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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการถายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ จากแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
ลงสูระดับหนวยงาน โดยจัดทำเปนขอตกลงการปฏิบัติราชการกับหนวยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลยั/สำนัก/
สถาบัน/ศูนยการศึกษา/โรงเรียนสาธิต ซึ่งใชแนวทางการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาใชเปนเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของหนวยงานตางๆ โดยมีการ 
ลงนามขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางอธิการบดีกับรองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี/คณบดี/ผูอำนวยการสำนัก/
ผูอำนวยการสถาบัน/ผูอำนวยการศูนยการศึกษา/ผูอำนวยการโรงเรียน ซึ่งเปนการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ใน
การประเมินผลงานการปฏิบัติงานของหนวยงาน พรอมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการเปนประจำทุกเดือน และ
รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงไดจัดทำ คูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สวนที่ 2 การติดตามและประเมินผล และสวนที่ 3 แนวทางและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิราชการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูกำกับดูแลตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย และหนวยงาน ไดใชเปน
แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเปนแนวทางการถายทอดตวัชี้วัดและ
เปาหมายสูระดับบุคคลในแตละหนวยงานตอไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหวังวาคู มือฉบับนี้จะเปนประโยชนและเปนแนวทางใหทุกหนวยงานได
ดำเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยทุกประการ 

รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พฤศจิกายน 2565 

คำนำ 
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 หนา 
คำนำ (ก) 
สารบัญ (ค) 
สวนที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 
 หลักการและที่มา 1 
 วัตถุประสงค 1 
 กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 2 
 โครงสรางของคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 2 
 รายละเอียดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ 3 
 ปฏิทินการจัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 
 หนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 6 
 กลไกและวิธีการจัดทำคำรับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 7 

สวนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 9 
 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 9 
 วิธีการติดตามและประเมินผล 9 
 การคำนวณผลการประเมิน 10 
 นิยามศัพทที่ใชในการประเมิน 13 

สวนที่ 3 แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 29 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 32 

 เปาประสงค 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง 
เปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม รวมทั้งไดงานตรงความตองการของประเทศ 32 

 ตัวชี้วัด 1.1.1 อัตราการคงอยูของผูเรียน 32 
 ตัวชี้วัด 1.1.2 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ทำงานใน 10+2 อุตสาหกรรมเปาหมาย 33 
 ตัวชี้วัด 1.1.3 รอยละของบัณฑติปริญญาตรีทีไ่ดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 34 
 ตัวชี้วัด 1.1.4 รอยละของผูจางงานทีพ่อใจอยางยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต 36 

 เปาประสงค 1.2 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ 37 

 ตัวชี้วัด 1.2.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ 37 
 เปาประสงค 1.3 นักศึกษามีความรูและทักษะในการทำงานวิจยั งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 39 

 ตัวชี้วัด 1.3.1 จำนวนงานวิจัย บทความวชิาการ งานสรางสรรค นวตักรรมและสิ่งประดิษฐของนักศึกษา 
ไปนำเสนอ/ประกวดหรือตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ 39 

 ตัวชี้วัด 1.3.2 จำนวนนักศึกษารวมกับอาจารยที่มีผลงานวิจัย บทความวชิาการ งานสรางสรรคหรือ 
สิ่งประดษิฐ 42 

 เปาประสงค 1.4 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่เปนผูประกอบการรายใหม (Start-Up) เพิ่มข้ึน 45 
 ตัวชี้วัด 1.4.1 จำนวนการข้ึนทะเบียนการคาของผูประกอบการรายใหม (Start-Up) 45 

 

สารบัญ 
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 หนา 
 เปาประสงค 1.5 มหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนดวยระบบดิจิทัล 47 

 ตัวชี้วัด 1.5.1 จำนวนระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (1)  47 
 ตัวชี้วัด 1.5.2 รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพฒันาระบบจัดการเรียนการสอน 49 
 ตัวชี้วัด 1.5.3 รอยละของอาจารยที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวยระบบ Hybrid Classroom 51 

 เปาประสงค 1.6 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตทัคคะ และเปนทีย่อมรับในระดับประเทศและนานาชาต ิ 53 
 ตัวชี้วัด 1.6.1 จำนวนสาขาวิชาที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑสาขาวชิาสูเอตทัคคะ 80 คะแนนข้ึนไป 53 
 ตัวชี้วัด 1.6.2 จำนวนสาขาวิชาที่ตอบสนอง 10+2 อุตสาหกรรมเปาหมาย (2) 55 
 ตัวชี้วัด 1.6.3 จำนวนหลักสูตรทางไกล 56 
 ตัวชี้วัด 1.6.4 จำนวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร 2 ภาษา (3)  57 
 ตัวชี้วัด 1.6.5 รอยละอาจารยทีม่ีเอกสารหรือสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ 58 

 เปาประสงค 1.7 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตรวมทั้งเกิดทักษะ 
เพื่ออนาคต 59 

 ตัวชี้วัด 1.7.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree 59 
 ตัวชี้วัด 1.7.2 จำนวนหลักสูตรแบบบูรณาการระหวางศาสตรของกลุมสาขาวชิาในรูปแบบคลัสเตอรภายใน

มหาวิทยาลยัหรือขามสถาบันอุดมศึกษา (4) 60 
 เปาประสงค 1.8 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ ในการผลิตบัณฑิต 

ที่มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง 61 
 ตัวชี้วัด 1.8.1 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ (5)  61 
 ตัวชี้วัด 1.8.2 จำนวนนักศึกษาที่เขาเรียนรูและปฏิบัตงิานจริงรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ 

ที่อยูในกลุม 10+2 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve) 63 
 ตัวชี้วัด 1.8.3 จำนวนอาจารยทีจ่ัดการเรียนรูและปฏิบตัิงานในหนวยงานหรือสถานประกอบการ 

ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 65 
 เปาประสงค 1.9 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการขององคกรวิชาชีพ 67 

 ตัวชี้วัด 1.9.1 จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงรวมกับองคกรวิชาชีพ  67 
 เปาประสงค 1.10 บุคลากรสายวิชาการมีคุณภาพสูง ทั้งความรู ทักษะในการปฏิบตัิงาน ตลอดจน 

มีความกาวหนาในสายอาชพี 68 
 ตัวชี้วัด 1.10.1 รอยละของอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการ  68 
 ตัวชี้วัด 1.10.2 รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 69 
 ตัวชี้วัด 1.10.3 จำนวนอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญวชิาชีพในศาสตรของตนเอง 70 

 เปาประสงค 1.11 บุคลากรสายสนับสนนุวิชาการมีคุณภาพสูงทั้งความรู ทักษะในการปฏิบตัิงาน 
ตลอดจนมีความกาวหนาในสายงาน 71 

 ตัวชี้วัด 1.11.1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการที่เขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน 71 
 ตัวชี้วัด 1.11.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในสายงาน 72 

 เปาประสงค 1.12 มหาวิทยาลยัมีการบริหารจัดการดวยคุณธรรมและความโปรงใส 74 
 ตัวชี้วัด 1.12.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ: ITA 74 

สารบัญ(ตอ) 
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 หนา 
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 

อยางยั่งยืน 76 
 เปาประสงค 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ  

หรือนานาชาติ ที่ตพีิมพรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 76 
 ตัวชี้วัด 2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือ 

นานาชาติตออาจารยประจำและนักวิจัย 76 
 ตัวชี้วัด 2.1.2 บทความที่ตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus รวมกับหนวยงาน 

ภาคอุตสาหกรรม 80 
 ตัวชี้วัด 2.1.3 บทความที่ตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus รวมกับมหาวิทยาลยั 

ที่อยูในอันดับ 1 - 500 (QS Ranking) (6)  82 
 ตัวชี้วัด 2.1.4 จำนวนผลงานวิจยัที่ตีพิมพรวมกับหนวยงานตางประเทศในฐาน Scopus 84 

 เปาประสงค 2.2 มหาวิทยาลัยมีวารสารวชิาการที่เขาสูระดับนานาชาต ิ 85 
 ตัวชี้วัด 2.2.1 จำนวนวารสารวชิาการ ฉบบัภาษาอังกฤษ 85 

 เปาประสงค 2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคทีน่ำไปใชประโยชนพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพา 
ตนเองได 86 

 ตัวชี้วัด 2.3.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการทีน่ำไปใชประโยชน 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจาย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชน 
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 86 

 เปาประสงค 2.4 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรค ไดรับอนุสิทธบิัตรหรือสิทธิบัตร  89 
 ตัวชี้วัด 2.4.1 จำนวนผลงานที่ยืน่จดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 89 

 เปาประสงค 2.5 ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธบิัตรทีน่ำมาใชประโยชนเชิงพาณิชย 91 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

สาระสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรบัรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย หลักการและ
ที่มา วัตถุประสงค กรอบการประเมินผล โครงสรางของการประเมินผล รวมถึงกลไกและวิธีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดงันี้ 
 

 หลักการและที่มา 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กำหนดวา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาใน
เชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงานในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล  
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งนีต้ามความเหมาะสมของแตละภารกิจ” 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (3) กำหนดวา 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐาน 
ที่ ก.พ.ร. กำหนด 
 มาตรา 12 กำหนดวา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 มาตรา 45 กำหนด ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาใน
ภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และไดกำหนดยุทธศาสตรภาพรวม  
เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน และไดมีการกำหนดตัวชี้วดัเพื่อกำกับติดตามและ
ประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร โดยไดกำหนดใหคณะ/หนวยงานจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และคาดหวังใหเปนเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป
ของผู บริหารที ่กำกับดูแลหนวยงานในมหาวิทยาลัย ใชในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระดับบุคคล 
ตามความรับผิดชอบของตำแหนงงานในแตละระดับ รวมถึงการนำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

 วัตถุประสงค 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบตัิราชการของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงคดังนี้ 
1. เพื่อใหการปฏิบัติราชการสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
2. เพื่อนำผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดสรรสิ่งจูงใจแกบุคลากรไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

สวนท่ี 1 
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 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เปนการประเมินผลภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 3 ดาน ประกอบดวย  

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

อยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 
 

 โครงสรางของคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
 รูปแบบการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 คำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ถือเปนคำรับรองของหนวยงานฝายเดียว ไมใชสัญญา และใชสำหรับ
ระยะเวลา 1 ป โดยในคำรับรองฯ จะประกอบดวยขอตกลงเก่ียวกับแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก 
เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน โดยมีรูปแบบการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดังตาราง 1.1 
 

ตาราง 1.1 รูปแบบการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

รูปแบบการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขอตกลงท่ีให 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชา 

ระดับมหาวิทยาลัย 
- รองอธิการบด ี
- ผูชวยอธิการบด ี

ลงนาม
กับ 

อธิการบด ี • แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

• ตัวชี ้ว ัดผลการปฏิบ ัต ิราชการ น้ำหนัก 
เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับหนวยงาน 
หนวยงานจัดการศึกษา 

- คณบด ี
- ผูอำนวยการโรงเรยีน 

ลงนาม
กับ 

อธิการบด ี • แผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

• ตัวช้ีวัดภาคบังคับตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว 

• ตัวชี ้ว ัดผลการปฏิบัต ิราชการ น้ำหนัก 
เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนของ
หนวยงาน 

หนวยงานสนับสนนุวิชาการ  
- ผูอำนวยการสำนัก 
- ผูอำนวยการสถาบัน 
- ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 
- ผูอำนวยการศูนยการศึกษา 
- หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

ลงนาม
กับ 

อธิการบด ี

ระดับบุคคล    
หนวยงานจัดการศึกษา    
- รองคณบด ี
- หัวหนาภาค/หัวหนาสาขาวิชา 
- หัวหนาสำนักงาน 

ลงนาม
กับ 

คณบด ี • ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน  
(ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย) 

• ตัวช้ีวัดตามภาระงาน (Job Description) 

• ตัวช้ีวัดงานท่ีไดรับมอบหมายเปนกรณี
พิเศษ(ถามี) 

• ตัวช้ีวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะ) 
 

- อาจารย ลงนาม
กับ 

- คณบด ี
- หัวหนาภาค/
หัวหนาสาขาวิชา 

- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ลงนาม
กับ 

- รองคณบด ี
- หัวหนาสำนักงาน 
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รูปแบบการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขอตกลงท่ีให 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชา 

หนวยงานสนับสนนุวิชาการ  
- รองผูอำนวยการ 
- หัวหนาสำนักงาน 

ลงนาม
กับ 

-ผูอำนวยการสำนัก 
-ผูอำนวยการสถาบัน 
-ผูอำนวยการศูนย 

• ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 
(ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย) 

• ตัวช้ีวัดตามภาระงาน (Job Description) 

• ตัวช้ีวัดงานท่ีไดรับมอบหมายเปนกรณี
พิเศษ (ถามี) 

• ตัวช้ีวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะ) 

 

หมายเหตุ : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดบับุคคลสามารถปรับไดตามลำดับการบงัคับบัญชาที่หนวยงาน  
มีการมอบหมายงาน  

 

 รายละเอียดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
1. คูลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

1.1 ระดับมหาวิทยาลัย เปนคำรับรองฯ ระหวางรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ในฐานะผูทำคำรับรอง
กับผูบังคับบัญชา คือ อธิการบดี ในฐานะผูรับคำรับรอง 

1.2 ระดับหนวยงาน เปนคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหวาง คณบดี/ผูอำนวยการสำนัก / ผูอำนวยการ
สถาบัน /ผูอำนวยการศูนย/ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต /หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ในฐานะผูทำคำรับรอง กับ
ผูบังคับบัญชา คือ อธิการบดี/รองอธิการบดี ในฐานะผูรับคำรับรอง 

1.3 ระดับบุคคล เปนคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหวาง ผู บังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ตาม
โครงสรางของหนวยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษา/โรงเรียน 

2. ระยะเวลาของคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
- กำหนดระยะเวลาของคำรับรองฯ เร่ิมตนและสิ้นสุด มีความสอดคลองกับปงบประมาณ  

3. แผนปฏิบัติการของหนวยงาน  
- กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม (ถามี) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ  

4. รายละเอียดขอตกลงในคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
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 ปฏิทินการจัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ 
ขั้นตอนท่ี 1 จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
1.1 พิจารณากำหนดกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ต.ค. 65 คณะกรรมการ

ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
(คณะกรรมการ
อำนวยการติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ระดับ
มหาวิทยาลัย) 

กรอบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

1.2 ทบทวนอธิบายตัวชี้วัดการปฏบิัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

  คำอธิบายตัวชีว้ัดการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 1) จัดทำ (ราง) คำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 

รวมกับหนวยงานเจาภาพ 
ส.ค. 65 หนวยงานเจาภาพ 

2) ตรวจสอบ (ราง) คำอธิบายตัวชีว้ัดการปฏิบัติ
ราชการ รวมกับหนวยงานเจาภาพ 

ก.ย. 65 กองนโยบายและแผน 

3) พิจารณา (ราง) คำอธิบายตัวชีว้ัด ฉบบัสมบูรณ 
รวมกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 

ต.ค. 65 - กองนโยบายและ
แผน 
- ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 

1.3 แจงกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ต.ค. 65 - กองนโยบายและ
แผน 
- หนวยงานเจาภาพ 

รอยละความเขาใจกรอบ
ประเมินผลและแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.4 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระดับเจาภาพและ
ระดับหนวยงาน 

พ.ย. 65 หนวยงานเจาภาพ เอกสารแนวทางการดำเนินงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.5 ส่ือสารแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ย. 65 หนวยงานเจาภาพ ระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกบัแนวทางการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

1.6 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ต.ค. - พ.ย. 65 อธิการบดี/รอง
อธิการบดี/ผูบริหาร
ระดับสูงของ
หนวยงาน 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

1.7 หนวยงานถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ
หนวยงานสูระดับบุคคล 

พ.ย. 65 ผูบริหารหนวยงาน ขอตกลงการปฏิบัติราชการแต
ละบุคคล 

ขั้นตอนท่ี 2 ดำเนินการ 
2.1 อบรมการใชงานระบบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

พ.ย. 65 กองนโยบายและแผน รอยละผูเขาอบรมที่เขาใจ 
การใชงานระบบการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย 

2.2 ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ต.ค. 65 – ก.ย. 66 ผูบริหาร และ
บุคลากรทุกระดับ 

รายงานความกาวหนาของการ
ปฏิบัติราชการ 
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กิจกรรม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ 
ขั้นตอนท่ี 3 ติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
3.1 หนวยงานรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติราชการ
ประจำเดือนผานระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ พรอมหลักฐานทกุวันที ่20 ของทุกเดือน 

ต.ค. 65 – ก.ย. 66 หนวยงานที่ทำคำ
รับรอง 

รอยละเฉล่ียของหนวยงานที่
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามรอบที่กำหนดผานระบบ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

รอบ 1 เดือน (ต.ค. 65) 21 พ.ย. 65 
รอบ 2 เดือน (ต.ค. – พ.ย. 65) 21 พ.ย. 65 
รอบ 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 65) 20 ธ.ค. 65 
รอบ 4 เดือน (ต.ค. 65 – ม.ค. 66) 20 ม.ค. 66 
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 65 – ก.พ. 66) 20 ก.พ. 66 
รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66) และจัดทำรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66) 
20 มี.ค. 66 

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 65 – เม.ย. 66) 20 เม.ย. 66 
รอบ 8 เดือน (ต.ค. 65 – พ.ค. 66) 19 พ.ค. 66 
รอบ 9 เดือน (ต.ค. 65 – มิ.ย. 66) 20 มิ.ย. 66 
รอบ 10 เดือน (ต.ค. 65 – ก.ค. 66) 20 ก.ค. 66 
รอบ 11 เดือน (ต.ค. 65 – ส.ค. 66) 18 ส.ค. 66 
รอบ 12 เดือน (ต.ค. 65 – ก.ย. 66) และจัดทำ

รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ต.ค. 65 – 
ก.ย. 66) 

29 ก.ย. 66 

3.2 หนวยงานเจาภาพสงผลการยืนยันผลการปฏิบัติ
ราชการ ระดับหนวยงาน ที่ผานการทวนสอบจากหนวยงาน
เรียบรอยแลวมายังกองนโยบายและแผนผานระบบ E-
office ภายในวันที ่25 ของทุกเดือน 

ต.ค. 65 – ก.ย. 66 หนวยงานเจาภาพ รอยละของหนวยงานเจาภาพที่
สงผลการยืนยันผลการปฏิบัติ
ราชการ ระดับหนวยงาน มายัง
กองนโยบายและแผนผาน
ระบบ E-office ตามรอบ
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

ยืนยันรอบ 1 เดือน (ต.ค. 65) 25 พ.ย. 65 
ยืนยันรอบ 2 เดือน (ต.ค. – พ.ย. 65) 25 พ.ย. 65 
ยืนยันรอบ 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 65) 23 ธ.ค. 65 
ยืนยันรอบ 4 เดือน (ต.ค. 65 – ม.ค. 66) 25 ม.ค. 66 
ยืนยันรอบ 5 เดือน (ต.ค. 65 – ก.พ. 66) 24 ก.พ. 66 
ยืนยันรอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66)  24 มี.ค. 66 
ยืนยันรอบ 7 เดือน (ต.ค. 65 – เม.ย. 66) 25 เม.ย. 66 
ยืนยันรอบ 8 เดือน (ต.ค. 65 – พ.ค. 66) 25 พ.ค. 66 
ยืนยันรอบ 9 เดือน (ต.ค. 65 – มิ.ย. 66) 23 มิ.ย. 66 
ยืนยันรอบ 10 เดือน (ต.ค. 65 – ก.ค. 66) 25 ก.ค. 66 
ยืนยันรอบ 11 เดือน (ต.ค. 65 – ส.ค. 66) 25 ส.ค. 66 
ยืนยันรอบ 12 เดือน (ต.ค. 65 – ก.ย. 66)  4 ต.ค. 66 

3.3 เสนอรายงานความกาวหนาการปฏบิัติราชการตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพจิารณา 
และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏิบัติ  

