งหมด โดยให้นําเสนอใน
รูปร้อยละ 

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา หมายถึง 
ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร) ที่ได้งานทําตรงหรือสอดคล้องกับ
สาขาท่ีสําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในรุ่นปีการศึกษา 2557-2558 ที่ได้
งานทําทั้งหมด โดยให้นับเฉพาะบัณฑิตที่ไม่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาต่อ และไม่นับรวมผู้ที่ศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการเก็บข้อมูลผลงานตามตัวช้ีวัดน้ี ให้ใช้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในรุ่นปีการศึกษา 2557-2558 ที่มีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งใน 

เชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ 80) และ คุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา)  
การคิดคํานวณร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 

พิจารณาจาก 1) บัณฑิตได้งานทําตรงตามวิชาชีพ หรือ 2) บัณฑิตได้นําความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ตลอดหลักสูตรไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ไม่ให้นําข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากรุ่นปีการศึกษา 2557-2558 

มาคํานวณด้วย 

 

เงื่อนไข:  
1. ให้มีการติดตามภาวะการมีงานทําและตรงสาขาวิชาของผู้สําเร็จการศึกษา 2 รอบ  

คือ รอบที่ 1 (เดือนมีนาคม) รอบที่ 2 (เดือนพฤษภาคม)  

2. ให้หน่วยงานจัดการศึกษาใช้ผลการสํารวจจากระบบภาวะการมีงานทําของ
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบโดย สํานักงานอธิการบดี 
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สูตรการคํานวณ :  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ≥ร้อยละ 80.00

 
คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สํานักงานอธิการบดี 
 ให้ดําเนินงานตัวช้ีวัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีได้งานตรงสาขาวิชา  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ

ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวช้ีวัดร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน
 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557-2558 X 100 

  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ีนับจาก
วันที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557-2558 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน 
1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558  

ที่ตอบแบบสํารวจ 

2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558 

3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557-2558  

ที่ได้งานทําตรงหรือสอดคล้องกับสาขา 
 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ป ีคือ ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 , 2556 และ 2557  
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มิติด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 5.3 หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด  5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี

ข้ึนไป 
หน่วยวัด : ร้อยละ  
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 

คําอธิบาย :  
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาว่าหลักสูตรได้ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ การกํากับมาตรฐาน 

บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

 ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งช้ีการ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึง สกอ. ได้กําหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้
ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีข้ึนไป หมายถึง หลักสูตรที่
คะแนนการประเมินอยู่ในระดับ 3.01 ขึ้นไป 

 พิจารณาจากจํานวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีข้ึนไป
ประจําปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบเป็นร้อยละ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป

ประจําปีการศึกษา 2558  

 

 

X 100 
 จํานวนหลักสูตรที่รับการประเมินทั้งหมด ประจําปีการศึกษา 2558
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.00  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 32.00 ร้อยละ 34.00 ร้อยละ 36.00 ร้อยละ 38.00 ร้อยละ 40.00

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน   

1. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 
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เป้าประสงค์ 5.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
ตัวช้ีวัด  5.4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจดักิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กบั

นักศึกษา 
หน่วยวัด : ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

คําอธิบาย :  
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน  
 กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการท้ังโดยมหาวิทยาลัย 

โดยหน่วยงานและองค์การนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้ เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา
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/องค์การวิชาชีพได้กําหนดเพ่ิมเติม 

ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานจะจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา อาทิเช่น 

1. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  พิจารณาผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อการจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์การวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม และ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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เงื่อนไข: 
1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางที่จัดทําโดย สํานักงานอธิการบดี ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 

2. ให้ดําเนินการสํารวจปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  และรอบ
ที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม หรือ ทุกโครงการที่จัด 

3. เม่ือส้ินปีไตรมาสท่ี 2 (รอบ 6 เดือน ) ต้องนําความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
สํารวจมาจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาการคุณภาพการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา ทั้งน้ีแผนฯ ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4. เม่ือส้ินปีงบประมาณ(30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการสํารวจเฉลี่ยของรอบที่ 1 และ 
2 เป็นผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด   