ทุกเดือน กองนโยบายและแผน มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

3.4 รายงานความกาวหนาการปฏบิัติราชการ ตอ
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย 

 กองนโยบายและแผน จำนวนคร้ังของการรายงานผล
การปฏิบัติราชการ 

รอบ 3 เดือน (ต.ค. 65 – ธ.ค. 65) ม.ค. 66 
รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66) เม.ย. 66 
รอบ 9 เดือน (ต.ค. 65 – มิ.ย. 66) ก.ค. 66 
รอบ 12 เดือน (ต.ค. 65 – ก.ย. 66) ต.ค. 66 

3.5 นำขอเสนอแนะไปปรับปรุง ม.ค. – ก.ย. 66 ทุกหนวยงาน หนวยงานมีผลดำเนินงาน
เพิ่มขึ้นจากรอบที่ผานมา 
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กิจกรรม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ 
ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินและปรับปรุง 
4.1 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 และ 12 
เดือน ระดับมหาวิทยาลัย 

- เม.ย. 66 
- ต.ค. 66 

กองนโยบายและแผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (รอบ 6, 12 เดือน) 

4.2 ตรวจประเมินผลการปฏบิัติราชการ  - กองนโยบายและ
แผน 
- คณะกรรมการ
ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ 
- หนวยงานที่จัดทำ
คำรับรอง 

ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  

- ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน เม.ย. 66 
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน ต.ค. 66 

4.3 ทบทวนกระบวนการถายทอด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

ต.ค. 65 - กองนโยบายและ
แผน 
- คณะกรรมการ
ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ 

รายงานผลการทบทวน
กระบวนการ 

 

 หนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 1. คณะกรรมการอำนวยการ โดยมี อธิการบดี เปนประธานกรรมการ  

มีหนาที่ 1) สงเสริมและกำกับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการฯ ของตัวชี ้วัดที่กำกับดูแล  
2) ใหขอเสนอแนะหรือแนวทางกับหนวยงานที ่เกี ่ยวของในการขับเคลื่อนตัวชี ้ว ัด และ 3) รายงานความกาวหนา 
ผลการปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดที่กำกับดูแลใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาทุกไตรมาส 

 2. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี รองอธิการบดี
ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ เปนประธานกรรมการ  

มีหนาที่ 1) ติดตามตรวจสอบและยืนยันขอมูลผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหนวยงาน ในระบบ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เบื้องตน) 2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หนวยงาน 3) วิเคราะหปญหาและอุปสรรคตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 4) รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการ  
ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงานใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาทุกไตรมาส และ 5) จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับมหาวิทยาลัย 

 3. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงาน โดยมี รองอธิการบดี 
ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ เปนประธานกรรมการ  

มีหนาที่ 1) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ทุกเดือน  
2) รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ผานระบบติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ พรอมหลักฐาน ทุกสิ้นเดือน 3) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6, 12 เดือน ระดับหนวยงาน และ 4) กำหนดแนวทางหรือใหขอเสนอแนะกับผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
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 กลไกและวิธกีารจัดทำคำรับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

1. การจัดทำคำรับรองการปฏิบตัริาชการ 

 

 

ภาพ 1.1 ข้ันตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  

ถายทอดแผนปฏิบัติการประจําป สูหนวยงาน

พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ
อธิการบดี/รองอธิการบดีที่กํากับดูแล

ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลตนเอง

รายงานผลการปฏิบัติราชการทุกเดือน

ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ 6, 12 เดือน

แจงผลการประเมินและนําไปพิจารณาความดีความชอบ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

 
 
 

ภาพ 1.2 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

หนวยงานรายงานความกาวหนาและกรอกขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลฯ ทุกสิ้นเดือน

กองนโยบายและแผนรวมกับหนวยงานเจาภาพประสานขอมูลตรวจสอบและวิเคราะห
ความกาวหนาของตัวชี้วัดและจัดทําแผนผลักดันตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการและให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ทุกไตรมาส

สิ้นปงบประมาณ หนวยงานสงรายงานประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน เปนรูปเลม

มหาวิทยาลัยตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ

นําผลการประเมินฯ ไปใชในการพิจารณาความดีความชอบ

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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การติดตามและประเมินผล 
 

สวนนี ้ประกอบดวยเนื ้อหาสาระที ่สำคัญ 4 ประเด็น ประเด็นแรก คือ วัตถุประสงคของการติดตามและ
ประเมินผล ประเด็นที่สอง คือ วิธีการติดตามและประเมินผล ประเด็นที่สาม คือ การคำนวณผลการประเมิน และประเด็น
ที่สี่ คือ นิยามศัพทที่ใชในการประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
1. วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ 
 เพื่อทราบความกาวหนาของผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานและในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 เพื่อทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคใหงานบรรลุเปาหมาย 

2. วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนด โดยเฉพาะ

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) รวมทั้ง ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
และมหาวิทยาลัย 

 

 วิธีการติดตามและประเมนิผล 
การติดตามและประเมินผล มีวิธีดำเนินการตางๆ ดังนี้ 

1) การติดตาม 
มหาวิทยาลัยฯ ไดกำหนดใหหนวยงานรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ  

ทุกเดือนและตองบันทึกผลการดำเน ินงานพรอมหลักฐานในระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบ ัต ิราชการ
(www.ssruplan.ssru.ac.th) ทุกเดือนและใหจัดทำรายงานที่เปนรูปเลมตามแบบฟอรมการรายงานผลรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน โดยทุกหนวยงานจะตองมีการรายงานผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดหลังจากสิ้นสุดการ
ดำเนินงานในแตละเดือน 

2) การประเมินผล 
(1) การศึกษาขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ เชน 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report : 

SAR) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 เอกสาร หลักฐานประกอบอ่ืนๆ เชน 
 รายงานการประชุม 
 คำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน 
 แผนการดำเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอำนาจ 
 ภาพถาย 

(2) สัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของตางๆ เชน 
 ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 
 ผูจัดเก็บขอมูล 
 ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดำเนินการของหนวยงาน 

(3) สังเกตการณจากการปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน 
 สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

สวนท่ี 2 
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 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน 
 ระบบฐานขอมูลซึ่งตองคำนึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล กอนและ

หลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูลทุก 1 
เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของ
ขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี ่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั ้งที ่ขอมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เช น สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมในการให
คณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลไดตลอดเวลา ผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูล
และเขามาตรวจสอบขอมูลได 

 

 การคำนวณผลการประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มีรูปแบบการคำนวณผลการประเมินตาม

ลักษณะของตัวชี้วัดหลายลักษณะ และแบงระดับคะแนนผลการประเมิน โดยมีรายละเอียดและตัวอยางการคำนวณ ดังนี้ 
1. ลักษณะของตัวชี้วัด   
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชน ตัวชี้วัดที่ 1.10.1 รอยละของอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการ แนวทางในการ

ประเมินจะมีการกำหนดเกณฑการใหคะแนนที่เหมาะสม โดยอาจใชผลการดำเนินงาน 3 ปที่ผานมาของมหาวิทยาลัยเปน
ฐานในการเจรจาเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัด หรือ อาจใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพของชาติ หรือเกณฑมาตรฐานสากล
ตามที่เห็นสมควร 

 ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone) เชน ตัวชี้วัด 1.10.1 (S) ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด 1.10.1 รอยละของอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการ ซึ่งตัวชี้วัดลักษณะนี้มีแนวทางในการ
ประเมินที่กำหนดระดับคะแนนในแตละขั้นตอนการดำเนินงาน และผลการประเมินจะเปนไปตามผลการดำเนินงานที่
ครบถวนและสมบูรณในข้ันตอนนั้นจากข้ันที่ 1 ถึงข้ันที่ 5 

 

2. ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ เปนดังน้ี 
ตาราง 2.1 แสดงระดับคะแนนของผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 
มีผลการปฏิบัติราชการระดบัดีมาก 4.5000-5.0000 

มีผลการปฏิบัติราชการระดับด ี 3.5000-4.4999 
มีผลการปฏิบัติราชการระดับพอใช 3.0000-3.4999 

มีผลการปฏิบัติราชการระดบัตองปรับปรุง 1.5000-2.9999 
มีผลการปฏิบัติราชการระดับที่ตองปรับปรุงเรงดวน 1.0000-1.4999 
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3. ตัวอยางวิธีการคำนวณผลการประเมิน 

แบบท่ี 1 : การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ตัวอยาง : ตัวชี้วัด 1.10.1 รอยละของอาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ (น้ำหนัก : รอยละ 2.00) 
การเทียบบัญญัติไตรยางศ กรณีท่ีผลการดำเนินงานเทากับ รอยละ 24.20 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ  รอยละ 24.20 
มากกวาท่ีเกณฑการใหคะแนนระดับ 4  =  รอยละ 2.20  
ดังน้ัน ผลคะแนนจริงท่ีได จึงอยูระหวางเกณฑการใหคะแนนระดับ 4 กับ 5 

 
คำนวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ 
 
ผลตางของอาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ  = รอยละ 3 (25-22) เทียบเทากับผลตางของเกณฑการใหคะแนน 1 
ระดับ 
ผลตางของอาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ  = รอยละ 2.20 (24.20-22.00)  
เทียบเทากับผลตางของเกณฑการใหคะแนน           1X 2.20  =  0.7334     
   
ดังน้ัน คาคะแนนท่ีไดสำหรับตัวช้ีวัดรอยละของผูสอนท่ีมีคณุภาพสงู =  4 + 0.7334   =   4.7334 

หมายเหตุ : การระบุผลการดำเนินงานท่ีเปนรอยละ ใหระบุเปนทศนิยม 2 ตำแหนง 

               : การระบุคะแนนผลการประเมิน ใหระบุเปนทศนิยม 4 ตำแหนง 

 
  

1                       2                             3                              4                            5 

      13                     16  19 25 
24.20 

ผลการดำเนินงานจริงท่ีได 

22 

ระดับคะแนน 

ผลการดำเนินงาน 

3 
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แบบที่ 2 : การคำนวณผลการประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone) 

ตัวอยาง : ตัวชี้วัด  1.10.1 (S) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด 1.10.1 รอยละของ
อาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการ (น้ำหนัก : รอยละ 1.00)   

          

  

 

     

 มีแนวทางการดำเนินงานตัวชีว้ดัฯ 
และมีกำกับติดตามฯ และมีการ
ดำเน ินงานตามแนวทางตาม
ตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย ตั้งแต
รอยละ 100.00 

ระดับ 5 
(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

       

 มีแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ และ
มีกำกับติดตามฯ และมีการดำเนินงาน
ตามแนวทางตามต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่ ได  รับ
มอบหมาย ตั้งแตรอยละ 80.00-99.99 

ระดับ 4 
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3+4) 

      

 มีแนวทางการดำเนินงานตัวชี ้ว ัดฯ และมี
กำกับติดตามฯ และมีการดำเนินงานตาม
แนวทางตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย นอย
กวารอยละ 80.00 

ระดับ 3 
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3) 

   

  

 มีแนวทางการดำเนินงานตัวชี ้ว ัดฯ และมีกำกับ
ติดตามการดำเนินงานและสอบทานความถูกตอง
หนวยงานที่เก่ียวของทุกเดือนของขอมูลกับ 

ระดับ 2 
(ขั้นตอนที ่

1+2) 

  

 
  มีแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายที่

ผานความเห็นชอบจากผูกำกับดูแลตัวชี ้วัด และสื่อสาร
แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้ว ัดที ่ไดรับมอบหมาย
ใหกับหนวยงานที่เก่ียวของ ทราบเพื่อนำไปสูการปฏิบัติ 

ระดับ 1 
(ขั้นตอนที่ 1) 

  

 

 
 
 

  



 

13 คูมือประเมินผลการปฏบิัตริาชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 Performance Assessment Manual 2023 

Suan Sunandha Rajaphat University 

 นิยามศัพทที่ใชในการประเมิน 
 

 ตัวช้ีวัด 1.1.1 

 นักศึกษาแรกเขาที่ลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง เมื่อขึ้นทะเบียนในหลักสูตรเปนระยะเวลา 1 ใน 4 
ของหลักสูตร หมายถึง นักศึกษาแรกเขาที่ลงทะเบยีนเรียนอยางตอเนื่องและลงทะเบียนในหลักสูตรเปน
ระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตรในปการศึกษา 2565 
 นักศึกษาแรกเขาในหลักสูตร หมายถึง นักศึกษาแรกเขาภาคปกติในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด

ของหนวยงานจัดการศึกษาที่ไดรายงานในระบบ CHE QA Online ปการศึกษา 2565 

 ตัวช้ีวัด 1.1.2 

 10+2 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next – Generation 
Automotive) 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)  
4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 5) อุตสาหกรรม
อาหารสำหรับอนาคต (Food for the Future) 6) อุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics) 7) อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics) 8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
(Biofuels and Biochemicals) 9) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 10) อุตสาหกรรมการแพทยครบ
วงจร (Medical Hub) 11) อุตสาหกรรมปองกันประเทศ (National Defence) และ 12) อุตสาหกรรม
พัฒนาบุคลากรและการศึกษา (Workforce and Education) 

 ตัวช้ีวัด 1.2.1 

 ประเภทรางวัลที่นับได ไดแก การประกวดแขงขันดานวิชาการ งานวิจัย ความสามารถพิเศษหรือ
พรสวรรค (เชน กีฬาระดับอุดมศึกษาข้ึนไป เวทีการประกวดความงามหรือบุคลิกภาพระดับจังหวัดข้ึนไป 
การไดรับยกยองเชิดชูเกียรติดานคุณธรรม จริยธรรมจากองคกรระดับชาติ เปนตน) 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกระดับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ

เทียบเทาข้ึนไป (เชน ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัท
มหาชนหรือองคกรวิชาชีพ หรือองคกรกลางระดับชาติ/นานาชาติ ทั ้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 
 กระบวนการสงเสริมนักศึกษา หมายถึง การดำเนินงานอยางเปนระบบ โดยมีการวางแผน มอบหมาย

ผูรับผิดชอบดูแลชวยเหลือนักศึกษา มีกลไก ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรมเพื่อการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาใหเกิดทักษะ ความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค จนสามารถเขารวมการแขงขัน หรือไดรับ
การยกยองในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 ตัวช้ีวัด 1.3.1 

 ผลงานวิจัยนักศึกษา หมายถึง ผลงานที่นักศึกษาไดศึกษาคนควาตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใหนักศึกษาได
นำเสนอในรูปแบบของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ 
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ และผานการพิจารณา/คัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการ
วิจัยของหนวยงาน ทั้งน้ี ตองมีชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูรวมในผลงาน 
 บทความวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใชบทคัดยอ (Abstract) ประกอบดวย 

บทนำหรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการ
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อางอิง ทั้งนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็น
นั้นได 
 บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ ่งมีการกำหนดประเด็นที ่ตองการอธิบายหรือ

วิเคราะหอยางชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาว
ตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็น
นั้นได อาจเปนการนำความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่
ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆที่มีความเปนนวัตกรรม

โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลอง
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอัน
กอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของ
อาเซียนงานสรางสรรคทางศิลปะไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวยผลงานดานจิตรกรรม
ประติมากรรมภาพพิมพภาพถายภาพยนตรสื่อประสมสถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืน ๆ (2) 
ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลป นาฏยศิลปรวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ตาง ๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตาง ๆ 
 สิ่งประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบมีโครงสรางหรือ

กลไกของผลิตภัณฑรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีข้ึน หรือ
ทำใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิมและเนนการผลิตที่มีลักษณะของการแกไขปญหาทาง
เทคนิคที่มีสามารถคิดคนขึ้นโดยงาย เชน กลไกของเครื่องยนต, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษา
พืชผักผลไมใหไมเนาเสียเร็วเกินไป, การออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบ
ลวดลายบนจานขาว ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอ่ืน เปนตน 
 การนำเสนอ/ประกวด หมายถึง การนำเสนองานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ ในเวทีระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ ในหนวยงานที่จัดงานนำเสนอ/ประกวด วิจัย บทความ
วิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตองเปนไปตาม
คุณภาพและมาตรฐานการจัดประชุมวิชาการหรือเวทีการประกวดตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่กำหนด 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื ่อปรากฏอยู ในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) กลุ มที ่ 1 หรือกลุ มที ่ 2 เทานั ้น หรือวารสารวิชาการที ่ยอมรับ โดยคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่

ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ฐานข อม ูล ISI Web of Science 
Core Collection (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI, AHCI และ ESCI เทานั้น) ฐานขอมูล Scopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ

เทียบเทาข้ึนไป (เชน ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัท
มหาชนหรือองคกรวิชาชีพ หรือองคกรกลางระดับชาติ/นานาชาติ ทั ้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) หรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จัดงานนำเสนอ/
ประกวด วิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ ระดับชาติและระดับ
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นานาชาติ ตองเปนไปตามคุณภาพและมาตรฐานการจัดประชุมวิชาการหรือเวทีการประกวดตาม
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กำหนด 

 ตัวช้ีวัด 1.3.2 

 นักศึกษารวมกับอาจารยที่มีผลงานวิจัย หมายถึง นักศึกษาที่ไดศึกษาคนควาตามระเบียบวิธีวิจัย 
ภายใตการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาที่มีความรูความสามารถตามศาสตรงานวิจัยเร่ืองนั้น ๆ และ
สนับสนุนใหนักศึกษาไดนำเสนอในรูปแบบของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ งานสรางสรรค 
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ทั้งนี้ ผลงานของนักศึกษาจะตองผานการ
พิจารณา/คัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัยของหนวยงาน และตองมีชื่ออาจารย
ที่ปรึกษาเปนผูรวมในผลงาน 
 บทความวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใชบทคัดยอ (Abstract) ประกอบดวย 

บทนำหรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการ
อางอิง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็น
นั้นได 
 บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ ่งมีการกำหนดประเด็นที ่ตองการอธิบายหรือ

วิเคราะหอยางชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาว
ตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็น
นั้นได อาจเปนการนำความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่
ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆที่มีความเปนนวัตกรรม

โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลอง
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอัน
กอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของ
อาเซียนงานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวยผลงานดานจิตรกรรม
ประติมากรรมภาพพิมพภาพถายภาพยนตรสื่อประสมสถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืน ๆ (2) 
ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลป นาฏยศิลปรวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ตาง ๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตาง ๆ 
 สิ่งประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบมีโครงสรางหรือ

กลไกของผลิตภัณฑรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีข้ึน หรือ
ทำใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิมและเนนการผลิตที่มีลักษณะของการแกไขปญหาทาง
เทคนิคที่มีสามารถคิดคนขึ้นโดยงาย เชน กลไกของเครื่องยนต, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษา
พืชผักผลไมใหไมเนาเสียเร็วเกินไป, การออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบ
ลวดลายบนจานขาว ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอ่ืน เปนตน 
 การนำเสนอ/ประกวด หมายถึง การนำเสนองานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ ในเวทีระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ ในหนวยงานที่จัดงานนำเสนอ/ประกวด วิจัย บทความ
วิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตองเปนไปตาม
คุณภาพและมาตรฐานการจัดประชุมวิชาการหรือเวทีการประกวดตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่กำหนด 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื ่อปรากฏอยู ในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) กลุ มที ่ 1 หรือกลุ มที ่ 2 เทานั ้น หรือวารสารวิชาการที ่ยอมรับ โดยคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
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 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ฐานข อม ูล ISI Web of Science 
Core Collection (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI, AHCI และ ESCI เทานั้น) ฐานขอมูล Scopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.4.1  

 การขึ้นทะเบียนการคา หมายถึง การนำงานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ไปประกอบการและ
ไดอนุมัติเปนผูประกอบการรายใหมที่ข้ึนทะเบียนการคากับสำนักงานทะเบียนพาณิชย 
 ผูประกอบการรายใหม (Start-Up) หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท หรือระดับ

ปริญญาเอก ที่ยังมีสถานภาพการเปนนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัในปจจุบัน หรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
แลว ระยะเวลาไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาใหเปนผูประกอบการ
รายใหม (Start-Up) 