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.1850 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51 3.70 3.88 4.07 ≥4.25 

 

คําอธิบายระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด : สํานักงานอธิการบดี 
 ให้ดําเนินงานตัวช้ีวัดชื่อ : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละ
ระดับ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2 มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 มีการรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดทุกเดือน และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

แผนตามปฏิทินเฉลี่ยร้อยละ 80 

5 มีการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน 
1. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการปรับปรุงตามผลการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ป ี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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มิติด้านการพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 5.5 บุคลากรมีศักยภาพในการแข่งขัน สู่ความเป็นมืออาชีพ  
ตัวช้ีวัด  5.5.1 ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 

คําอธิบาย :  
 คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ เน่ืองจากเป็นปัจจัย
สําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จของสถาบันในการส่งเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง อันจะทําให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่กําหนดให้มีสัดส่วนของ
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40.00 และ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่ง 
ทางวิชาการ ร้อยละ 60.00  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีแผนการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอก ที่

ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 
2 มีการดําเนินการแผนการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิ

ปริญญาเอก ที่ได้รับการอนมัุติจากผู้บริหารระดับสูง 
3 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่ง

ทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอก และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง 
4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนาแผนการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่ง

ทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกของปีถัดไป 

5 ผลการดําเนินงานการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและเพิ่มคุณวุฒิปริญญา
เอก สําเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. แผนการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

2. รายงานการดําเนินการแผนการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

3. รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และ
เพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอก ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง 

4. ผลการประเมินความสําเร็จของแผนการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และเพิ่ม
คุณวุฒิปริญญาเอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง 

5. แผนการพัฒนาเข้าสู่ ตําแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวช้ีวัด  5.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีเว็บไซตใ์นการจัดการเรียนการสอน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ  (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 
คําอธิบาย : 
  

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ได้ก้าวมาเป็นเครื่องมือช้ินสําคัญในการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝึกอบรม 

รวมถึงการถ่ายทอดวิชาความรู้ นับเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนรู้
มากยิ่งขึ้น  

การเรียนรู้ออนไลน์เป็นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสูง เข้าถึงง่าย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุก
ที่ทุกเวลา สามารถเลือกเรียนเน้ือหาได้ตามความต้องการและความสนใจสื่อนําเสนอมักอยู่ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย กอปรกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์จัดทําเว็บไซต์ส่วนตัว เพื่อเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนท่ีมีความยืดหยุ่นเข้าถึงง่าย เรียน
ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยในเว็บไซต์ของอาจารย์จะนําเสนอในเรื่อง มคอ. สื่อการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน เป็นต้น  

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าท่ีหลักทางด้านการ
สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่
เต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์
ประจําด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างท่ีมีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและ 
ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าท่ีของอาจารย์ประจําตามที่
กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 นับเฉพาะอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์
ประจําที่ลาศึกษาต่อ 

สูตรการคํานวณ :  
 จํานวนอาจารย์ประจําที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน  

X 100 

 
 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังน้ี  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 90.00

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. รายงานผลการจัดทําเว็บไซต์ของอาจารย์ประจํา 
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เป้าประสงค์ 5.6 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัด 5.6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หน่วยวัด : ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
ปีที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) 
คําอธิบายตวัชี้วัด : 
 มหาวิทยาลัยต้องจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการ 
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น 

 พิจารณาผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการห้องสมุด และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยจะใช้ผลการสํารวจความพึงพอใจในรอบท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 

 ผู้ รับบริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่าน้ัน 

 

เงื่อนไข :  
1. ให้ใช้แบบสอบถามกลางที่จัดทําโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

ผ่านความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญ 

2. กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 

3. ให้ดําเนินการสํารวจแบบ Online ปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  

และรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

4. ให้นําผลการสํารวจจากรอบท่ี 1 มาจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านห้องสมุด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ทั้งน้ีแผนฯ ดังกล่าวต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