 ตัวช้ีวัด 1.5.1 

 ระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล หมายถึง  ระบบที่พัฒนาเพิ่มเติม จากระบบเดิมที่มีอยู
เพื ่อใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ ่งขึ ้น โดยเชื ่อมโยงระหวางระบบบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย กับ ระบบจัดการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ใหสามารถ
บริการหรือบริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล ไดแก 1) ระบบ Online Payment (Bill Payment 
QR Code บัตรเครดิต บัตรเดบิต การผอนชำระเงิน) 2) ระบบ ERP ใหเปนรูปแบบ Web Application 
และ 3) ระบบ Recruitment Online (รับสมัครงานออนไลน) 

 ตัวช้ีวัด 1.5.3 

 รูปแบบการจัดการเรียนดวยระบบ Hybrid Classroom หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ตางๆ ดังนี้  

1. Online หมายถึง การจัดการเรียนการสอนมีการใชเทคโนโลยีมาใชผสมผสานรวมกัน เชน 
อินเทอรเน็ต อุปกรณสื่อสาร แพลตฟอรมการเรียน และรูปแบบการเรียนออนไลนมีการใช Google 
Meet, Google Classroom, Microsoft Team, Zoom หรือรูปแบบอื่นๆ ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
ตองเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนทั้งในหองเรียนและผูที่เรียนทางไกลในเวลาเดียวกัน 
ผานทาง Web-board, Email, Chatroom, News, Calendar, Google Jam-board เปนตน 

2. Onsite หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขต
ดุสิต วิทยาเขตนครปฐม และศูนยการศึกษาทุกแหงของมหาวิทยาลัย 

3. On demand หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยมีการพัฒนาเว็บไซตสวนตัว 
ผานโปรแกรม Moodle สำหรับการผลิตขอสอบออนไลน อัพโหลดไฟล PowerPoint วิดีโอ YouTube, 
Animation และสื่อประกอบการสอนตางๆ 
 อาจารย หมายถึง บุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำหนาที่จัดการ

เรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัด 1.6.1 

 สาขาวิชาเอตทัคคะ หมายถึง สาขาวิชาที่เปนจุดเนน/จุดเดนของมหาวิทยาลัย 
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 ตัวช้ีวัด 1.6.2 

 10+2 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next – Generation 
Automotive) 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)  
4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 5) อุตสาหกรรม
อาหารสำหรับอนาคต (Food for the Future) 6) อุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics) 7) อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics) 8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
(Biofuels and Biochemicals) 9) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 10) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
(Medical Hub) 11) อุตสาหกรรมปองกันประเทศ (National Defence) และ 12) อุตสาหกรรมพัฒนา
บุคลากรและการศึกษา (Workforce and Education) 

 ตัวช้ีวัด 1.6.3 

 หลักสูตรทางไกล หมายถึง หลักสูตรที่ผูสอนและผูเรียนอยูหางกัน มีการวางแผนเตรียมการถายทอด
ความรูและประสบการณ การบริการและการประเมินผานชุดการสอนทางไกลในรูปสื่อประสม ซึ่ง
ประกอบดวยสื่อหลักและสื่อเสริมที่มีสื ่อสิ ่งพิมพ สื ่อแพรภาพและเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเปน
แกนกลาง เพื่อใหนักศึกษาและผูเรียนสามารถหาความรูดวยตนเองโดยไมจำเปนตองเขาชั ้นเรียน
ตามปกติ ม ีระบบการประเมินที ่ม ีค ุณภาพและเช ื ่อถ ือได  เม ื ่อสำเร ็จการศึกษาแลว จะไดรับ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ที่มีศักดิ์และสิทธิ์เชนเดียวกับประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรจาก
สถาบันการศึกษาในระบบชัน้เรียน 

 ตัวช้ีวัด 1.6.4 

 หลักสูตรสองภาษา หมายถึง หลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยที่เปนหลักสูตรภาษาไทยแลวนำไปเปด
เปนหลักสูตรภาษาตางประเทศและใชอาจารยประจำหลักสูตรชุดใหม 
 หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ  

โดยมีการใชภาษาตางประเทศในการเรียนการสอน 

 ตัวช้ีวัด 1.6.5 

 เอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง หนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ เอกสาร
ประกอบการนำเสนอโปรแกรมพาวเวอรพอยต เปนตน ที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาในการจัดการเรียน
การสอน 
 สื่อการสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง คลิปวิดีโอ YouTube หรือ Animation หรือ Multimedia เปนตน 

ที่ใชภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ เปนภาษาในการจัดการเรียนการสอน 

 ตัวช้ีวัด 1.7.1 

 หลักสูตรระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรที่หนวยงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคใหผู
เขาอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความรู ทักษะ ความสามารถในงาน หรือกิจกรรมเฉพาะ
อยาง ที่ตอบสนองความตองการเฉพาะ เพื่อยกระดับความรู ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่มีความ
จำเปนตอการพัฒนาตนเองและประเทศในอนาคต โดยตองจัดอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมงขึ้นไป และ
มีการออกใบประกาศ/วุฒิบัตร สำหรับผูผานการอบรม 
 หลักสูตร Non-Degree หมายถึง การเรียนการสอนนอกเหนือจากภาคปกติ เพื ่อพัฒนาทักษะ 

ความสามารถ (Reskill/Upskill/New skill) เรียนจบจะไดรับประกาศนียบัตร โดยเปดโอกาสใหคนทุก
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ชวงวัย ไดรับการศึกษาตามความสนใจ สามารถนำไปใชประกอบอาชีพและในชีวิตประจำวันได โดยตอง
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 45 ชั่วโมง และสามารถสะสมหนวยกิตเพ่ือรับปริญญาได 

 ตัวช้ีวัด 1.7.2 

 หลักสูตรแบบบูรณาการระหวางศาสตรของกลุมสาขาวิชาในรูปแบบคลัสเตอร หมายถึง หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีความรวมมือกับหลักสูตรในมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยภายนอก 
ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งมีศาสตรและองคความรูเกี่ยวของซึ่งกันและกันหรือเหมือนกัน เพื่อให
เกิดการรวมมือกันในการแลกเปลี่ยนอาจารย บุคลากร ขอมูลขาวสาร ถายทอดความรูในศาสตรเดียวกัน
หรือคลายกันใหกับบุคลากร และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณหรือแนวทางการเรียนรูที่มหาวิทยาลัยใน
กลุมคลัสเตอรยังไมเพียงพอ รวมทั้งรวมมือกันเพื่อสรางและวางเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนใน
ศาสตรนั ้นๆ ซึ ่งนักศึกษาสามารถเขาสู การรับ Double/Dual Degree Program จากมหาวิทยาลัย
คูความรวมมือในประเทศหรือตางประเทศ 

 ตัวช้ีวัด 1.8.1 

 หลักสูตรที่ออกแบบการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ หมายถึง หลักสูตรที่
พัฒนา หรือ หลักสูตรที่ปรับปรุง หรือ หลักสูตรระยะสั้น รวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการและ
ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยลัย รวมทั้งเปดการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2565 หรือ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 การจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ หมายถึง การออกแบบหลักสูตรให

การจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบันทึก
ความเขาใจ (MOU) รวมกัน โดยจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/ศูนย
การศึกษา เพื่อใหเกิดการเรียนรูผานการปฏิบัติงานจริงใหกับอาจารยและนักศึกษา  
 บันทึกความเขาใจ (MOU) หมายถึง บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการที่ทำรวมกันระหวาง 

คณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา กับ หนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมี
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกันในการจัดการเรียนสอนใหกับอาจารยและนักศึกษาเพื่อการ
เรียนรูผานการปฏิบัติงานจริง 
 หนวยงานหรือสถานประกอบการ หมายถึง หนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ที่มีบันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกับ คณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา ในการปรับปรุงและออกแบบ
หลักสูตรใหจัดการเรียนการสอนรวมกัน ประจำปการศึกษา 2565 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย
จัดการเรียนสอนใหเกิดการเรียนรูผานการปฏิบัตงิานจริง ณ หนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อเปนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย และสามารถผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ 

 ตัวช้ีวัด 1.8.2 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เขา
เรียนรูและปฏิบัติงานจริงรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการอยูในกลุม 10 + 2 อุตสาหกรรม
เปาหมาย (S-curve) 

 การจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ หมายถึง การออกแบบและจัดการ
เรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีบันทึกความเขาใจ 
(MOU) รวมกัน โดยนักศึกษาเขาเรียนรูและปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่อยูในกลุม 10+2 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve) ตรงตามหลักสูตรของคณะ/
วิทยาลัย เพื่อใหเกิดการเรียนรูผานการปฏิบัติงานจริงใหกับนักศึกษา 
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 หนวยงานหรือสถานประกอบการที่อยูในกลุม S-curve หมายถึง หนวยงานหรือสถานประกอบการ  
ในกลุม S-curve เพื่อตอบโจทยอุตสาหกรรมใหมของประเทศ โดยมี 10+2 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ได แก 1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next – Generation Automotive) 2) อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรมการทองเที ่ยวกลุมรายไดดีและการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 4) อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 5) อุตสาหกรรมอาหารสำหรับอนาคต (Food 
for the Future) 6) อุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics) 7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation 
and Logistics) 8) อุตสาหกรรมเชื ้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)  
9) อ ุตสาหกรรมด ิจ ิตอล (Digital) 10) อ ุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) 11) 
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ (National Defence) และ 12) อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา 
(Workforce and Education) 

 ตัวช้ีวัด 1.8.3 

 อาจารยที ่จัดการเรียนรู และปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หมายถึง อาจารยที ่เขาเรียนรูและ
ปฏิบัติงานจริงในหนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งในประเทศหรือตางประเทศ ตรงตามหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอนภายในหนวยงาน ทั้งที ่มีหรือไมมีบันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกับคณะ/
วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา โดยรายวิชาที่อาจารยจะเขาเรียนรูและปฏิบัติงานจริงนั้น จะตองเปน
รายวิชาที่อาจารยเปนผูสอน และเปนรายวิชาที่อยูในหลักสูตรที่มีการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนรวมกันกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไมนอยกวา 450 ชั่วโมง 
 อาจารย หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ

หนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
 หนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งในประเทศหรือตางประเทศ หมายถึง หนวยงานหรือสถาน

ประกอบการในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที ่มีหรือไมมีบันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกับ คณะ/
วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา โดยอาจารยตองเขาเรียนรู และปฏิบัติงานจริง ณ หนวยงานหรือสถาน
ประกอบการในประเทศหรือตางประเทศ ใหตรงตามหลักสูตรที ่มีการจัดการเรียนการสอนภายใน
หนวยงาน เพื่อเปนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย และสามารถผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ 

 ตัวช้ีวัด 1.9.1 

 หลักสูตรที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงรวมกับองคกรวิชาชีพ หมายถึง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ที่มีความรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรวิชาชีพ ในการรวมวางแผนพัฒนาหลักสูตร วาง
แผนการจัดการเรียนการสอนตามขอบขายเนื้อหาสาระของหลักสูตร รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการเรียนรู
ของผูเรียน หรือสัดสวนของเวลาในการจัดการเรียนการสอน หรือการวัดและประเมินผลการเรียน และ
การฝกประสบการณในหนวยงานหรือสถานประกอบการ และมีการกำหนดผลลัพธการเรียนรูที่สงเสริม
ใหผูเรียนเกิด New-Skill หรือ Up-Skill หรือ Re-Skill  ซึ่งองคกรวิชาชีพที่สามารถรวมปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตร เชน สภาวิชาชีพบัญชี สภาการพยาบาล สภาวิศวกร สภาสถาปนิก ครุสภา เนติบัณฑิตย
สภาในพระบรมราชูปถัมภ สภาทนายความ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สภาการแพทยแผน
ไทย สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สมาคมคอมพิวเตอรเอซีเอ็ม สมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร สมาคมภูมิ
สถาปนิกประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย สภาการภาพยนตรแหงชาติ เปนตน 
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 ตัวช้ีวัด 1.10.1 และ 1.10.2 

 อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 ตัวช้ีวัด 1.10.3 

 อาจารยที่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในศาสตรของตนเอง หมายถึง บุคลากรสายวิชาการที่ไดรับการ
อบรมและพัฒนาความรู ความสามารถในศาสตรสาขาวิชาของตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถใช
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการออกแบบและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสดงออกถึงภาวะผูนำหรือผูสรางนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู
ใหเปนที่ประจักษในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีผลงานวิจัยที่สามารถนำมาใชใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู ตลอดจนการเผยแพร ตีพิมพ เผยแพรผลงานวิชาการขางตนจนเปนที่
ยอมรับหรือไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 
 อาจารย หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ

หนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 ตัวช้ีวัด 1.11.1 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ผาน
การประเมินจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย และไดรับการแตงตั้งในตำแหนงที่สูงขึ้น จำแนกเปน  
1) ตำแหนงทางบริหาร ไดแก ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผูอำนวยการกอง หัวหนาสำนักงาน 
หัวหนาฝาย 2) ตำแหนงวชิาการ ไดแก ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ขาราชการและ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจางกับ

มหาวิทยาลัยตลอดทั้งปงบประมาณ และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ ไมนับรวม
ผูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว และคนงาน 

 ตัวช้ีวัด 1.11.2 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในสายงาน หมายถึง บุคลากรที่เขารับ
การพัฒนาหรือการฝกอบรมใหเกิดความเชี่ยวชาญงานในสายงานของตนเองรวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะใหมๆเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไปสูความสำเร็จตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ขาราชการและ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจางกับ

มหาวิทยาลัยตลอดทั้งปงบประมาณ และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ ไมนับรวม
ผูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว และคนงาน 

 ตัวช้ีวัด 1.12.1 

 ขอมูลสาธารณะ หมายถึง ขอมูลพื ้นฐานหนวยงาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสงเสริมความโปรงใส  การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 
และมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริตผานเว็บไซตหนวยงาน ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ท ี ่สำน ักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด 
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 ตัวช้ีวัด 2.1.1 

 บทความวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใชบทคัดยอ (abstract) ประกอบดวย 
บทนำหรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการ
อางอิง ทั้งนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็น
นั้นได 
 บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือ

วิเคราะหอยางชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาว
ตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็น
นั้นได อาจเปนการนำความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่
ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆที่มคีวามเปนนวัตกรรม

โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลอง
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอัน
กอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของ
อาเซียนงานสรางสรรคทางศิลปะไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวยผลงานดานจิตรกรรม
ประติมากรรมภาพพิมพภาพถายภาพยนตรสื่อประสมสถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื ่นๆ  
(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลป นาฏยศิลปรวมทั ้งการแสดง
รูปแบบตางๆและ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ  
 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม

วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวฒุิที่มผีลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่
เปนผู เชี ่ยวชาญในสาขานั ้นดวย และมีบทความที ่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 
หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 ทั้งนี้ ตองมีหนวยงานในประเทศที่รวมจัดอยางนอย 3 
หนวยงาน 
 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม

วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที ่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการ 
จัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที ่ยอมรับในสาขาวิชานั ้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีบทความที ่มาจาก
ตางประเทศอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 ทั้งนี้ ตองมีหนวยงานจาก
ตางประเทศที่รวมจัดไมนอยกวา 3 ประเทศ 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ 

การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) กลุมที่ 1 หรือกลุมที่ 2 เทานั้น หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย 

ที ่ไดร ับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที ่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูล 
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ฐานขอมูล ISI Web of 
Science Core Collection (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI, AHCI และ ESCI เทานั ้น) ฐานขอมูล 
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Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 การเผยแพรงานสรางสรรค หมายถึง การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการแสดง(Performance) 

ซึ่งเปนการนำเสนอผลงานศิลปะแขนงตางๆอาทิผลงานศิลปะดนตรีและการแสดงที่เปนผลงานวิชาการ 
(นอกเหนือจากงานวิจัย) สู สาธารณะหรือกลุมเปาหมายโดยมีการจัดการนำเสนอในระดับชาติหรือ
นานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพหรือไดรับการสนับสนุนจากองคกรสมาคม
ที่เกี ่ยวของและมีชื ่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติและมีกระบวนการประเมินคุณคาของผลงาน 
ในการเผยแพร เชนมีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) คุณภาพของผลงานกอนเผยแพรซึ่งอาจ
ประกอบดวยศิลปนระดับชาติผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และ

ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
 นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานดานวิจัยที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสัญญา 

การจางกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 ตัวช้ีวัด 2.1.2 

 ผลงานตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus ในกรณีที่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ของนักศึกษาที่ตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติ จะนับไดก็ตอเมื่อมีชื่ออาจารยเปนที่ปรึกษาปรากฏใน
ผลงานนั้น ๆ 
 บทความวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใชบทคัดยอ (abstract) ประกอบดวย 

บทนำหรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการ
อางอิง ทั้งนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็น
นั้นได 
 บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือ

วิเคราะหอยางชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาว
ตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็น
นั้นได อาจเปนการนำความรูจากแหลงตาง ๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่
ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพระดับนานาชาติรวมกับหนวยงานภาคอุตสาหกรรม หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus โดยมีผูรวม
ผลงานสังกัดในหนวยงานภาคอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการขนสง 
อุตสาหกรรมการบริการ เปนตน 

 ตัวช้ีวัด 2.1.3 

 ผลงานตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus ในกรณีที่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ของนักศึกษาที่ตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติ จะนับไดก็ตอเมื่อมีชื่ออาจารยเปนที่ปรึกษาปรากฏใน
ผลงานนั้น ๆ 
 บทความวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใชบทคัดยอ (abstract) ประกอบดวย 

บทนำหรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการ
อางอิง ทั้งนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็น
นั้นได 
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 บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือ
วิเคราะหอยางชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาว
ตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็น
นั้นได อาจเปนการนำความรูจากแหลงตาง ๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่
ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพระดับนานาชาติรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูในอันดับ 1 - 500 (QS Ranking) 

หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูล 
Scopus โดยมีผูรวมผลงานที่สังกัดในมหาวิทยาลัยที่อยูในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS Ranking 
ใน 500 อันดับแรก 

 ตัวช้ีวัด 2.2.1 

 วารสารวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ หมายถึง วารสารวิชาการที่ตีพิมพเปนภาษาอังกฤษเปนระยะอยาง
สม่ำเสมอ และจะตองผานกระบวนการพิจารณาคุณภาพบทความตามหลักเกณฑการพิจารณาของ
วารสารและคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 

 ตัวช้ีวัด 2.3.1 

 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นำไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนำไปใช
ประโยชน ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถไปสูการ
แกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมี
หลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใชจนกอใหเกิด ประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงคและ/
หรือ ไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมี หลักฐานเชิงประจักษหรือการ
รับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษาพรอมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรคไปใชประโยชนหรือบริการที่จัดใหแกบุคคลภายนอก 
 นวัตกรรม หมายถึง การสรางสรรคสิ่งใหม หรือ สิ่งที่ประดิษฐคิด คน ข้ึนใหม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ซึ่งอาจเปนเทคโนโลยีความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศและสังคม 
 งานวิชาการ หมายถึง การดำเนินงานทุกชนิดเพื่อถายทอดความรูไปยังกลุมเปาหมายใหสามารถพฒันา

ผลิตภัณฑ สรางรายได ลดรายจาย พัฒนาตนเองใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 
 หนวยงานที่เกี ่ยวของในการรองรับการนำงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง 

หนวยงาน หรือองคการ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชนโดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการ
รับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอก สถานศึกษา พรอมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคไปใชประโยชน 
 การใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑที ่มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง

ผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการประชาชนและชุมชน หรือมีการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหมีคุณสมบัติ
ที่ดีขึ้นกวาเดิมโดยรูปแบบในการพัฒนาอาจเปนดานบรรจุภัณฑ หรือตัวผลิตภัณฑอาหาร กอใหเกิด
ผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย 
 การใชประโยชนสรางรายไดลดรายจาย หมายถึง การดำเนินงานทุกชนิดเพื่อการลดรายจาย ใน