5. เม่ือส้ินปีงบประมาณ(30 กันยายน 2559) จะใช้ผลการสํารวจของรอบท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม เป็นผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด   
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  0.6275 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00 1.63 2.26 2.88 ≥3.51 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านห้องสมุด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนการปรับปรุงจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านห้องสมุด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ป ี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 
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กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี. (2558). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
ปีการศึกษา 2557. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 

 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี. (2558). คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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กระบวนการถ่ายทอด ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ปฏิทินการดําเนินงานใน
ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ปฏิทินการดําเนินงานในระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมทบทวนการใช้ระบบติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

12 ต.ค. 2558 กองนโยบายและแผน 

2. การจัดการข้อมูลในระบบ 
 1) จัดการข้อมูลหลัก 19 ต.ค. 2558 หน่วยงานที่จัดทําคํารับรอง 
 2) เมนู จัดการข้อมูลพื้นฐาน หน่วยงานที่จัดทําคํารับรอง 
 3) คํารับรอง หน่วยงานที่จัดทําคํารับรอง 

3.1 ยุทธศาสตร ์  

3.2 เป้าประสงค์ 
3.3 ตัวชี้วัด 

3. หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการ
ปฏิบัติราชการ (ในเมนูจัดการผลตัวช้ีวัด) 

o รอบ 1 เดือน (ต.ค.58 - ต.ค.58) ศ.30 ต.ค. 58 หน่วยงานที่จัดทําคํารับรอง 
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 
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการฯ  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
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการฯ  รอบ 12 

เดือน (ต.ค.58 - ก.ย. 59) 

อ.30 ก.ย. 59

  

4. หน่วยงานเจ้าภาพพิจารณายืนยันผลการ
ปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน(ประสานกับ
หน่วยงานกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน) และส่งผลให้
กองนโยบายและแผนผ่านระบบ E-office    

1)สํานักงานอธิการบด ี

2)สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

o ยืนยันรอบ 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.58) อ. 5 ม.ค. 59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. ปรับแก้ไขข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ใน
ระบบฯตามผลการยืนยันของหน่วยงาน
เจ้าภาพ 

ทุกวันที ่ 
8-10  

ของทุกเดือน 

หน่วยงานที่จดัทําคํารับรอง

7. ประเมินผลการใช้ระบบประจําป ี ต.ค. 2559 กองนโยบายและแผน  
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ภาคผนวก ค
การถ่ายทอดตัวชีว้ัดการปฏิบัติราชการ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงสู่หน่วยงาน 
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ภาคผนวก ง
บทบาทและแนวทางการดาํเนินงาน 
ของหน่วยงานเจา้ภาพประสานข้อมูล 
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บทบาทและแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานเจา้ภาพประสานข้อมูล  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 

  
มอบหมายผู้รบัผิดชอบตัวช้ีวัด 

กําหนดแนวทางและแผนผลักดันตัวชี้วัด  

และเสนอให้ผู้กํากับดูแลพิจารณาเห็นชอบ 

กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนผลักดันตวัชี้วัด
และสอบทานความถูกต้องของข้อมูล 

ส่ือสารแนวทางและแผนผลักดันตัวชี้วัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

ส่งเสริมและผลักดันรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบตัิราชการให้
เป็นไปตามเป้าหมายของแผนผลักดันฯ ทุกไตรมาส 

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ได้รบัมอบหมาย
และรวบรวมหลักฐานให้กองนโยบายและแผน 

รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนผลักดันตัวชี้วัด
และผลการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล ให้ผู้กํากบัดูแลตัวชี้วัดทราบ  

จัดส่งรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนผลักดันตัวชี้วัด
และผลการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลให้กองนโยบายและแผน

ต.ค. 58 

ต.ค. 58

ต.ค. 58 

ทุกเดือน

ทุกเดือน

ทุกวันที่ 3

ธ.ค.58,ม.ีค. 59

ม.ิย.59,ก.ย. 59

ทุกวันที่ 3
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แนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัดที่เก่ียวกับการสํารวจ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ อย่างน้อย 3 ท่าน