ชีวิตประจำวัน เชน การดัดแปลงการผลิตของกิน ของใช หรือเลือกใชสิ่งของที่มีอยูในครัวเรือนมาใช
ทดแทน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เปนการทำใหรายจายลดลง รวมถึงการนำของเหลือกิน เหลือใช มาแปรรูป 
ดัดแปลง แตงเติมเพื่อเพิ่มมูลคา สรางราคา สามารถจำหนายเปนรายไดเสริมของครอบครัวได 
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 การใชประโยชนพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน หมายถึง การนำกระบวนการ 
วิธีการองคความรู การเปลี่ยนแปลง การเสริมพลัง อันเปนผลกระทบ ที่เกิดจากการวิจัยและการพัฒนา
ประชาชนชุมชน ทองถ่ิน พื้นที่ ไปใชใหเกิดประโยชนการขยายผลตอชุมชนทองถ่ินและสังคมอ่ืน 

 ตัวช้ีวัด 2.4.1 

 ผลงานที ่ยื ่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หมายถึง ผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ที่ไดยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร จากกรมทรัพยสินทางปญญา และเปนผลงานที่ไดรับ
ไดทุนอุดหนุนการวิจัยจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม มีรูปเลมรายงานวิจัย และมี
หนังสือโอนสิทธิ์ใหกับมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ออกใหเพื่อคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา 
 สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ (Invention) หรือการ

ออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบ
วาดวยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เปนสิทธิพิเศษที่ใหผูประดิษฐคิดคนหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ มีสิทธิ์ที่จะ
ผลิตสินคาจำหนายสินคาแตเพียงผูเดียวในชวงระยะเวลาหนึ่ง  
 การประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเก่ียวกับลักษณะองคประกอบมีโครงสรางหรือ

กลไกของผลิตภัณฑรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีข้ึน หรือ
ทำใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิมและเนนการผลิตที่มีลักษณะของการแกไขปญหาทาง
เทคนิคที่มีสามารถคิดคนขึ้นโดยงาย เชน กลไกของเครื่องยนต, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษา
พืชผักผลไมใหไมเนาเสียเร็วเกินไป, การออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบ
ลวดลายบนจานขาว ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอ่ืน เปนตน 
 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกใหเพื ่อคุ มครองการประดิษฐ จะมี

ลักษณะคลายกันกับการประดิษฐแตเปนความคิดสรางสรรคที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมากหรือ
เปนการประดิษฐคิดคนเพียงเล็กนอยและมีประโยชนใชสอยมากขึ้นรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรกัษา
หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้นหรือทำใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหมที่แตกตางไปจากเดิม เชน 
กลไกของเคร่ืองยนต, ยารักษาโรค,วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน 

 ตัวช้ีวัด 2.5.1 

 ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง การนำผลงานวิจัย 
นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่ไดนำไปสูการเจรจาทางธุรกิจ การผลิตในเชิงพาณิชย การสรางมูลคาเพิ่ม
ของผลิตภัณฑ การแปรรูป การสรางตราสินคา การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การลดตนทุน
การผลิต การสรางอาชีพ และทางเลือกใหกับผูประกอบการ เกษตรกรหรือผูประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
 นวัตกรรม หมายถึง การสรางสรรคสิ่งใหม หรือสิ่งที่ประดิษฐคิดคนข้ึนใหม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่ง

อาจเปนเทคโนโลยี ความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศและสังคม 
 สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ (Invention) หรือการ

ออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ที ่ม ีล ักษณะตามที ่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และ
ระเบียบวาดวยสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 เปนสิทธิพิเศษที่ใหผูประดิษฐคิดคนหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ มีสิทธิ์
ที่จะผลิตสินคาจำหนายสินคาแตเพียงผูเดียวในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
 การประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเก่ียวกับลักษณะองคประกอบมีโครงสรางหรือ

กลไกของผลิตภัณฑรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีข้ึน หรือ
ทำใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิมและเนนการผลิตที่มีลักษณะของการแกไขปญหาทาง
เทคนิคที่มีสามารถคิดคนขึ้นโดยงาย เชน กลไกของเครื่องยนต, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษา
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พืชผักผลไมใหไมเนาเสียเร็วเกินไป, การออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบ
ลวดลายบนจานขาว ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอ่ืน เปนตน 
 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกใหเพื ่อคุ มครองการประดิษฐ จะมี

ลักษณะคลายกันกับการประดิษฐแตเปนความคิดสรางสรรคที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมากหรือ
เปนการประดิษฐคิดคนเพียงเล็กนอยและมีประโยชนใชสอยมากขึ้นรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา
หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีข้ึนหรือทำใหเกิดผลิตภัณฑข้ึนใหมที่แตกตางไปจากเดิมเชนกลไก
ของเคร่ืองยนต, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน 
 หนวยงานที่เกี ่ยวของในการรองรับการนำงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรไปใชประโยชน 

หมายถึง หนวยงานหรือองคการ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน การนำผลผลิต/นวัตกรรมที่
ไดจากงานวิจัยออกแสดงหรือจำหนายในงานที่จัดโดยหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป (เชน
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือ
องคกรกลาง ระดับชาติและนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชนสภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา
วิชาชีพ) รานคาชุมชน ตลาดประชารัฐ 

 ตัวช้ีวัด 2.7.1 

 เงินสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษา หมายถึง จำนวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรผูจางบัณฑิต
และศิษยเกา หรือหนวยงานทั่วไปเพื ่ออุดหนุนการจัดบริการการศึกษา ในแตละปการศึกษา เชน  
เงินบริจาค และการบริจาคทรัพยสินอ่ืนๆ ที่สามารถตีมูลคาทางการเงินดวยวิธีการที่ถูกตองตรวจสอบได 
ทั ้งนี ้ไมรวมถึงรายไดจากการลงทะเบียนเรียน และเงินสนับสนุนประเภท Block grant จาก
งบประมาณแผนดิน 

 ตัวช้ีวัด 2.8.1 

 การบริการวิชาการแกชุมชนหรือทองถิ่น หมายถึง การใหบริการทางวิชาการแบบใหเปลา (ไมคิด
คาบริการ) ภายใตดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการใหบริการ
วิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคม ผานโครงการบริการวิชาการแกสังคม ไมวาจะเปน
โครงการบริการวิชาการงบประมาณแผนดิน (เชน โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน, โครงการบริการวิชาการของกระทรวง อว.), โครงการบริการวิชาการแกสังคมในความ
รับผิดชอบของหนวยงาน (งบประมาณรายไดของหนวยงาน) ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมถายทอดความรู
แกผูรับบริการที่เปน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผูดอยโอกาส ชุมชนและทองถิ่น ใหสามารถ
เรียนรู และสรางหรือพัฒนานวัตกรรม ที่สามารถนำไปใชประโยชนในการสงเสริมใหชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองและจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน 
 องคความรู หมายถึง ความรูเอตทัคคะของหนวยงานที่เกิดจากการบูรณาการระหวางการบริการวิชาการ 

การวิจัย และการเรียนการสอน ที่ผูรับบริการสามารถความรูนำไปใชประโยชนได 
 นวัตกรรม หมายถึง  การสรางสรรคสิ่งใหม หรือสิ่งที่ประดิษฐคิดคนขึ้นใหม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ตลอดจนการพัฒนาสิ่งที่มีอยูเดิมใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพที่ดีกวาเดิม อาจเปนเทคโนโลยี 
ความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑที่ตอบโจทยการพัฒนา 

 ตัวช้ีวัด 2.9.1 

 อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
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 นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานดานวิจัยที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีสัญญาการ
จางกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
 BCG (Bio – Circular - Green Economy) หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองครวม ที่จะพัฒนา

เศรษฐกิจ 3 มิติไปพรอมกัน ไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุงเนนการ
ใชทรัพยากรชีวภาพเพื่อสรางมูลคาเพิ ่ม โดยเนนการพัฒนาเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง เชื ่อมโยงกับ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุตาง ๆ กลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด 
และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยูภายใตเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเปนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไมได
มุ งเนนเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเทานั้น แตตองพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษา
สิ่งแวดลอมไดอยางสมดุลใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพรอมกัน 
 SDGs (Sustainable Development Goals–SDGs) หมายถึง “เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ใน 3 

เสาหลักของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) นั่นคือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
โดยมีเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) 17 เปาหมาย ประกอบไปดวย 169 เปาหมายยอย (SDG 
Targets) ที่มีความเปนสากล เชื่อมโยงและเก้ือหนุนกัน และกำหนดใหมี 247 ตัวชี้วัด เพื่อใชติดตามและ
ประเมินความกาวหนาของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุม SDGs ตามปจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) 
ไดแก (1) การพัฒนาคน (People) ใหความสำคัญกับการขจัดปญหาความยากจนและความหิวโหย และ
ลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม (2) สิ ่งแวดลอม (Planet) ใหความสำคัญกับการปกปองและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื ่อพลเมืองโลกรุนตอไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งค่ัง 
(Prosperity) สงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีและสอดคลองกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความ
ยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยูรวมกันอยางสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไมแบงแยก และ (5) ความเปน
หุนสวนการพัฒนา (Partnership) ความรวมมือของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ตัวช้ีวัด 3.1.1 

 แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หมายถึง แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ประจำปงบประมาณ 2566 กำหนดขึ้นใหหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวม
ดำเนินงาน โดยกำหนดตัวชี้วัดตามเกณฑการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ไดแก 1) Webometrics 2) QS World University Ranking: QS Asia 3) QS Stars 

 ตัวช้ีวัด 3.2.1 

 นักเรียนที่เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย หมายถึง นักเรียนที่รายงานตัวเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 แผนรับนักศึกษา หมายถึง แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2566ที่ผาน

การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัด 3.3.1 

 นักศึกษาชาวตางชาติ หมายถึง ชาวตางชาติที่มาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ที่จัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแบบเต็มเวลา เพื่อรับปริญญา (Degree Program) ของมหาวิทยาลัย 
ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

 ตัวช้ีวัด 3.3.2 

 นักศึกษาชาวตางชาติที่เชามาแลกเปลี่ยน หมายถึง นักศึกษาชาวตางชาติที่มาลงทะเบียนเรียนวิชาที่
เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรืออบรมเพิ่มทักษะความรูในสาขาวิชาของตนเอง โดยเปน
นักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศ ภายใตเงื่อนไขขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
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กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ซึ่งจะไดรับเอกสารรับรองการอบรมหรือสามารถนำรายวิชา/หนวยกิ
ตกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยของตนเองได ทั้งนี้ระยะเวลาของการแลกเปลี่ยนตองอยางนอย 1 ภาค
เรียนหรือเทียบเทา (≥45 ชั่วโมง) 

 ตัวช้ีวัด 3.3.3 

 นักศึกษาแลกเปลี่ยน หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไปลงทะเบียนเรียนวิชาตางๆ 
หรืออบรมเพิ่มทักษะความรูในสาขาวิชาของตนเองที่มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศ ภายใตเงื่อนไข
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลยัคูสัญญานัน้ 
โดยไดรับเอกสารรับรองการอบรมหรือสามารถนำรายวิชา/หนวยกิตกลับมาเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ทั้งนี้ระยะเวลาของการแลกเปลี่ยนตองอยางนอย 1 ภาคเรียนหรือเทียบเทา (≥45 ชั่วโมง) 

 ตัวช้ีวัด 3.4.1 

 อาจารยชาวตางชาติ หมายถึง อาจารยประจำ ลูกจางชั่วคราว ลูกจางโครงการ ลูกจางชาวตางประเทศ
ที่มีสัญชาติเปนคนตางชาติ ปฏิบัติภารกิจในการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบ Online หรือ Onsite ใน
คณะ/วิทยาลัย โดยมีสัญญาจาง (work permit) ใหปฏิบัติงานตั้งแต 3 เดือนข้ึนไป 
 อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการวิจัย

หรือบริการวิชาการ และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
 นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานดานวิจัยหรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ที่มีสัญญา

จางกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 ตัวช้ีวัด 3.5.1 

 หนังสือแสดงเจตจำนง Letter of Intent (LOI) หมายถึง หนังสือแสดงเจตจำนง จดหมายเจตนา หรือ
บันทึกเจตจำนงทางวิชาการ เพื่อแสดงความปรารถนาและความตองการของตน เปนขั้นเริ่มตนของ
ความสัมพันธ ที่ทั้งสองฝายสนใจจะทำความรวมมือกันในเรื่องทั่วๆไป ไมมีขอบังคับทางกฎหมายหากไม
ปฏิบัติตาม แตจะยังคงใชเกณฑนี้พิจารณารวมกับเอกสารอื่นๆ และมักใชในธุรกรรมทางธุรกิจ โดยการ
เสนอจดหมายแสดงเจตจำนง ระบุขอกำหนดของขอตกลงและทำหนาที่เปน "ขอตกลงที่จะยอมรับ" 
ระหวางสองฝาย  การจัดทำขอตกลงเบื้องตนเกี ่ยวกับหัวขอกอนที่จะมีการเจรจาตอรอง เพื่อสรุป
ความสามารถ และไมสามารถพูดถึงเรื่องภายนอกไดของการเจรจาตอรองดังกลาว และเปนแผนงานที่
อธิบายวาจะดำเนินการอยางไร รวมถึงจดหมายเจตนาของผูที่มองหาทุนของรัฐบาล สามารถชวยให
เจาหนาที่ในหนวยงานไดรับคาประมาณการของงานหรือโครงการโดยเฉพาะ 
 บันทึกความเขาใจ Memorandum of Understanding (MOU) หมายถึง การจัดทำหนังสือโดยฝ

าย หนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฎิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามเงื่อนไขที่ปรากฎในหนงัสือนั้นกับอีกฝาย 
โดยที่หนังสือนี้ไมถือ วาเปนสัญญาผูกมัด แตแสดงความตองการอันแนวแนของผูลงนามวาจะปฎิบัติดังที่
ไดระบุไวและอีกฝายหนึ่งก็มีความ เขาใจอยางเดียวกัน หากฝายใดมิไดปฎิบัติตามบันทึกความเขาใจดัง
กลาว อีกฝายก็ไมสามารถฟองรองในทางคดีได ตอง พิจารณาเนื้อหาเปนกรณีไปวา MOU ที่ทำไวนั้นเขา
ลักษณะเปนขอตกลงหรือสัญญาหรือไม  
 บันทึกขอตกลง Memorandum of Agreement (MOA) หมายถึง หนังสือสัญญา ซึ่งมีขอความที่

ระบุ เปนหลักเกณฑหรือวิธีการใหบุคคลที่เกี่ยวของตองปฎิบัติหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่
ตกลง หรือตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว หากฝายใดฝายหนึ่งประพฤติผิดสัญญา อีกฝายหนึ่งยอมสามารถฟ
องรองดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย หรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได  
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 การจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ไดดำเนินการรวมกับคู
สัญญาตามบันทึกความเขาใจ (MOU) /บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MoA)/ หนังสือแสดงเจตจำนง 
(LOI) กับเครือขายในประเทศ มีการวางแผนจัดกิจกรรมรวมกันทุกปตลอดระยะเวลาที่ทำขอตกลงความ
เขาใจ ความรวมมือและเจตจำนง 

 ตัวช้ีวัด 3.6.1 

 กิจกรรมที่ดำเนินการ หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสามารถดำเนิน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งภายใต 1) การจัดกิจกรรมทางวิชาการ เชน เชิญเปนวิทยากร จัดประชุม
นานาชาติ เปนตน 2) การทำวิจัยรวมกัน 3) การแลกเปลี่ยนอาจารย และ 4) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยตางประเทศที่อยูในลำดับ 1-500 QS Rankings หมายถึง มหาวิทยาลัยตางประเทศที่ 

อยูในลำดับที่ 1-500 QS World Rankings: Asia หรือสูงกวา 
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แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

มหาวิทยาลัยไดจัดทำแนวทางและวธิีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใน
กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 3 ยุทธศาสตร จำนวน 48 ตัวชี้วัด น้ำหนัก 100.00 ดังนี้ 

 
 

โดยมีรายละเอียดแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วดั หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

ป 2566 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 
1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะ
ทางเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและ
สังคม รวมทั้งไดงานตรงความตองการ
ของประเทศ 

1.1.1 อัตราการคงอยูของผูเรียน รอยละ 94.00 
1.1.2 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ทำงานใน 10+2 อุตสาหกรรม
เปาหมาย 

รอยละ 60.00 

1.1.3 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป  

รอยละ 95.00 

1.1.4 รอยละของผูจางงานที่พอใจอยางยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต  รอยละ 93.00 
1.2 มหาวิทยาลัยมกีารสงเสริมและ
สนับสนุนใหนักศึกษามีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.2.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

รอยละ 0.60 

1.3 นักศึกษามีความรูและทักษะในการ
ทำงานวิจยั งานสรางสรรค นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ 

1.3.1 จำนวนงานวิจยั บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐของนักศึกษาไปนำเสนอ/ประกวดหรือตีพิมพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

ผลงาน 80 

1.3.2 จำนวนนักศึกษารวมกบัอาจารยทีม่ีผลงานวิจัย บทความวิชาการ 
งานสรางสรรคหรือส่ิงประดิษฐ  

คน 80 

1.4 มหาวิทยาลัยมีนกัศึกษาที่เปน
ผูประกอบการรายใหม (Start-Up) 
เพิ่มขึ้น 

1.4.1 จำนวนการขึ้นทะเบียนการคาของผูประกอบการรายใหม (Start-
Up)  

ราย 5 

1.5 มหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนการสอน
ดวยระบบดิจิทัล 

1.5.1 จำนวนระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (1) ระบบ 3 
1.5.2 รอยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบจัดการ
เรียนการสอน 

รอยละ 80.00 

สวนท่ี 3 
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 1.5.3 รอยละของอาจารยที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวย

ระบบ Hybrid Classroom 
รอยละ 10.00 

1.6 มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรเอตะทัคคะ 
และเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและ
นานาชาติ 

1.6.1 จำนวนสาขาวิชาที่มีผลการดำเนนิงานตามเกณฑสาขาวิชาสู
เอตทัคคะ 80 คะแนนขึ้นไป 

สาขาวิชา 13 

1.6.2 จำนวนสาขาวิชาที่ตอบสนอง 10+2 อุตสาหกรรมเปาหมาย (2) สาขาวิชา 3 
1.6.3 จำนวนหลักสูตรทางไกล หลักสูตร 4 
1.6.4 จำนวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร 2 ภาษา (3) หลักสูตร 12 
1.6.5 รอยละอาจารยที่มีเอกสารหรือส่ือการสอนเปนภาษาอังกฤษ รอยละ 100.00 

1.7 มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรระยะส้ันที่
สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รวมทั้งเกิด
ทักษะเพื่ออนาคต 

1.7.1 จำนวนหลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร Non-Degree  หลักสูตร 16 
1.7.2 จำนวนหลักสูตรแบบบูรณาการระหวางศาสตรของกลุมสาขาวิชา
ในรูปแบบคลัสเตอร ภายในมหาวิทยาลัยหรือขามสถาบันอุดมศึกษา (4)  

หลักสูตร 1 

1.8 มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนรวมกบัสถานประกอบการ 
ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและวิชาชีพ
เฉพาะทาง 

1.8.1 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 
(5) 

หลักสูตร 10 

1.8.2 จำนวนนักศึกษาที่เขาเรียนรูและปฏิบัติงานจริงรวมกับหนวยงาน
หรือสถานประกอบการที่อยูในกลุม 10 + 2 อุตสาหกรรมเปาหมาย  
(S-curve) 

คน 250 

1.8.3 จำนวนอาจารยทีจ่ัดการเรียนรูและปฏิบัติงานในหนวยงานหรือ
สถานประกอบการทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 

คน 22 

1.9 มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรที่ตอบสนอง
ความตองการขององคกรวิชาชีพ 

1.9.1 จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงรวมกับองคกรวิชาชีพ หลักสูตร 5 

1.10 บุคลากรสายวิชาการมีคุณภาพสูง 
ทั้งความรู ทักษะในการปฏบิัติงาน 
ตลอดจนมีความกาวหนาในสายอาชีพ 

1.10.1 รอยละของอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการ รอยละ 41.00 
1.10.2 รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญาเอก รอยละ 51.00 
1.10.3 จำนวนอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในศาสตรของตนเอง คน 15 

1.11 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมี
คุณภาพสูงทั้งความรู ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกาวหนาใน
สายงาน 

1.11.1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่เขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น  คน 29 
1.11.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่มีทักษะและความ
เชี่ยวชาญในสายงาน 

คน 29 

1.12 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ
ดวยคุณธรรมและความโปรงใส 

1.12.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ : ITA 

คะแนน 95.00 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวตักรรมระดบัชาตแิละนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
2.1 ผลงานวิชาการ วิจยัและงาน
สรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพรใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่ตีพิมพ
รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน  

2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วจิัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ 
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจำและนักวิจยั 

รอยละ 60.00 

2.1.2 บทความที่ตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus 
รวมกับหนวยงานภาคอุตสาหกรรม 

เร่ือง 75 

2.1.3 บทความที่ตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus 
รวมกับมหาวิทยาลัยทีอ่ยูในอันดับ 1 - 500 (QS Ranking) (6) 

เร่ือง 100 

2.1.4 จำนวนผลงานวิจยัที่ตีพิมพรวมกบัหนวยงานตางประเทศในฐาน 
Scopus 

ผลงาน 45 

2.2 มหาวิทยาลัยมวีารสารวิชาการที่เขา
สูระดับนานาชาติ 

2.2.1 จำนวนวารสารวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ  วารสาร 3 

2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน
สรางสรรคที่นำไปใชประโยชนพัฒนา
ชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได  

2.3.1 จำนวนงานวิจยั งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่
นำไปใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจาย 
หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน  

ผลงาน 50 

2.4 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน
สรางสรรค ไดรับอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 

2.4.1 จำนวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ผลงาน 140 

2.5 ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน
สิทธิบัตรที่นำมาใชประโยชนเชิงพาณิชย 

2.5.1 จำนวนผลงานวิจยั นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย (7) 

ผลงาน 15 
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2.6 มหาวิทยาลัยมอีงคความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ 

2.6.1 จำนวนองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับนานาชาติ  

องคความรู 3 

2.7 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยสิน สินทรัพย และการระดมทุน
เพื่อใชในการปฏิบัติตามภารกิจ 

2.7.1 จำนวนเงินภายนอกที่สนับสนุนเพื่อจัดการศึกษา (8) ลานบาท 12 

2.8 มหาวิทยาลัยมกีารบริการวิชาการที่
สอดรับกับความตองการของทองถิ่น
และสังคม 

2.8.1 จำนวนองคความรูหรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใช
ประโยชนในการสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได
อยางยั่งยืน 

องคความรู/
นวัตกรรม 

16 

2.9 อาจารยมีศักยภาพดานการวิจัยที่
สามารถเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ
ในศาสตรที่สอน 

2.9.1 จำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพดานการวิจยัเปนมืออาชีพตามความ
เชี่ยวชาญ  

คน 4 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครอืขายและขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ
3.1 มหาวิทยาลัยเปนทีย่อมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3.1.1 รอยละความสำเร็จของแผนการจดัอันดับมหาวิทยาลัย (9) 
(1) ดานวิชาการและการเรียนการสอน 
(2) ดานวิจยัและบริการวิชาการ  
(3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
(4) ดานกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ 
(5) กำกบัและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

รอยละ 82.00 

3.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
โดยมีนักเรียนเลือกศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัย 

3.2.1 รอยละของนักเรียนที่เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตอแผนรับ
นักศึกษาประจำป  

รอยละ 85.00 

3.3 นักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาตอ
หรือมีการแลกเปล่ียนในสาขาวิชา 

3.3.1 จำนวนนักศึกษาตางชาติที่ลงทะเบียนเต็มเวลา (10) คน 870 
3.3.2 จำนวนนักศึกษาตางชาติที่เขามาแลกเปล่ียนอยางนอย 1 ภาค
เรียน 

คน 164 

3.3.3 จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปแลกเปล่ียนอยางนอย 1 
ภาคเรียน 

คน 116 

3.4 อาจารยชาวตางชาติที่ปฏิบัติงาน
หรือมีการแลกเปล่ียนในสาขาวิชา 

3.4.1 จำนวนอาจารยชาวตางชาติที่มีสัญญาจางเต็มเวลา คน 24 

3.5 มหาวิทยาลัยมกีารดำเนินการจัด
กิจกรรมความรวมมือกับเครือขายใน
ประเทศ 

3.5.1 รอยละหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) หรือบันทึกความเขาใจ 
(MoU) หรือบันทึกขอตกลง (MoA) ในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
รวมกัน 

รอยละ 90.00 

3.6 มหาวิทยาลัยมกีารดำเนินการจัด
กิจกรรมความรวมมือกับเครือขาย
ตางประเทศ 

3.6.1 จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศที่
อยูในลำดับ 1-500 QS Rankings (11) 

กิจกรรม 15 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 
เปาประสงคที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเปนท่ียอมรับ

ของผูใชบัณฑิตและสังคม รวมท้ังไดงานตรงความตองการของประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด 1.1.1 

อัตราการคงอยูของผูเรียน 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2565 – มิถุนายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากอัตราการคงอยูของผูเรียนในหลักสูตรตางๆ เมื่อผานกรอบเวลาของหลักสูตร 25% หรือ โดย

คิดจากนักศึกษาแรกเขาที่ลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง หลังจากที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรเปนระยะเวลา 1 
ใน 4 ของหลักสูตร เทียบกับจำนวนนักศึกษาแรกเขาของหลักสูตร 

นักศึกษาแรกเขาที่ลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง เมื่อขึ้นทะเบียนในหลักสูตรเปนระยะเวลา 1 ใน 4 
ของหลักสูตร หมายถึง นักศึกษาแรกเขาที่ลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่องและลงทะเบียนในหลักสูตรเปนระยะเวลา 1 ใน 
4 ของหลักสูตรในปการศึกษา 2565 

นักศึกษาแรกเขาในหลักสูตร หมายถึง นักศึกษาแรกเขาภาคปกติในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดของ
หนวยงานจัดการศึกษาที่ไดรายงานในระบบ CHE QA Online ปการศึกษา 2565 

 

การรายงานขอมูลเพ่ิมเติมของตัวชี้วัดน้ี : ใหแสดงแนวโนมของนักศึกษาที่คงอยู 
 

 สูตรการคำนวณ : 

จำนวนนกัศึกษาแรกเขาที่ลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง เมื่อข้ึนทะเบียน
ในหลักสูตรเปนระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

จำนวนนกัศึกษาแรกเขาในหลักสูตร
 X100 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 0.40 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

92.40 92.80 93.20 93.60 94.00 
 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนนักศึกษาแรกเขาในหลักสูตรทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 
2. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2565 
3. รายงานแนวโนมของนักศึกษาที่คงอยู ยอนหลัง 3 ป 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา 2562 2563 และ 2564  (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.1.2 

รอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำงานใน 10+2 อุตสาหกรรมเปาหมาย 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2565 – มิถุนายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากผูสำเร็จการศึกษาที่ทำงานใน 10+2 อุตสาหกรรมเปาหมาย เทียบกับจำนวนผูสำเร็จการ

ทั้งหมดในสาขาที่ทำงานใน 10+2 อุตสาหกรรมเปาหมาย ปการศึกษา 2565 
10 + 2 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 

1. อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next – Generation Automotive) 
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 
3. อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 

Wellness Tourism) 
4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
5. อุตสาหกรรมอาหารสำหรับอนาคต (Food for the Future) 
6. อุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics) 
7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics) 
8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
9. อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 
10. อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) 
11. อุตสาหกรรมปองกันประเทศ (National Defence) 
12. อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา (Workforce and Education) 

 

 สูตรการคำนวณ : 
 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ทำงานใน 10 + 2 อุตสาหกรรมเปาหมาย 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา 10 + 2 อุตสาหกรรมเปาหมาย ทั้งหมดในปการศึกษา 2564

 X100 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 10.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ทำงานในกลุม 10 + 2 อุตสาหกรรมเปาหมาย 
2. จำนวนผูสำเร็จการทั้งหมดในปการศึกษา 2564 ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
3. รายงานสำรวจภาวะการมีงานทำ ปการศึกษา 2564 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา 2562 2563 และ 2564  (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.1.3 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2565 – มิถุนายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทียบกับบัณฑิตที่ตอบ

แบบสำรวจทั้งหมด  
การสำรวจบัณฑิตปริญญาตรีทุกหลักสูตรตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

ในปการศึกษา 2564 และสามารถนับกรณีการทำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได 
โดยการนับจำนวนผูมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหนับเฉพาะผูที่
เปลี่ยนงานใหมหลังสำเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทำกอนเขาศึกษา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได
ประจำอยูแลว ผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร) 

 

การรายงานขอมูลเพ่ิมเติมของตัวชี้วัดน้ี :  
1. รายงานผลจำนวนของผูสำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 6 เดือน 
2. ผูสำเร็จการศึกษาที่ทำงานในอุตสาหกรรมมูลคาเพิ่มสูง หรืออุตสาหกรรมที่สอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรชาติ และ/หรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา 
 

10+2 อุตสาหกรรมเปาหมายและสาขาวิชาที่เปนความตองการของประเทศ ไดแก  
1. อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next – Generation Automotive) 
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 
3. อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชงิสุขภาพ (Affluent, Medical and 

Wellness Tourism) 
4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
5. อุตสาหกรรมอาหารสำหรับอนาคต (Food for the Future) 
6. อุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics) 
7. อุตสาหกรรมการบินและโลจสิติกส (Aviation and Logistics) 
8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
9. อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 
10. อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) 
11. อุตสาหกรรมปองกันประเทศ (National Defence) 
12. อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา (Workforce and Education) 

 

 สูตรการคำนวณ : 
จำนวนบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

จำนวนบณัฑติที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด
 X100 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-  รอยละ 1.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 
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 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปการศึกษา 2564 
2. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ตอบแบบสำรวจ ปการศึกษา 

2563 
3. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ไดงานทำ จำแนกเปน 

3.1 ไดงานทำภายในระยะเวลา 6 เดือน ปการศึกษา 2564 
3.2 ไดงานทำภายในระยะเวลา 1 ป ปการศึกษา 2564 

4. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั ้งภาคปกติและภาคพิเศษที ่ประกอบอาชีพอิสระ ป
การศึกษา 2564 

5. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั ้งภาคปกติและภาคพิเศษที่มีงานทำกอนเขาศึกษา ป
การศึกษา 2564 

6. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศกึษา 
ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร ปการศึกษา 2564 

7. รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป ปการศึกษา 2564 

8. จำนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ทำงานในกลุมอุตสาหกรรมมูลคาเพิ่มสูงหรือในอุตสาหกรรมที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรชาติ และหรือแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ผลการดำเนินงานของ ปการศึกษา 2562 2563 และ 2564 
(ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.1.4 

รอยละของผูจางงานท่ีพอใจอยางย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2565 – มิถุนายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนผูจางงานที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และใหคะแนนสูงสุด 2 

ระดับแรกของแตละหลักสูตร จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 10 ระดับ จำแนกตามกลุมลักษณะองคกรผูจางงาน และ
หรือกลุมอุตสาหกรรมในรอบปการศึกษาที่ผานมา เทียบกับจำนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

ทั้งนี้มีตัวชี้วัดยอยที่ตองผลักดันใหบรรลุตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยดวย ไดแก ระดับคะแนนคุณภาพ
ของบัณฑิตปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai 
Qualification Framework for Higher Education) ระดับคะแนน 4.65 โดยพิจารณาจากคุณภาพของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่สถาบันกำหนด ครอบคลุม
อยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใชตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา
หรือองคการวิชาชีพกำหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

 

เงื่อนไข : ทุกหลักสูตรตองไดรับการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิตไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษาของแตละระดับ 
 

 สูตรการคำนวณ : 
จำนวนของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑติที่ใหคะแนนสงูสุด 2 ระดับแรก

จากแบบสอบถาม 10 ระดับ
จำนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

X100 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-  รอยละ 0.40 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
91.40 91.80 92.20 92.60 93.00 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนผู ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู ใช บ ัณฑิตทั ้งหมดทั ้งภาคปกติและภาคพิเศษ  

ปการศึกษา 2564 
2. จำนวนผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบัณฑิตที่ใหคะแนนสูงสุด 2 ระดับแรก (ของแตละ

หลักสูตร) ปการศึกษา 2564  
3. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปการศึกษา 2564 
4. รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหรือความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพของบัณฑิต

ปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จากสถานประกอบการผู ใชบัณฑิต  
ปการศึกษา 2564 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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เปาประสงคที่ 1.2 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

ตัวช้ีวดั 1.2.1 

รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2565 – มิถุนายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองพัฒนานักศึกษา 
 

 คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติเทียบกับจำนวนนักศึกษา

ทั้งหมด ในปการศึกษา 2565 โดยรางวัลที่นักศึกษาไดรับตองมีหลักฐานเชิงประจักษ ระบุชื่อรางวัลในการไดรับจากการ
แขงขัน การยกยองหรือยอมรับ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติฯ ที่เกิดข้ึน 

ประเภทรางวัลที่นับได ไดแก การประกวดแขงขันดานวิชาการ งานวิจยั ความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค 
(เชน กีฬาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป เวทีการประกวดความงามหรือบุคลิกภาพระดับจังหวัดขึ้นไป การไดรับยกยองเชิดชู
เกียรติดานคุณธรรม จริยธรรมจากองคกรระดับชาติ เปนตน)  

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกระดับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทา

ข้ึนไป (เชน ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองคกรวิชาชีพ 
หรือองคกรกลางระดับชาต/ินานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 

กระบวนการสงเสริมนักศึกษา หมายถึง การดำเนินงานอยางเปนระบบ โดยมีการวางแผน มอบหมาย
ผูรับผิดชอบดูแลชวยเหลือนักศึกษา มีกลไก ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมเพื่อการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให
เกิดทักษะ ความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค จนสามารถเขารวมการแขงขัน หรือไดรับการยกยองในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

 

หมายเหตุ : ไมนับรวมการใหทุนการศึกษา การไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการ/ศึกษาดูงาน การสอบผานวัด
ความรูความสามารถ การไดรับรางวัลจากการเขารวมกิจกรรมสานสัมพันธ และโครงการประชุมวิชาการที่หนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
 

 สูตรการคำนวณ : 
จำนวนรางวัลที่นกัศึกษาไดรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในปการศึกษา 2565

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษา 2565
X100   

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 0.05 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติ ในปการศึกษา 2565 
2. จำนวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับนานาชาติ ในปการศึกษา 2565 
3. รายชื่อรางวัลที่ได/หนวยงานที่ใหรางวัล/วันเดือนปที่ไดรับ/รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับรางวัล 
4. โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือ

ยอมรับในระดับชาต ิในปการศึกษา 2565 
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5. โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือ
ยอมรับในระดับนานาชาต ิในปการศึกษา 2565 

6. จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษา 2565  
7. หลักฐานหรือเอกสารแสดงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ เอกสารประชาสัมพันธการประกวด 

ขอกำหนด คุณสมบัติ รวมไปถึง กติกาของรายการที่เขารวม  
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 1.3 นักศึกษามีความรูและทักษะในการทำงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

ตัวช้ีวัด 1.3.1 

จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของ
นักศึกษาไปนำเสนอ/ประกวดหรือตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
หนวยวัด :  ผลงาน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 คำอธิบาย :
พิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของนักศกึษา

ที่ไดนำเสนอ/ประกวดหรือตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผลงานวิจัยนักศึกษา หมายถึง ผลงานที่นักศึกษาไดศึกษาคนควาตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใหนักศึกษาได

นำเสนอในรูปแบบของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการ และผานการพิจารณา/คัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัยของหนวยงาน ทั้งน้ี 
ตองมีชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูรวมในผลงาน 

บทความวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใชบทคัดยอ (Abstract) ประกอบดวย 
บทนำหรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เก่ียวของกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการอางอิง ทั้งนี้มีการ
วิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได 

บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห
อยางชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ โดยมีการ
สำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนำความรูจากแหลงตางๆ 
มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆที่มีความเปนนวัตกรรมโดย
มีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและ
คุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียนงานสรางสรรคทางศิลปะไดแก (1) ทัศนศิลป 
(Visual Art) ประกอบดวยผลงานดานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพภาพถายภาพยนตรสื่อประสมสถาปตยกรรมและ
งานออกแบบประเภทอื่น ๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลป นาฏยศิลปรวมทั้งการ
แสดงรูปแบบตาง ๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตาง ๆ 

สิ่งประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบมีโครงสรางหรือ
กลไกของผลิตภัณฑรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือทำใหเกิด
ผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิมและเนนการผลิตที่มีลักษณะของการแกไขปญหาทางเทคนิคที่มีสามารถคดิคนข้ึน
โดยงาย เชน กลไกของเคร่ืองยนต, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไมใหไมเนาเสียเร็วเกินไป, การออกแบบ
ขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานขาว ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอ่ืน เปนตน 

การนำเสนอ/ประกวด หมายถึง การนำเสนองานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในหนวยงานที่จัดงานนำเสนอ/ประกวด วิจัย บทความวิชาการ งาน
สรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตองเปนไปตามคุณภาพและมาตรฐานการจัด
ประชุมวิชาการหรือเวทีการประกวดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กำหนด 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุมที่ 
1 หรือกลุมที่ 2 เทานั้น หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที ่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
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(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ฐานขอมูล ISI Web of Science Core Collection (เฉพาะใน
ฐานขอมูล SCIE, SSCI, AHCI และ ESCI เทานั้น) ฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทา
ข้ึนไป (เชน ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองคกรวิชาชีพ 
หรือองคกรกลางระดับชาติ/นานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) หรือ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จัดงานนำเสนอ/ประกวด วิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตองเปนไปตามคุณภาพและมาตรฐานการจัดประชุมวิชาการหรือเวทีการ
ประกวดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กำหนด 

เงื่อนไข : 
1. งานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ ตองผานการพิจารณา/คัดเลือก

จากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัยของหนวยงาน 
2. หนวยงานที่จัดงานนำเสนอ/ประกวด วิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตองเปนไปตามคุณภาพและมาตรฐานการจัดประชุมวิชาการหรือเวทีการประกวดตาม
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กำหนด  

 เกณฑการใหคะแนน :
 ระดับมหาวิทยาลัย

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 2 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
72 ผลงาน 74 ผลงาน 76 ผลงาน 78 ผลงาน 80 ผลงาน 

 ระดับหนวยงาน
คาเปาหมาย ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน

หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(ผลงาน) 

ชวงปรับ
เกณฑการให
คะแนน (+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
1. คณะครุศาสตร 10 2 2 4 6 8 10 
2. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

5 1 1 2 3 4 5 

3. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

6 1 2 3 4 5 6 

4. คณะวิทยาการจัดการ 5 1 1 2 3 4 5 
5. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

5 1 1 2 3 4 5 

6. คณะศิลปกรรมศาสตร 5 1 1 2 3 4 5 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 6 1 2 3 4 5 6 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

5 1 1 2 3 4 5 

9. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 6 1 2 3 4 5 6 
10. วิทยาลัยโลจิสติกสและ
ซัพพลายเชน

5 1 1 2 3 4 5 
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หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(ผลงาน) 

ชวงปรับ
เกณฑการให
คะแนน (+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
11. วิทยาลัยสถาปตยกรรม
ศาสตร