ออกแบบเคร่ืองมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการแบบสํารวจและกลุ่มตัวอย่าง 
ให้หน่วยงานรับทราบ

จัดส่งเคร่ืองมือที่ผ่านการตรวจสอบให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 

จัดทําเป็นแบบสํารวจ Online ผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯเปิดรับระบบสํารวจ Online 

ให้กลุ่มตัวอย่างเข้าตอบ 2 รอบ คือ  

รอบที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ ์และ รอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

วิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการสํารวจฯ จํานวน 2 รอบ 

รอบที่ 1 มีนาคม    รอบที่ 2 กันยายน  พร้อมท้ังเสนอผูกํ้ากับดูแลพิจารณา 

เสนอเคร่ืองมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ติดตามและแจ้งจํานวนผู้เข้าตอบแบบสํารวจ Online ให้หน่วยงานทราบทุกวันศุกร์ 

แจ้งผลการสํารวจ ให้หน่วยงานทราบเพื่อนําไปจัดทาํแผนปรับปรุง 
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. 

ทุกวันศุกร์

รอบที่ 1 
ม.ีค. 59 

รอบที่ 1 มี.ค. 59 

รอบที่ 2 ก.ย. 59
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ภาคผนวก จ
ตัวชี้วัดประเภทสาํรวจ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวชี้วัดประเภทสาํรวจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ตัวชี้วัดสํารวจ มีจํานวน  12 ตัวชี้วัด จําแนกเป็นตัวชี้วัดแบบ Online จํานวน 5 ตัวชี้วัด 

และ ตัวชี้วัดแบบไม่ online จํานวน 7 ตัวชี้วัด  

 

 ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
2559 

online ไม่ 
online 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

1 1.1.1 ระดับความเชื่อม่ันและไว้วางใจของบุคลากรใน
การดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย*1 

≥4.51  - 

2 1.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

≥3.51 -  

3 1.3.1 ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรต่อระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 

≥4.51  - 

4 1.7.1 ระดับคณุภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ≥4.22  - 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างเครือข่าย  

5 3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการ
ดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

≥3.51 -  

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การพัฒนาภาพลักษณข์ององค์กร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
6 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ

ให้บริการของมหาวิทยาลัย 

60.00 -  

 

7 
4.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่าใช้
บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

≥4.51  - 
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 ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
2559 

online ไม่ 
online 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน  ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 
8 5.1.1 คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

≥4.51 -  

9 5.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

≥90.00 -  

 

10 
5.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานตรง
สาขาวิชา 

≥80.00 -  

11 5.4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 -  

12 5.6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

≥3.51  - 

รวม 5 7 
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ภาคผนวก ฉ
แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 
หน่วยงาน .................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 (....) รอบ ..... เดือน 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 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 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ขอให้กรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังน้ี 

หัวข้อรายงาน คําอธิบาย
1. หน่วยงาน ระบุช่ือหน่วยงาน
2. รอบการรายงานผล ทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลา ของการ

รายงาน 

3. ตัวชี้วัดผลการ
ปฏบัิติราชการ 

ระบุช่ือตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการหรือคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

4. หน่วยวัด ระบุหน่วยวัดของตัวชี้วัด เช่น ร้อยละ แห่ง ราย บาท ระดับ เป็นต้น 

5. น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน 

7. ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ต้องมีหน่วยนับ
เหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 

ตัวชี้วัด และไม่ได้ระบุตัวชี้วัดย่อยพร้อมรายละเอียดลงในตาราง ไม่ต้องระบุ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน) 

8. ค่าคะแนนที่ได้ ระบุคา่คะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ใหค้ะแนนที่ระบุในคํารับรองฯ แล้วจึงนําค่าคะแนนที่คํานวณได้มาใส่ในช่องค่า
คะแนนที่ได ้ โดยใชว้ธิกีารคํานวณจําแนกตามประเภทของตัวชี้วัด  