5 1 1 2 3 4 5 

12. วิทยาลัยการเมืองและ
การปกครอง

6 1 2 3 4 5 6 

13. วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ

6 1 2 3 4 5 6 

14. วิทยาลัยนิเทศศาสตร 5 1 1 2 3 4 5 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน :
1. จำนวนและรายชื่อผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของนักศึกษา

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. เอกสารหลักฐานแสดงการนำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ ผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของนักศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัยของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. เอกสารแสดงหลักฐานผลงานของนักศึกษาที่ผานการพิจารณา/คัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนา

นักศึกษาสูการวิจัยของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.3.2 

จำนวนนักศึกษารวมกับอาจารยท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรคหรือ
ส่ิงประดิษฐ 
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 คำอธิบาย :
พิจารณาจากจำนวนนักศึกษารวมกับอาจารยที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ

หรือตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นักศึกษารวมกับอาจารยที่มีผลงานวิจัย หมายถึง นักศึกษาที่ไดศึกษาคนควาตามระเบียบวิธีวิจัย ภายใต

การใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาที่มีความรูความสามารถตามศาสตรงานวิจัยเร่ืองนั้น ๆ และสนับสนุนใหนักศึกษาได
นำเสนอในรูปแบบของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการ ทั้งน้ี ผลงานของนักศึกษาจะตองผานการพิจารณา/คัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการ
วิจัยของหนวยงาน และตองมีชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูรวมในผลงาน 

บทความวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใชบทคัดยอ (Abstract) ประกอบดวย บท
นำหรือแนวคิดหรือทฤษฎีที ่เกี ่ยวของกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการอางอิง ทั้งนี้ 
มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได 

บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห
อยางชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ โดยมีการ
สำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนำความรูจากแหลงตางๆ 
มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆที่มีความเปนนวัตกรรมโดย
มีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและ
คุณประโยชนที ่เป นที ่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ มศิลปะของอาเซียนงานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก 
(1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวยผลงานดานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพภาพถายภาพยนตรสื่อประสม
สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่น ๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลป
นาฏยศิลปรวมทั ้งการแสดงรูปแบบตาง ๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ ่งประกอบดวยบทประพันธและ
กวีนิพนธรูปแบบตาง ๆ

สิ่งประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบมีโครงสรางหรือ
กลไกของผลิตภัณฑรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือทำใหเกิด
ผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิมและเนนการผลิตที่มีลักษณะของการแกไขปญหาทางเทคนิคที่มีสามารถคดิคนข้ึน
โดยงาย เชน กลไกของเครื ่องยนต, ยารักษาโรค, วิธ ีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไมใหไมเนาเสียเร็วเกินไป, 
การออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานขาว ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคน
อ่ืน เปนตน 

การนำเสนอ/ประกวด หมายถึง การนำเสนองานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในหนวยงานที่จัดงานนำเสนอ/ประกวด วิจัย บทความวิชาการ งาน
สรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตองเปนไปตามคุณภาพและมาตรฐานการจัด
ประชุมวิชาการหรือเวทีการประกวดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กำหนด 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุมที่ 
1 หรือกลุมที่ 2 เทานั้น หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
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งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที ่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ฐานขอมูล ISI Web of Science Core Collection (เฉพาะใน
ฐานขอมูล SCIE, SSCI, AHCI และ ESCI เทานั้น) ฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เงื่อนไข : การนับจำนวนนักศึกษารวมกับอาจารยที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ
หรือตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ ไมนับซ้ำ แมวานักศึกษาคนนั้นจะมีผลงานมากกวา 1 ชิ้น ในรอบปงบประมาณ 
และนับนักศึกษาที่มีชื่อแรกในผลงานเทานั้น แมวาจะมีนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ในผลงานมากกวา 1 คน 

 เกณฑการใหคะแนน :
 ระดับมหาวิทยาลัย

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
72 คน 74 คน 76 คน 78 คน 80 คน 

 ระดับหนวยงาน
คาเปาหมาย ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน

หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(คน) 

ชวงปรับ
เกณฑการให
คะแนน (+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
1. คณะครุศาสตร 10 2 2 4 6 8 10 
2. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

5 1 1 2 3 4 5 

3. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

6 1 2 3 4 5 6 

4. คณะวิทยาการจัดการ 5 1 1 2 3 4 5 
5. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

5 1 1 2 3 4 5 

6. คณะศิลปกรรมศาสตร 5 1 1 2 3 4 5 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 6 1 2 3 4 5 6 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

5 1 1 2 3 4 5 

9. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 6 1 2 3 4 5 6 
10. วิทยาลัยโลจิสติกสและ
ซัพพลายเชน

5 1 1 2 3 4 5 

11. วิทยาลัยสถาปตยกรรม
ศาสตร

5 1 1 2 3 4 5 

12. วิทยาลัยการเมืองและ
การปกครอง

6 1 2 3 4 5 6 

13. วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ

6 1 2 3 4 5 6 
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หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(คน) 

ชวงปรับ
เกณฑการให
คะแนน (+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
14. วิทยาลัยนิเทศศาสตร 5 1 1 2 3 4 5 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน :
1. จำนวนและรายชื่อนักศึกษารวมกับอาจารยที ่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค หรือ

สิ่งประดิษฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงการนำเสนอ/ประกวด/ตีพิมพ ผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรคหรือ

สิ่งประดิษฐ ของนักศึกษาและมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูรวมในผลงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 1.4 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาท่ีเปนผูประกอบการรายใหม (Start-Up) เพ่ิมข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด 1.4.1 

จำนวนการข้ึนทะเบียนการคาของผูประกอบการรายใหม (Start-Up) 
หนวยวัด :  ราย ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

 คำอธิบาย :   
พิจารณาจากจำนวนการขึ้นทะเบียนการคาของผูประกอบการรายใหม (Start-Up) เปนผูประกอบการกับ

สำนักงานทะเบียนพาณิชย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
การนำเสนองานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของนักศึกษา (pitching) โดยมีอาจารยเปนผูฝก

ทักษะและใหคำปรึกษา ในเวทีหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา (เชน ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือองคกร
ระดับชาติ เชน หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน บริษัทมหาชน องคกรวิชาชีพ ทั ้งภาครัฐและเอกชน สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ เปนตน และผลักดันไปสูการเปนผูประกอบการรายใหม (Start-Up) ที ่ข้ึน
ทะเบียนการคา 

การขึ้นทะเบียนการคา หมายถึง การนำงานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ไปประกอบการและได
อนุมัติเปนผูประกอบการรายใหมที่ข้ึนทะเบียนการคากับสำนักงานทะเบียนพาณิชย 

ผูประกอบการรายใหม (Start-Up) หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท หรือระดับ
ปริญญาเอก ที่ยังมีสถานภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน หรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแลว ระยะเวลา
ไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาใหเปนผูประกอบการรายใหม (Start-Up) 

การนับจำนวนการขึ้นทะเบียนการคาของผูประกอบการรายใหม (Start-Up) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2566 จะนับไดก็ตอเม่ือนักศึกษาหรือผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาการเปนผูประกอบการ สามารถดำเนิน
กิจการไดจริง และตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการกับสำนักงานทะเบียนพาณิชยใหถูกตอง ทั้งนี้ ผลงานของ
นักศึกษาหรือบัณฑิตจะตองไมเปนผูประกอบการที่เคยจดทะเบียนหรืออยูระหวางการจดกับสำนักงานทะเบียน
พาณิชยมากอน 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ราย ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ราย 2 ราย 3 ราย 4 ราย 5 ราย 
 

 ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมาย ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ราย ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

หนวยงาน 
คาเปาหมาย 

(ราย) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 - - - - 1 
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 - - - - 1 
3. คณะศิลปกรรมศาสตร 2 - - - 1 2 
4. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1 - - - - 1 
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 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนและรายชื่อนักศึกษาที่เปนผูประกอบการรายใหม (Start-Up) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. เอกสารขอเสนอโครงการและสัญญาทุนอุดหนุนวิจัย (ทุน Start-Up) หรือเขารวมโครงการบมเพาะ

วิสาหกิจชุมชน หนวยงานใหทุนอ่ืน ๆ ที่มีการใหทุนนักศึกษาเพื่อพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบรายใหม (Start-Up) 
3. จำนวนและรายชื่อนักศึกษาที่เขารวมโครงการวิจัยกับอาจารยที่เสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (ทุน Start-Up) 

หรือเขารวมโครงการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน หนวยงานใหทุนอื่นๆ ที่มีการใหทุนนักศึกษาเพื่อพัฒนาไปสูการเปนผู
ประกอบรายใหม (Start-Up) และตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการกับสำนักงานทะเบียนพาณิชย  

4. เอกสารสำเนาใบทะเบียนพาณิชย 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 1.5 มหาวิทยาลัยท่ีมีระบบบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนดวยระบบดิจิทัล 
 

ตัวช้ีวัด 1.5.1 

จำนวนระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (1) 
หนวยวัด :  ระบบ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ :  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัลที ่ไดพัฒนาใหแลวเสร็จภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล หมายถึง  ระบบที่พัฒนาเพิ่มเติม จากระบบเดิมที่มีอยู

เพื่อใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยงระหวางระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย กับ ระบบ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ใหสามารถบริการหรือบริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล ดังนี้  

1. ระบบ Online Payment  

เปนการพัฒนา Web Application การชำระเงินแบบออนไลน โดยเชื ่อมโยงขอมูลกับ
ธนาคาร รวมถึงพัฒนาระบบใหรองรับเรื่องการผอนชำระคาลงทะเบียนของนักศึกษา หรือผูสมัครเปนนักศึกษา 
สามารถชำระเงินคารายงานตัว/คาลงทะเบียนและคำรองตางๆ ผานระบบ REG ได โดยการชำระเงินสามารถทำได
ดังนี้ 

1.1 Bill Payment (แบบ Cross Bank) เชน การรับเงินคาสอบตางๆ หนวยงาที่เกี่ยวของ 
เชน สถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (สสสร.) กองบริหารงานบุคคล สำนักวิชาการศึกษาท่ัวไป
และนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (GE) และ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.2 QR Code 
1.3 บัตรเครดิต 
1.4 บัตรเดบิต 
1.5 การผอนชำระเงิน 

2. ระบบ ERP ใหเปนรูปแบบ Web Application 
พัฒนาจากเดิม Oracle Form 6i ที่ทำงานแบบ Client Server โดยพัฒนาใหเปนรูปแบบ Web 

Application พัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชกีองทุน
โดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีตนทุน ใหเปนรูปแบบ Web Application เพื่อใหรองรับการ
ทำงานของศูนยการศึกษาได โดยแบงเปน 4 กลุมงานดังนี้ 

2.1กลุมระบบวางแผนและบริหารงบประมาณ 
2.2 กลุมระบบบัญชีและการเงิน 
2.3 กลุมระบบงานพัสดุ  
2.4 กลุมระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  

3. ระบบ Recruitment Online (รับสมัครงานออนไลน) 
3.1 รับสมัครงาน และประกาศผลการสมัครงาน ผานระบบออนไลน 
3.2 การเก็บขอมูลประวัติผูสมัครงาน และสามารถเชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบ ERP 
3.3 ผูสมัครสามารถชำระเงินแบบออนไลน (Online Payment) 
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 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ระบบ ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน  :  
1. แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. รายงานเอกสาร หรือรูปภาพการดำเนินงานระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวทิยาลัยดิจิทัล  

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.5.2 

รอยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ :  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากความสำเร็จการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน และระบบบริหาร

จัดการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 

แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมกีารดำเนินการ ดังนี้ 
1. โครงสรางพื้นฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

1.1 ติดตั้งสายสัญญาณใยแกวนำแสง 24 Core เชื ่อมตอระหวางอาคารโดยมีหองศูนยขอมูล
อิเล็คทรอนิกส เปนจุดศูนยกลาง เพื่อเปนสายสัญญาณระหวาง Core Switch และ Distribution Switch 

1.2 ติดตั้งสายสัญญาณใยแกวนำแสง 12  Core  เชื่อมตอระหวางชั้นภายในอาคารเพื่อเชื่อมตอ
ระหวาง Distribution Switch และ Access Switch 

2. อุปกรณกระจายสัญญาณและระบบเครือขายไรสาย พรอมระบบบริหารจัดการภายในมหาวทิยาลัย
ทั้งหมดฐานรองรับ 10 Gbps to 100 Gbps  

2.1 อุปกรณกระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) 
2.2 อุปกรณกระจายสัญญาณปลายทาง (Aggregation Switch และ Access Switch) 
2.3 อุปกรณควบคุมตัวกระจายสัญญาณไรสาย (Wireless Controller) 
2.4 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) 
2.5 ระบบบริหารจัดการ (Network Management System) 

3. อุปกรณหองศูนยขอมูลอิเล็คทรอนิกส (Data Center) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไดอยาง
ตอเนื่อง 

3.1 ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air) 
3.2 ระบบระบบจายไฟฟาสำรอง (UPS) 

4. ระบบหองเรียนผสมผสาน (Hybrid learning) รองรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม  
การผสมผสานร ูปแบบใหม   ท ี ่ เป ดให น ักศ ึกษาเร ียนแบบออนไลน   ว ิด ิ โอสดจากคลาส  

หรือ live-streaming  รวมไปกับการเขาเรียนในชั้นเรียนได 
5. ระบบกลองวงจรปด กลองเฝาระวังอัจฉริยะ (Smart Camera) รักษาความปลอดภัยของนักศึกษา 

อาจารยและบุคลากรและทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัย 
6. ระบบจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ตามพรบ. ในการเขาใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตสำหรับ

นักศึกษา อาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
7. การพัฒนาระบบจัดทำขอมูลการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหมีความมั่นคงปลอดภัย ตาม พรบ. 

คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
8. ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) ประกอบดวย 

8.1 Blended Learning Tool เปนเคร่ืองมือจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 
8.2 Content Aggregation เปนพื้นที่ที่รวบรวมและจัดเก็บเนื้อหาและสื่อการเรียนเพื่อใหเขาถึงได

อยางสะดวก ไมกระจัดกระจาย ไมสูญหาย สามารถเรียกดูลวงหนา หรือทบทวนยอนหลังไดตามตองการ 
8.3 Assignment & Communication Center เป นพ ื ้นท ี ่สำหร ับแจกจ ายและต ิดตามงาน

มอบหมายทั้งงานสวนบุคคล งานกลุม และรองรับการมอบหมายงานในหลากหลายรูปแบบ พรอมพื้นที่ใหความคิดเห็น
และกระตุนการเรียนรูโดยผูสอน 
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8.4 Active Learning Support สนับสนุนการเรียนรูแบบ Active Learning 
8.5 Self - Directed Learning Guidance สรางใหผูเรียนเปน Self - Directed Learner 
8.6 Global Platform Collaboration สามารถเชื่อมโยงและทำงานรวมกับ Platform อ่ืนๆ 
8.7 Data Analytics & AI เพื่อวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา และสัดสวนของการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเปรียบเทียบกับผลลัพธพึงประสงค แนะนำกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 
8.8 Personalized & Lifelong Learning Assistant บูรณาการการจัดการเรียนรูของมหาวิทยาลยั 

ทั้งการจัดการเรียนในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต และใชรวมกัน Sandbox และระบบ Credit Bank ใหอยู
บน Platform 

 

 สูตรการคำนวณ : 
 

จำนวนกิจกรรมตามแผนพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดำเนินการบรรลุแลวเสร็จ

จำนวนกิจกรรมในแผนพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทัง้หมด
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

X100 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 10.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

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

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน  :  
1. แผนพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน 
3. เอกสารหรือรูปภาพที่แสดงกิจกรรม 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.5.3 

รอยละของอาจารยท่ีมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวยระบบ Hybrid Classroom 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2565 – มิถุนายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนอาจารยที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวยระบบ Hybrid Classroom  เทียบกับ

จำนวนอาจารยทั้งหมด ที่มีภาระงานสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2565 
โดยอาจารยผูสอนจะตองมีการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบ LMS โดยใช Moodle หรือโปรแกรมอ่ืนที่

ชวยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน การสรางบทเรียน การจัดการขอมูล การจัดการเนื้อหา กิจกรรมการเรียน 
การสอน การสรางแหลงขอมูล การเผยแพรเอกสาร การติดตอสื่อสารกันระหวางผูเรียนและผูสอน ระบบทดสอบและ
ประเมินผล และมีการจัดการเรียนการสอนที่มีผูเรียนทั้งในหองเรียน และผูเรียนที่เรียนทางไกลในเวลาเดียวกันผาน
ระบบ Video Meeting 

ซึ่งอาจารยตองจัดทำแผนการเรียนออนไลนผสมผสาน ตั้งแตครั้งที่ 1 - 17 แบงการจัดการเรียนการสอน
เปน 15 ครั้ง และการสอบกลางภาค ปลายภาค 2 ครั้ง โดยกำหนด Online และ/หรือ Onsite จำนวน 10 ครั้ง และ  
On demand จำนวน 5 ครั้ง พรอมระบุรายละเอียดเนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอน โปรแกรม/วิธีการสอน การจัด
เนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน วิธีการสงงาน และวิธีการทดสอบทั้งแบบ Online, Onsite และ On demand อยาง
ชัดเจน 

รูปแบบการจัดการเรียนดวยระบบ Hybrid Classroom หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ตางๆ ดังนี้  

1. Online หมายถึง การจัดการเรียนการสอนมีการใชเทคโนโลยีมาใชผสมผสานรวมกัน เชน อินเทอรเน็ต 
อุปกรณสื ่อสาร แพลตฟอรมการเรียน และรูปแบบการเรียนออนไลนมีการใช Google Meet, Google Classroom, 
Microsoft Team, Zoom หรือรูปแบบอื่นๆ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตองเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและ
ผู เร ียนทั ้งในหองเรียนและผู ท ี ่เร ียนทางไกลในเวลาเดียวกัน ผานทาง Web-board, Email, Chatroom, News, 
Calendar, Google Jam-board เปนตน 

2. Onsite หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต วิทยา
เขตนครปฐม และศูนยการศึกษาทุกแหงของมหาวิทยาลัย  

3. On demand หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยมีการพัฒนาเว็บไซตส วนตัว ผาน
โปรแกรม Moodle สำหรับการผลิตขอสอบออนไลน อัพโหลดไฟล PowerPoint วิดีโอ YouTube, Animation และสื่อ
ประกอบการสอนตางๆ  

การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ Hybrid Classroom ในรายวิชาที่มีเฉพาะบรรยาย รายวิชาที่มีทั้ง
บรรยายและปฏิบัติ ยกเวนรายวิชาปฏิบัติ และรายวิชาในหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพรับรอง ใหดำเนินการตามที่สภาวิชาชีพ
กำหนด 

อาจารย หมายถึง บุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ทำหนาที่จัดการเรียน
การสอน วิจัย บริการวิชาการ และอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ : ไมนับรวมอาจารยที่ไมมีภาระงานการสอน และลาศึกษาตอ หรือลาคลอด 
 

 สูตรการคำนวณ : 
 

จำนวนอาจารยที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวยระบบ Hybrid Classroom
จำนวนอาจารยทั้งหมด ที่มีภาระงานสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2565

 X100 
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 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 1.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 
 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนอาจารยทั้งหมดใน ปการศึกษา 2565 
2. แผนการจัดการเรียนการสอน SSRU Next มคอ.3 ปการศึกษา 2565 (ลิงกเว็บไซตของอาจารยที่

สามารถลิงกไปยังรายวิชาและเนื้อหาตางๆ วิดีโอ สื่อการสอน PowerPoint และสื่ออ่ืนๆ)  
3. เว็บไซตของอาจารยผูสอน ปการศึกษา 2565 
4. ลิงกคลิปวิดีโอ YouTube, Animation หรือสื ่ออื ่นๆ สำหรับใชในการสอนแบบ On demand ป

การศึกษา 2565 
5. เอกสารแสดงวิธีการทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอน ปการศึกษา 2565 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา 2562 2563 และ 2564  (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 1.6 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และเปนท่ียอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด 1.6.1 

จำนวนสาขาวิชาท่ีมีผลการดำเนินงานตามเกณฑสาขาวิชาสูเอตทัคคะ 80 คะแนนข้ึนไป 
หนวยวัด :  สาขาวิชา ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป ที่ไดรับการประเมินใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2566 
สาขาวิชาเอตทัคคะ หมายถึง สาขาวิชาที่เปนจุดเนน/จุดเดนของมหาวิทยาลัย 
เกณฑการพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ (SSRU Guru) ประกอบดวยกรอบแนวคิด 3 กรอบหลัก 9 ขอ ดังนี้ 

1. Input จำนวน 4 หัวขอ มีคาน้ำหนักคะแนนรอยละ 20  
2. Output จำนวน 2 หัวขอ มีคาน้ำหนักคะแนนรอยละ 40 
3. Outcome จำนวน 3 หัวขอมีคาน้ำหนักคะแนนรอยละ 40  

หัวขอ 
คาน้ำหนักคะแนน 

(รอยละ) 
เกณฑการพิจารณา 

กรอบ 1) Input  จำนวน 4 หัวขอ มีคาน้ำหนักคะแนนรอยละ 20  
1) จำนวนนักเรียนท่ีมาสมัครเรียน
ในแตละปการศึกษา 

5 1.1) อัตราการแขงขันของนักเรียนท่ีมาสมัครกับแผนรับนักศึกษา 

2) จำนวนนักศึกษา 5 2.1) แนวโนมของนักศึกษาท่ีคงอยู 
2.2) นักศึกษาตางชาติ 
2.3) นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

3) คุณภาพอาจารย 5 3.1) วุฒิปริญญาเอก 
 - เทากับ หรือสูงกวามาตรฐานอุดมศึกษา (รอยละ 40) 
 - ต่ำกวามาตรฐานอุดมศึกษา (รอยละ 40) 
3.2) ตำแหนงทางวิชาการ 
 - เทากับ หรือสูงกวามาตรฐานอุดมศึกษา (รอยละ 60)  
 - ต่ำกวามาตรฐานอุดมศึกษา (รอยละ 60) 

4) เครือขาย/คูความรวมมือ 5 4.1) ในประเทศ 
4.2) ตางประเทศ 

กรอบ 2) Output  จำนวน 2 หัวขอ มีคาน้ำหนักคะแนนรอยละ 40 
5) คุณภาพของนักศึกษา 15 5.1) รางวัลท่ีนักศึกษาไดรับการยกยอง 

 - ระดับชาต ิ
 - ระดับนานาชาต ิ

6) ผลงานของอาจารย 25 6.1) งานวิจัย  
6.2) ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ 
6.3) ผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 
6.4) การนำเสนอบทความ 
6.5) หนังสือ 
6.6) ตำรา 
6.7) อาจารยท่ีมีช่ือเสียง/ไดรับการยกยอง 
 - ระดับชาต ิ
 - ระดับนานาชาต ิ
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หัวขอ 
คาน้ำหนักคะแนน 

(รอยละ) 
เกณฑการพิจารณา 

กรอบ 3) Outcome จำนวน 3 หัวขอมีคาน้ำหนักคะแนนรอยละ 40   
7) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 10 7.1) แนวโนมความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

8) การมีงานทำของบัณฑิต 10 8.1) แนวโนมการมีงานทำของบัณฑิต 
9) อันดับของหลักสูตรเมื่อเทียบ
กับท่ีอ่ืน 

20 9.1) ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
9.2) สรุปภาพรวมการวิเคราะหตนเองในการจัดอันดับเมื่อเทียบ
กับหลักสตูรในประเทศ  

หมายเหตุ: เกณฑการประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการเอตทัคคะ 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
1. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ ประจำปงบประมาณ 2566 
2. ประชุมคัดเลือกสาขาวิชาสูเอตทัคคะ  
3. จัดทำแผนการดำเนินงานตามเกณฑการพัฒนาสาขาวิชา 
4. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานตามเกณฑการพัฒนาสาขาวิชา 
5. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานตามเกณฑการพัฒนาสาขาวิชา 
6. สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑการพัฒนาสาขาวิชา 

 

 เกณฑการใหคะแนน  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
9 หลักสูตร 10 หลักสูตร 11 หลักสูตร 12 หลักสูตร 13 หลักสูตร 

 

 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 หลักสูตร 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลสาขาวิชาเอตทัคคะ 
2. รายชื่อสาขาวิชาเอตทัคคะทั้งหมด 
3. รายชื่อสาขาวิชาเอตทัคคะที่ไดรับการประเมิน ในปงบประมาณ 2566 
4. รายชื่อสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมิน ตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป  
5. รายงานผลการตรวจประเมินสาขาวิชาสูเอตทัคคะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
6. รายงานสรุปโครงการพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ 
7. หนังสือรับรองการจัดอันดับสาขาวิชาจากหนวยงานหรือองคกรภายนอกในระดับประเทศ 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.6.2 

จำนวนสาขาวิชาท่ีตอบสนอง 10+2 อุตสาหกรรมเปาหมาย (2) 
หนวยวัด :  สาขาวิชา ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2565 – มิถุนายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนสาขาวิชา 10+2 อุตสาหกรรมเปาหมาย โดยหนวยงานจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตรวมกับสถานประกอบการ เพื่อ
ผลิตกำลังคนใหมีสมรรถนะตามความตองการของประเทศ โดยมีการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน เชน การ
เปนสถานที่ฝกประสบการณ/สหกิจศึกษาใหกับนักศึกษา การทำวิจัยหรือบริการวิชาการรวมกัน เจาของประกอบการหรือ
ผูเชี่ยวชาญในสถานประกอบการเปนวิทยากรใหกับนักศึกษาตามศาสตรนั้นๆ 

10+2 อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 
1. อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next – Generation Automotive) 
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 
3. อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 

Wellness Tourism) 
4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
5. อุตสาหกรรมอาหารสำหรับอนาคต (Food for the Future) 
6. อุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics) 
7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics) 
8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
9. อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 
10. อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) 
11. อุตสาหกรรมปองกันประเทศ (National Defence) 
12. อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา (Workforce and Education) 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 สาขาวิชา ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - 1 สาขาวิชา 2 สาขาวิชา  3 สาขาวิชา 
 

 ระดับหนวยงาน  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 สาขาวิชา ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 สาขาวิชา 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายชื่อสาขาวิชา 10+2 อุตสาหกรรมเปาหมาย 
2. บันทึกความเขาใจ (MOU) หรือ บันทึกขอตกลง (MOA) กับหนวยงานหรือสถานประกอบการคูความ

รวมมือ 
3. รายงานสรุปโครงการความรวมมือกับสถานประกอบการ 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา 2562 2563 และ 2564  (ถามี)  
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ตัวช้ีวัด 1.6.3 

จำนวนหลักสูตรทางไกล 
หนวยวัด :  หลักสูตร ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2565 – มิถุนายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนหลักสูตรทางไกล ที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

และเปดการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2565 
หลักสูตรทางไกล หมายถึง หลักสูตรที่ผูสอนและผูเรียนอยูหางกัน มีการวางแผนเตรียมการถายทอด

ความรูและประสบการณ การบริการและการประเมินผานชุดการสอนทางไกลในรูปสื่อประสม ซึ่งประกอบดวยสื่อหลัก
และสื่อเสริมที่มีสื่อสิ่งพิมพ สื่อแพรภาพและเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนแกนกลาง เพื่อใหนักศึกษาและผูเรียนสามารถ
หาความรูดวยตนเองโดยไมจำเปนตองเขาชั้นเรียนตามปกติ มีระบบการประเมินที่มีคุณภาพและเชื่อถือได เมื่อสำเร็จ
การศึกษาแลว จะไดรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ที่มีศักดิ์และสิทธิ์เชนเดียวกับประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร
จากสถาบันการศึกษาในระบบชั้นเรียน ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนในลักษณะตางๆ เชน 

1. ระบบการศึกษาทางไกลผานสื่อสิง่พิมพเปนหลัก (Print-Based Distance Education) 
2. ระบบการศึกษาทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนหลัก (Broadcast-Based Distance Education) 
3. ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-Learning Based Distance Education) 
4. ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต (Internet-Based Distance Education) 
5. ระบบการศึกษาทางไกลดวยการประชุมทางไกลผานจอภาพ (On-Screen-Based Distance Education)  

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 3 หลักสูตร 4 หลักสูตร 
 

 ระดับหนวยงาน  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

หนวยงาน 
คาเปาหมาย 
(หลักสตูร) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1. วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ 

2 - - - 1 2 

2. วิทยาลัยโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 

1 - - - - 1 

3. วิทยาลัยการเมืองและ 
การปกครอง 

1 - - - - 1 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนหลักสูตรออนไลน/หลักสูตรทางไกลทีผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
2. เอกสาร/หลักฐานที ่แสดงวาหลักสูตรออนไลน/หลักสูตรทางไกลไดร ับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย 
3. จำนวนผูลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2565 หรือ ปการศึกษา 2566 หลักสูตรออนไลน/หลักสูตรทางไกล 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา  2562 2563 และ 2564 (ถามี)  
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ตัวช้ีวัด 1.6.4 

จำนวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร 2 ภาษา (3) 
หนวยวัด :  หลักสูตร ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

และเปดการจัดการเรียนการสอน ในปงบประมาณ 2566 
หลักสูตรสองภาษา หมายถึง หลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยที่เปนหลักสูตรภาษาไทยแลวนำไปเปด

เปนหลักสูตรภาษาตางประเทศและใชอาจารยประจำหลักสูตรชุดใหม 
หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยมี

การใชภาษาตางประเทศในการเรียนการสอน 
 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4 หลักสูตร 6 หลักสูตร 8 หลักสูตร 10 หลักสูตร 12 หลักสูตร 

 

 ระดับหนวยงาน  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 หลักสูตร 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนหลักสูตร 2 ภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติไดรับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.6.5 

รอยละอาจารยท่ีมีเอกสารหรือส่ือการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2565 – มิถุนายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนอาจารยที ่มีเอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ เทียบกับ

จำนวนอาจารยทั้งหมดที่มีภาระงานสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2565  
เอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง หนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ เอกสารประกอบการ

นำเสนอโปรแกรมพาวเวอรพอยต เปนตน ที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาในการจัดการเรียนการสอน  
สื ่อการสอนภาษาอ ังกฤษ หมายถึง คล ิปว ิด ีโอ YouTube หรือ Animation หรือ Multimedia  

เปนตน ที่ใชภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ เปนภาษาในการจัดการเรียนการสอน 
 

 สูตรคำนวณ : 
 

จำนวนอาจารยที่มีเอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ

จำนวนอาจารยทั้งหมดที่มีภาระงานสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2565
 X100 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 20.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนอาจารยทั้งหมดที่สอนในภาคการศึกษาที่ 2/2565 
2. แผนการจัดการเรียนการสอน มคอ.3 ในรายวิชาภาคการศึกษาที่ 2/2565  
3. ลิงกเว็บไซตของอาจารยผูสอน ปการศึกษา 2565 ที่สามารถลิงกไปยังรายวิชาและเนื้อหาตางๆ ตำรา 

เอกสารทางวิชาการ วิดีโอ สื่อการสอน PowerPoint และสื่ออ่ืนๆ ที่เปนภาษาอังกฤษ) 
4. ล ิงก คล ิปว ิด ีโอ YouTube, Animation หรือ Multimedia หรือส ื ่ออ ื ่นๆ ท ี ่ เป นภาษาอังกฤษ  

ในปการศึกษา 2565 (ถามี) 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 1.7 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระยะสั้นท่ีสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รวมท้ังเกิดทักษะเพ่ืออนาคต 
 

ตัวช้ีวัด 1.7.1 

จำนวนหลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร Non-Degree 
หนวยวัด :  หลักสูตร ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนหลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสูตร Non-Degree ของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี กอนดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรที่หนวยงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคใหผูเขา

อบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความรู ทักษะ ความสามารถในงาน หรือกิจกรรมเฉพาะอยาง ที่ตอบสนอง
ความตองการเฉพาะ เพื่อยกระดับความรู ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่มีความจำเปนตอการพัฒนาตนเองและประเทศ
ในอนาคต โดยตองจัดอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมงขึ้นไป และมีการออกใบประกาศ/วุฒิบัตร สำหรับผูผานการอบรม 

หลักสูตร Non-Degree หมายถึง การเร ียนการสอนนอกเหนือจากภาคปกติ เพ ื ่อพัฒนาทักษะ 
ความสามารถ (Reskill/Upskill/New skill) เรียนจบจะไดรับประกาศนียบัตร โดยเปดโอกาสใหคนทุกชวงวัย ไดรับ
การศึกษาตามความสนใจ สามารถนำไปใชประกอบอาชีพและในชีวิตประจำวันได โดยตองมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 
45 ชั่วโมง และสามารถสะสมหนวยกิตเพ่ือรับปริญญาได 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 3 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4 หลักสูตร 7 หลักสูตร 10 หลักสูตร 13 หลักสูตร 16 หลักสูตร 

 

 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

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

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผานความเห็นชอบ

จากอธิการบดี  
2. เอกสารประกอบการเรียน/อบรมในหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 
3. สรุปผลการดำเนินการหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.7.2 

จำนวนหลักสูตรแบบบูรณาการระหวางศาสตรของกลุมสาขาวิชาในรูปแบบคลัสเตอร 
ภายในมหาวิทยาลัยหรือขามสถาบันอุดมศึกษา (4) 
หนวยวัด :  หลักสูตร ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนหลักสูตรแบบบูรณาการระหวางศาสตรของกลุมสาขาวิชาในรูปแบบคลัสเตอร ภายใน

มหาวิทยาลัยหรือขามสถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
หลักสูตรแบบบูรณาการระหวางศาสตรของกลุมสาขาวิชาในรูปแบบคลัสเตอร หมายถึง หลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีความรวมมือกับหลักสูตรในมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยภายนอก ทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ซึ ่งมีศาสตรและองคความรูเกี ่ยวของซึ่งกันและกันหรือเหมือนกัน เพื่อใหเกิดการรวมมือกันในการ
แลกเปลี่ยนอาจารย บุคลากร ขอมูลขาวสาร ถายทอดความรูในศาสตรเดียวกันหรือคลายกันใหกับบุคลากร และสนับสนนุ
เครื่องมืออุปกรณหรือแนวทางการเรียนรูที่มหาวิทยาลัยในกลุมคลัสเตอรยังไมเพียงพอ รวมทั้งรวมมือกันเพื่อสรางและ
วางเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนในศาสตรนั ้นๆ ซึ ่งนักศึกษาสามารถเขาสูการรับ Double/Dual Degree 
Program จากมหาวิทยาลัยคูความรวมมือในประเทศหรือตางประเทศ 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 หลักสูตร 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. บันทึกความเขาใจ (MOU) หรือ บันทึกขอตกลง (MOA) กับหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยคูความรวมมือ 
2. เอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตรรวมกัน (มคอ.2) 
3. สรุปผลการดำเนินงานบูรณาการหลักสูตรรวมกัน (ถามี) 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 1.8 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ ในการผลิตบัณฑิตท่ี
มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง 

 

ตัวช้ีวัด 1.8.1 

จำนวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ (5) 
หนวยวัด :  หลักสูตร ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ :  
กองการศึกษา (วิทยาเขตนครปฐม) 

 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนหลักสูตรที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการทั้ง

ภาคร ั ฐและภาคเอกชนท ี ่ ม ีบ ันท ึกความเข  า ใจ  (MOU) ร  วมก ัน  และดำ เน ินการจ ัดการเร ี ยนการสอน  
ในปการศึกษา 2565 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยไมนับหลักสูตรเดิมที่มีการจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงาน
หรือสถานประกอบการ ในปการศึกษา 2564 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หลักสูตรที่ออกแบบการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ หมายถึง หลักสูตรที่
พัฒนา หรือ หลักสูตรที่ปรับปรุง หรือ หลักสูตรระยะสั้น รวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการและไดรับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยลัย รวมทั้งเปดการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2565 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ หมายถึง การออกแบบหลักสูตรใหการ
จัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ีบันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกัน โดย
จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา เพื่อใหเกิดการเรียนรูผานการปฏิบัติงานจริงใหกับ
อาจารยและนักศึกษา  

บันทึกความเขาใจ (MOU) หมายถึง บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการที่ทำรวมกันระหวาง คณะ/
วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา กับ หนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการรวมกันในการจัดการเรียนสอนใหกับอาจารยและนักศึกษาเพื่อการเรียนรูผานการปฏิบัติงานจริง 

หนวยงานหรือสถานประกอบการ หมายถึง หนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
มีบันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกับ คณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา ในการปรับปรุงและออกแบบหลักสูตรใหจัดการเรียน
การสอนรวมกัน ประจำปการศึกษา 2565 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดการเรียนสอนใหเกิดการเรียนรูผานการ
ปฏิบัติงานจริง ณ หนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเปนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหทันสมัย และสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

 

 เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6 หลักสูตร 7 หลักสูตร 8 หลักสูตร 9 หลักสูตร 10 หลักสูตร 

 

 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 หลักสูตร 
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 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่ออกแบบการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ 

ประจำปการศึกษา 2565 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. หลักฐานบันทึกความเขาใจ (MOU) ที่ทำรวมกันระหวาง คณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา กับหนวยงาน

หรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงการการออกแบบการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน ไดแก 
3.1 แผนการเรียน 
3.2 รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานและสถานประกอบการ 

ประจำปการศึกษา 2565 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.8.2 

จำนวนนักศึกษาท่ีเขาเรียนรูและปฏิบัติงานจริงรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ
ท่ีอยูในกลุม 10 + 2 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve) 
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ :  
กองการศึกษา (วิทยาเขตนครปฐม) 

 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากหลักสูตรที่เขาเรียนรูและปฏิบัติงานจริงรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการที่อยูในกลุม 10 + 

2 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve) และมีบันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกัน โดยคณะ/วิทยาลัย ตองจัดการเรียนการสอน
เพ่ือใหนักศึกษาเขาเรียนรูและปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่อยูในกลุม 10 + 
2 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve) ไมนอยกวา 450 ชั่วโมง 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เขาเรียนรู
และปฏิบัติงานจริงรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการอยูในกลุม 10 + 2 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve) 

การจัดการเรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ หมายถึง การออกแบบและจัดการ
เรียนการสอนรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีบันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกัน 
โดยนักศึกษาเขาเรียนรูและปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่อยูในกลุม 10 
+ 2 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve) ตรงตามหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย เพื่อใหเกิดการเรียนรูผานการปฏิบัติงาน
จริงใหกับนักศึกษา 

หนวยงานหรือสถานประกอบการที่อยูในกลุม S-curve หมายถึง หนวยงานหรือสถานประกอบการ ใน
กลุม S-curve เพื่อตอบโจทยอุตสาหกรรมใหมของประเทศ โดยมี 10 + 2 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 

1. อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next – Generation Automotive) 
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 
3. อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 

Wellness Tourism) 
4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
5. อุตสาหกรรมอาหารสำหรับอนาคต (Food for the Future) 
6. อุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics) 
7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics) 
8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
9. อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 
10. อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) 
11. อุตสาหกรรมปองกันประเทศ (National Defence) 
12. อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา (Workforce and Education) 

 

 เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
230 คน 235 คน 240 คน 245 คน 250 คน 
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 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
13 คน 14 คน 15 คน 16 คน 17 คน 

 

 เฉพาะคณะครุศาสตร และวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
19 คน 20 คน 21 คน 22 คน 23 คน 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของหลักสูตรที่เขาเรียนรูและปฏิบัติงานจริงรวมกับหนวยงานหรือ

สถานประกอบการอยูในกลุม S-curve ประจำปการศึกษา 2565 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. หลักฐานบันทึกความเขาใจ (MOU) ที่ทำรวมกันระหวาง คณะ/วิทยาลัย กับหนวยงานหรือสถาน