9. คะแนนถ่วงน้ําหนัก ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ได้จากการนําค่าคะแนนที่ได้ของ
ตัวชี้วัด มาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด แล้วหารด้วยน้ําหนักรวมทั้งหมดของ
ทุกตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองฯ 

10. วันที่รายงาน ระบุวันที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หลังจากที่มีการตรวจสอบและผู้
มีอํานาจให้ความเห็นชอบแล้ว 

11. ผู้รายงาน  

หน่วยงาน ตําแหน่ง   
พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ 

ระบุช่ือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่จัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ที่สํานักงาน 
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แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบตัิราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ภาคผนวก ช
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แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชีวั้ดเชิงปริมาณ 

   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)   ( .... )  รอบ  6  เดอืน 
                                                                        ( .... )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผู้กํากับดูแลตัวชีว้ัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :    
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  :   
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :          

หลักฐานอ้างอิง : 
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชีวั้ดเชิงปริมาณ 

ขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังน้ี 

หัวข้อการรายงาน คําอธิบาย
1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการ

รายงาน 

2. ช่ือตัวชี้วัด ระบุช่ือตัวชี้วัดและลําดับที่ของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 

3. ผูกํ้ากับดูแลตัวชี้วัด ระบุช่ือผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด พร้อมเบอร์ติดต่อ 

4. ผูจั้ดเก็บข้อมูล ระบุช่ือผูจั้ดเก็บข้อมูล พร้อมเบอร์ติดต่อ
5. ข้อมูลผลการดําเนินงาน อธิบายรายละเอียดการดําเนินงานที่มีความสอดคล้องกับ

ประเด็นการประเมินผลที่กําหนดไว้ของตัวชี้วัดนัน้ๆ  

6. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 

7. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
7.1 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ   

ตัวชี้วัด 

ระบุช่ือตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

7.2 น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน 

7.3 ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้
ต้องมีหน่วยนับเหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดที่มี
ตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัวชี้วัด ให้ระบุตัวชี้วัดย่อยพร้อมผล
การดําเนินงานให้ครบถ้วน) 

7.3 ค่าคะแนนที่ได ้ ระบุค่ าคะแนนของตั วชี้ วัด  โดยนํ าผลการดํ า เนินงาน
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนดไว ้ 

7.4 คะแนนถ่วงน้ําหนัก ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ได้จากการนําค่า
คะแนนที่ได้ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 

8.  การบรรลุเป้าหมาย ให้เปรียบเทียบค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงาน 

9. คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการ
ที่ได้ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดําเนินการ 
สําหรับตัวชี้วัดนี้ 
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หัวข้อการรายงาน คําอธิบาย
10. ปัจจัยสนับสนุนตอ่การดําเนินงาน ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้
11. อุปสรรคต่อการดําเนินงาน     ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้

ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 
 

12. หลักฐานอ้างอิง ระบุถึงช่ือหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจํานวนของ
เอกสารที่ได้จัดส่งมา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละ
ตัวชี้วัดสามารถดูได้จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย หัวข้อ ข้อมูลอ้างอิง/แนวทางการประเมินผล 

ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน 

หนังสือ  คําสั่ งแต่ง ตั้ งคณะทํางาน  รายงานการประชุม 

ภาพถ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสาร/หลักฐาน
ที่จัดส่งมาประกอบน้ันมีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดในแต่ละขั้นตอนอย่างไร 
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ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชีวั้ดที่เป็นเชิงปริมาณ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด)  (....) รอบ  6  เดือน
                                                                                           (.....) รอบ 12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2.11 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่พีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดบันานาชาตติ่อ

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
ผู้กํากับดูแลตัวชีว้ัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา       ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผูอํ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ :  02-160-1126 โทรศัพท์ :   02-160-1435 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการดําเนนิงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
1. ผลรวมถ่วงน้ําหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจําและ/ หรือนักวิจัยประจําที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติและ/ หรือระดับนานาชาต ิ

30.50 70.30 120.50 

2. จํานวนอาจารยป์ระจําและ/ หรือนกัวจิัยประจํา 250 300 500 

3. ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําและ/ หรือ
นักวิจัยประจํา 

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 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน     
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจําและ/ หรือนักวิจัยประจํา 

4.00 24.10 3.8200 0.1500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด)  (....) รอบ  6  เดือน
                                                                                           (.....) รอบ 12  เดือน 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 24.10 บรรล ุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
(ขอให้หน่วยงานอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัต/ิมาตรการที่ได้การดาํเนินการ สําหรับตวัชี้วัดนี้) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
(ขอให้หน่วยงานระบุปัจจัยที่มีส่วนชว่ยสนับสนุนต่อการดําเนินการในรอบปีงบประมาณ สาํหรับตัวชี้วดันี้) 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
 (ขอใหห้นว่ยงานระบุปจัจัยที่เป็นอุปสรรคตอ่การดาํเนนิการในรอบปงีบประมาณ สําหรบัตัวชี้วัดนี้) 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
( ขอให้หน่วยงานาระบุให้ชดัเจนว่าเอกสารอ้างอิงที่จัดสง่มาให้แต่ละรายการนัน้ มีความเกี่ยวข้องหรือสอดคลอ้งกับการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดอย่างไร) 
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แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชีวั้ดเชิงคุณภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด:   
ผู้กํากับดูแลตัวชีว้ัด :  ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

ข้อ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  

  

  

  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

   
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

  
 

การบรรลุเป้าหมาย:  
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
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ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชีวั้ดคุณภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 5.1.3 ร้อยละความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร และนักศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ผู้กํากับดูแลตัวชีว้ัด :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
อาจารย์กวิน วงศ์ลีด ี

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

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดําเนินงาน  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 : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก 

5.1.3  ร้อยละความรู ้ความเข้าใจของ
บุคลากร และนักศกึษาต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.36 84.83 3.9830 0.0541 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
95.00 84.83 ไม่บรรลุ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
    มหาวิทยาลัยมกีารจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือสร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้      
     1. โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ให้นกัศึกษาและบุคลากรพัฒนาตนเพื่อเตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  

     2. โครงการประชุมเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับ Technological University of Philippines (TUP) โดยคณะวิทยาการ
จัดการ  
      3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์สวนสุนันทา โดยวทิยาลยันานาชาต ิ

      4. โครงการ ILPC English Camp 58 เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ รองรบัประชาคมอาเซียน โดยสถาบัน
สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

      5. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยวทิยาลยัสหเวชศาสตร ์
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
ความร่วมมือของหน่วยงานในการจัดทําแผนการดําเนินงานการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
บางหน่วยงานยังไม่ได้จัดทําแผนการดําเนินงานการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 

หลักฐานอ้างอิง :  
     1. รายงานโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ให้นักศึกษาและบุคลากรพัฒนาตนเพื่อเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

     2. รายงานโครงการประชุมเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับ Technological University of Philippines (TUP) โดยคณะ
วิทยาการจัดการ  
     3. รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์สวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนานาชาต ิ

     4. รายงานโครงการ ILPC English Camp 58 เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ รองรับประชาคมอาเซียน โดย
สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

    5. รายงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร ์
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ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รองศาสตราจารย์ ธีระดา  ภิญโญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ พิศณุ  พูนเพชรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  แจ่มพงษ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขํา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 
อาจารย์อภิชาต  กําภูประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ  มีนะนันทน์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย  หม่ันคติธรรม   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต 
อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 
ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม 
นายสนธยา  เจริญศิริ  รักษาการในตําแหน่ง 
 ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
นางสาววนัสนาฏ ประพาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวรัตนา   สาระศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวโชติกา เขียนนิล   นักวิชาการศึกษา 
นางสาวอุไรพร  ศิลป์นาวา  นักวิชาการศึกษา 
 

ปีที่พิมพ ์

 ตุลาคม 2558 
 จํานวน 150 เล่ม 
 กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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