ประกอบการอยูในกลุม S-curve 
3. หลักฐานการขออนุญาต/หลักฐานการตอบรับการเขาเรียนรูและปฏิบัติงานจริง จากหนวยงานหรือ

สถานประกอบการอยูในกลุม 10 + 2 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve) 
4. รายงานผลการดำเนินงานและสรุปเนื้อหารายวิชาของนักศึกษาที่เขารับการเรียนรูและปฏิบัติงานจริง

ในหนวยงานหรือสถานประกอบการ ประจำปการศึกษา 2565 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 1.8.3 

จำนวนอาจารยท่ีจัดการเรียนรูและปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสถานประกอบการท้ังใน
ประเทศหรือตางประเทศ  
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ :  
กองการศึกษา (วิทยาเขตนครปฐม) 

 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนอาจารยที่จัดการเรียนรูและปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 

ในปการศึกษา 2565 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยอาจารยตองเขาเรียนรูและปฏิบัติงานจริงในหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที่มีหรือไมมีบันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกัน เพื่ออาจารยจะนำประสบการณ
และศักยภาพที่ไดรับมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย 

อาจารยที ่จัดการเรียนรู และปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หมายถึง อาจารยที่เขาเรียนรู และ
ปฏิบัติงานจริงในหนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งในประเทศหรือตางประเทศ ตรงตามหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนภายในหนวยงาน ทั ้งท ี ่ม ีหร ือไมม ีบ ันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกับคณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา  
โดยรายวิชาที่อาจารยจะเขาเรียนรูและปฏิบัติงานจริงน้ัน จะตองเปนรายวิชาที่อาจารยเปนผูสอน และเปนรายวิชาที่
อยูในหลักสูตรที่มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรวมกันกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไม
นอยกวา 450 ชั่วโมง 

อาจารย หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

หนวยงานหรือสถานประกอบการทั ้งในประเทศหรือตางประเทศ หมายถึง หนวยงานหรือสถาน
ประกอบการในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที ่มีหรือไมมีบันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกับ คณะ/วิทยาลัย/ศูนย
การศึกษา โดยอาจารยตองเขาเรียนรูและปฏิบัติงานจริง ณ หนวยงานหรือสถานประกอบการในประเทศหรือตางประเทศ 
ใหตรงตามหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนภายในหนวยงาน เพื่อเปนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให
ทันสมัย และสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

 

 เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
14 คน 16 คน 18 คน 20 คน 22 คน 

 

 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 คน 2 คน 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. หลักฐานการขออนุญาตเขารับการเขารับการเรียนรู และปฏิบัติงานจริงในหนวยงานหรือสถาน

ประกอบการทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 
2. หลักฐานการตอบรับการเขารับการเรียนรูและปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสถานประกอบการทั้งใน

ประเทศหรือตางประเทศ 
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3. หลักฐานบันทึกความเขาใจ (MOU) หรือหลักฐานที่แสดงขอตกลงความรวมมือในการเปนเครือขาย
รวมกันของหนวยงาน 

4. รายงานผลการดำเนินงานและสรุปเนื้อหารายวิชาของอาจารยที่เขารับการเรียนรูและปฏิบัติงานจริงใน
หนวยงานหรือสถานประกอบการ ประจำปการศึกษา 2565 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 1.9 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการขององคกรวิชาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด 1.9.1 

จำนวนหลักสูตรท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงรวมกับองคกรวิชาชีพ 
หนวยวัด :  หลักสูตร ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ :  กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงรวมกับองคกรวิชาชีพ ในปงบประมาณ 2566 ที่

ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ยกเวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงรวมกับองคกรวิชาชีพ หมายถึง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ที่มีความรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรวิชาชีพ ในการรวมวางแผนพัฒนาหลักสูตร วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนตามขอบขายเนื้อหาสาระของหลักสตูร รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน หรือสัดสวนของเวลา
ในการจัดการเรียนการสอน หรือการวัดและประเมินผลการเรียน และการฝกประสบการณในหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการ และมีการกำหนดผลลัพธการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเกิด New-Skill หรือ Up-Skill หรือ Re-Skill  ซึ่ง
องคกรวิชาชีพที่สามารถรวมปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร เชน สภาวิชาชีพบัญชี สภาการพยาบาล สภาวิศวกร สภา
สถาปนิก ครุสภา เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ สภาทนายความ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สภา
การแพทยแผนไทย สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สมาคมคอมพิวเตอรเอซีเอ็ม สมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย สภาการภาพยนตรแหงชาติ เปนตน 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 3 หลักสูตร 4 หลักสูตร 5 หลักสูตร 

 

 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 หลักสูตร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 หลักสูตร 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายละเอียดหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือพัฒนารวมกับองคกรวิชาชีพ (มคอ.2) 
2. รายงานการประชุม/ วิพากษหลักสูตรรวมกับองคกรวิชาชีพ 
3. รายงานประชุม/ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตร 
4. บันทึกขอตกลง (MOA) /บันทึกความเขาใจ (MOU) กับองคกรวิชาชีพ (ถามี) 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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เปาประสงคที ่ 1.10 บุคลากรสายวิชาการมีคุณภาพสูง ทั ้งความรู  ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความกาวหนาในสายอาชีพ 

 

ตัวช้ีวัด 
1.10.1 

รอยละของอาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ :  กองบริหารงานบุคคล 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนอาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการเทียบกับจำนวนอาจารยทั้งหมด (นับรวมอาจารย

ที่ลาศึกษาตอ)  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หนวยงานจัดการศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยใน

หนวยงานทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนำไปใชในการ
เรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงาน
ดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

อาจารย หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 

 สูตรการคำนวณ : 

จำนวนอาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการทั้งหมด

จำนวนอาจารยทั้งหมด (นบัรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

X100 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
29.00 32.00 35.00 38.00 41.00 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนอาจารยทั้งหมด (นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. จำนวนและรายชื่ออาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. ขอมูลถวงน้ำหนักของอาจารยตามระดับตำแหนงวิชาการ 
4. คำสั่งแตงตั้งเก่ียวกับตำแหนงทางวิชาการที่ลงนามโดยผูมีอำนาจ 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
  



 

69 คูมือประเมินผลการปฏบิัตริาชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 Performance Assessment Manual 2023 

Suan Sunandha Rajaphat University 

ตัวช้ีวัด 
1.10.2 

รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ :  กองบริหารงานบุคคล 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนอาจารยที ่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเทียบกับจำนวนอาจารยทั ้งหมด  

(นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและ

ความลุ มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัต ิพันธกิจสำคัญของหนวยงานในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจ ัยเพื ่อการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปงบประมาณ ทั้งนี้อาจ
ใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อาจารย หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 

 สูตรการคำนวณ : 

จำนวนอาจารยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกทั้งหมด

จำนวนอาจารยทั้งหมด (นบัรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

X100 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
39.00 42.00 45.00 48.00 51.00 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนอาจารยทั้งหมด (นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. จำนวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา ตามที่ ก.พ. รับรองประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. เอกสารแสดงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาของอาจารยปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 
1.10.3 

จำนวนอาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญวิชาชีพในศาสตรของตนเอง 
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ :  กองบริหารงานบุคคล 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนอาจารยที ่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในศาสตรของตนเองเทียบกับจำนวนอาจารย

ทั้งหมด (นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
อาจารยถือเปนบุคลากรที่สำคัญที่ตองไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในศาสตรของตนเอง 

เพื่อใหมีศักยภาพในการทำงานในยุคดิจิทัลและมีความเปนมืออาชีพ อาจารย จึงตองเปนผูที่มีความชำนาญ มีความรูความ
เขาใจในศาสตรของตนเองหรือศาสตรสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี ่ยวของดวย เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดตาม
วัตถุประสงคการเรียนรู มุงสูความสำเร็จตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรที่1 พัฒนามหาวิทยาลัยเปน
เอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ  

อาจารยที่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในศาสตรของตนเอง หมายถึง บุคลากรสายวิชาการที่ไดรับการอบรม
และพัฒนาความรู ความสามารถในศาสตรสาขาวิชาของตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถใชหลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีในการออกแบบและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
แสดงออกถึงภาวะผูนำหรือผูสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูใหเปนที่ประจักษในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการมีผลงานวิจัยที่สามารถนำมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ตลอดจนการเผยแพร ตีพิมพ เผยแพรผลงาน
วิชาการขางตนจนเปนที่ยอมรับหรือไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 

อาจารย หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 

เงื ่อนไข : มีใบประกอบวิชาชีพ ใบรับรองคุณวุฒิ หรือใบประกาศนียบัตรในศาสตรของตนเองหรืออื่นๆ ที่
เก่ียวของ 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

7 คน 9 คน 11 คน 13 คน 15 คน 
 

 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 คน 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนอาจารยทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. จำนวนและรายชื่ออาจารยที่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในศาสตรของตนเอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2566  
3. ใบประกอบวิชาชีพ ใบรับรองคุณวุฒิ หรือใบประกาศนียบัตรในศาสตรของตนเองหรืออื่นๆที่เกี่ยวของ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี)  
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เปาประสงคที่ 1.11 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีคุณภาพสูงทั้งความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความกาวหนาในสายงาน 

 

ตัวช้ีวัด 
1.11.1 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน 
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ :  กองบริหารงานบุคคล 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โดยไมนับสะสมของปที่ผานมาหรือที่อยูระหวางยื่นเขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน 
มหาวิทยาลัยไดมุงเนนสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ผานการประเมินเพื่อเขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน 

โดยตั้งเปาหมายวาสายสนับสนุนวิชาการจะตองไมเปนอุปสรรคตอโอกาสในการทำงาน มหาวิทยาลัยไดกำหนดการ
ทดสอบความรูความสามารถของบุคลากร เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ความรูความสามารถในการที่จะเขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อสงผลทำใหองคกรมีสมรรถนะสูง 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีผ่าน
การประเมินจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย และไดรับการแตงตั้งในตำแหนงที่สูงขึ้น จำแนกเปน 1) ตำแหนงทาง
บริหาร ไดแก ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผูอำนวยการกอง หัวหนาสำนักงาน หัวหนาฝาย 2) ตำแหนงวิชาการ 
ไดแก ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ขาราชการและ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจางกับ
มหาวิทยาลัยตลอดทั้งปงบประมาณ และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ ไมนับรวมผูเชี ่ยวชาญ  
ที่ปรึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว และคนงาน 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

21 คน 23 คน 25 คน 27 คน 29 คน 
 

 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 คน 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. แผนผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหเขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ผานการประเมินเพื่อเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  
3. เอกสารแสดงที่ผานการประเมินเพื่อเขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 
1.11.2 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีทักษะและความเช่ียวชาญในสายงาน 
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ :  กองบริหารงานบุคคล 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนบุคลากรสายสน ับสน ุนว ิชาการท ี ่ม ีท ักษะและความเช ี ่ยวชาญในสายงาน  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยไมนับสะสมของปที่ผานมา 
บุคลากร เปนทรัพยากรที่มีคาขององคกร การฝกอบรมหรือพัฒนาทักษะตนเองใหมีความเชี่ยวชาญในสาย

งานที่รับผิดชอบ จึงมีความสำคัญอยางมากตอการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือบริหารงานบุคคลใหสามารถปฎิบัติงานให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

มหาวิทยาลัยไดมุงเนนใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและความเชียวชาญในสายงานดวยการ Upskill 
และ Reskill เพื่อใหบุคลากรมีทักษะ มีความชำนาญในการทำงาน เสริมสรางใหมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรจะทำใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ และมุงไปสูความสำเร็จตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในสายงาน หมายถึง บุคลากรที่เขารับการ
พัฒนาหรือการฝกอบรมใหเกิดความเชี่ยวชาญงานในสายงานของตนเองรวมถึงการพัฒนาศักยภาพและทักษะใหมๆเพื่อ
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไปสูความสำเร็จตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ขาราชการและ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจางกับ
มหาวิทยาลัยตลอดทั้งปงบประมาณ และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ ไมนับรวมผูเชี ่ยวชาญ  
ที่ปรึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว และคนงาน 

 

เงื่อนไข :  
1. ไดรับการฝก อบรมหรือพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอกในสายงานตาม

สมรรถนะประจำตำแหนง 
2. ไดรับเชิญเปนวิทยากร ที่ปรึกษาหรืออ่ืนๆ ในสายงานตามสมรรถนะประจำตำแหนงจากหนวยงาน

ภายนอก 
3. มีงานสรางสรรค นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก  
4. มีใบประกอบวิชาชีพในสายงานตามสมรรถนะประจำตำแหนง 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

21 คน 23 คน 25 คน 27 คน 29 คน 
 

 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 คน 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนและรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในสายงาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2566  
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2. ใบประกอบวิชาชีพ ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมหรือพัฒนาทักษะและ
ความเชี่ยวชาญในสายงานตามสมรรถนะประจำตำแหนง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566  

3. หนังสือเชิญจากหนวยงานภายนอกที่ตรงกับทักษะและความเชี่ยวชาญในสายงานตามสมรรถนะประจำ
ตำแหนง 

 

 ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
  



 

74 คูมือประเมินผลการปฏบิัตริาชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 Performance Assessment Manual 2023 

Suan Sunandha Rajaphat University 

เปาประสงคท่ี 1.12 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการดวยคุณธรรมและความโปรงใส 
 

ตัวช้ีวัด 
1.12.1 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA 
หนวยวัด :  คะแนน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ :  กองกลาง 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : 

ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงาน ป.ป.ช. 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เปนการประเมินที่มี

จุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยถือเปนการประเมิน
ที่ครอบคลุมหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยใชแนวทางและเคร่ืองมือการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน ประกอบดวย 3 เคร่ืองมือ ดังนี้ 
1. แบบว ัดการร ับร ู ของผ ู ม ีส วนได ส วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparence 

Assessment : IIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกคำตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลจากผูมี
สวนไดสวนเสียภายใน โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอหนวยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด 
ไดแก ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใชอำนาจ ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ และ
ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต 

2. แบบวัดการรับรู ของผู ม ีส วนไดส วนเส ียภายนอก (External Integrity and Transparence 
Assessment : EIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูล
จากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงานที่
ประเมินใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกตอบมีหรือไมมีการเปดเผยขอมูล พรอมทั้งระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลจากเว็บไซตของหนวยงาน โดยเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของ
หนวยงานเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานไดใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการเปดเผย
ขอมูล (ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย ไดแก ขอมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสงเสริมความโปรงใส)  และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต (ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย 
ไดแก การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต) 

 
ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100.00 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 
0.00 – 49.99 F 
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 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2.00 คะแนน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
87.00 คะแนน 89.00 คะแนน 91.00 คะแนน 93.00 คะแนน 95.00 คะแนน 

 

ระดับหนวยงาน 
ชื่อตัวชี้วัด รอยละการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ผานหนาเว็บไซตของหนวยงาน 
พิจารณาจากรายการขอมูลสาธารณะที่เปดเผยผานเว็บไซตหนวยงาน เทียบกับรายการขอมูลสาธารณะที่

ตองเปดเผยผานเว็บไซตหนวยงานทั้งหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขอมูลสาธารณะ หมายถึง ขอมูลพื้นฐานหนวยงาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสงเสริมความโปรงใส การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อ
ปองกันการทุจริตผานเว็บไซตหนวยงาน ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

 

สูตรการคำนวณ : 
จำนวนรายการขอมูลสาธารณะทีเ่ปดเผยผานเว็บไซตหนวยงาน

จำนวนรายการขอมูลสาธารณะที่ตองเปดเผยผานเว็บไซตหนวยงานทั้งหมด

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566

X100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน :  
1. รายงานผลการการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2566 
2. รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะผานเว็บไซตหนวยงาน (OIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

ระดับหนวยงาน 
3. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2566 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน 

เปาประสงคท่ี 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ท่ีตีพิมพรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 

ตัวช้ีวัด 2.1.1 

รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติตออาจารยประจำและนักวิจัย 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

 คำอธิบาย :   
พิจารณาจากผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคเทียบกับอาจารยประจำ

และนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารยประจำที่ลาศึกษาตอ) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สำคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจำไดสรางสรรคขึ้น เพื่อแสดงให

เห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการ
เผยแพร และนำไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการ และการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรหรือเปนผลงานวิชาการรับ
ใชสังคมที่ผานการประเมินตำแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคการระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 
ตำราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว 
รวมทั้งงานสรางสรรคตางๆ 

ในกรณีที่บทความวิจัย บทความวิชาการหรืองานสรางสรรคของนักศึกษาที่ตีพิมพเผยแพร จะนับไดก็
ตอเมื่อมีชื่ออาจารยเปนที่ปรึกษาปรากฏในผลงานนั้นๆ 

บทความวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใชบทคัดยอ (abstract) ประกอบดวย  
บทนำหรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เก่ียวของกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการอางอิง ทั้งนี้มีการ
วิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได 

บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือ
วิเคราะหอยางชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ 
โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนำความรูจาก
แหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจน
ดวย 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม
โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรีย และ
คุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียนงานสรางสรรคทางศิลปะไดแก (1) ทัศนศิลป 
(Visual Art) ประกอบดวยผลงานดานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพภาพถายภาพยนตรสื่อประสมสถาปตยกรรมและ
งานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลป นาฏยศิลปรวมทั้งการ
แสดงรูปแบบตางๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ  

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือ
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ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจาภาพ อยาง
นอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอก
สถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 ทั้งนี้ ตองมีหนวยงานในประเทศที่รวมจัดอยางนอย 
3 หนวยงาน 

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดร ับการตีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที ่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที ่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จาก
ตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีบทความที่มาจากหนวยงานตางประเทศอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกนัแลว
ไมนอยกวารอยละ 25 ทั้งนี้ ตองมีหนวยงานจากตางประเทศที่รวมจัดไมนอยกวา 3 ประเทศ 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุมที่ 
1 หรือกลุมที่ 2 เทานั้น หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที ่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ฐานขอมูล ISI Web of Science Core Collection (เฉพาะใน
ฐานขอมูล SCIE, SSCI, AHCI และ ESCI เทานั้น) ฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

การเผยแพรงานสรางสรรค หมายถึง การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการแสดง(Performance) 
ซึ่งเปนการนำเสนอผลงานศิลปะแขนงตางๆ อาทิผลงานศิลปะดนตรีและการแสดงที่เปนผลงานวิชาการ (นอกเหนือจาก
งานวิจัย) สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมายโดยมีการจัดการนำเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปน
วิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพหรือไดรับการสนับสนุนจากองคกรสมาคมที่เกี ่ยวของและมีชื ่อเสียงในระดับชาติหรือ
นานาชาติและมีกระบวนการประเมินคุณคาของผลงานในการเผยแพร เชนมีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) 
คุณภาพของผลงานกอนเผยแพรซึ่งอาจประกอบดวยศิลปนระดับชาติผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวง
วิชาการ 

อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ
หนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานดานวิจัยที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสัญญาการ
จางกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
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คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (ซึ่งไมอยูใน Beall’s 
list) 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว 
- ตำราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 
แตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 

 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กำหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 
คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย ทั้งนี้ ตองมีหนวยงานจากในประเทศหรือตางประเทศเผยแพรผลงานสรางสรรค 
อยางนอย 5 หนวยงาน/ประเทศ และมีหนวยงานจากในประเทศหรือตางประเทศที่รวมจัดไมนอยกวา 3 หนวยงาน/
ประเทศ 

เงื่อนไข : การนับผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติของ
อาจารยหรือนักวิจัยที่ทำงานรวมกัน จะนับผลงานของอาจารยหรือนักวิจัยที่เปนชื่อแรกในผลงานเทานั้น แมวาจะมี
อาจารยหรือนักวิจัยจากหนวยงานอ่ืน ๆ รวมในผลงานมากกวา 1 คน 

 

 สูตรการคำนวณ : 

ผลรวมถวงน้ำหนกัของผลงานทางวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค
ของอาจารยประจำและนกัวิจัย

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด (นบัรวมอาจารยประจำที่ลาศึกษาตอ)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 X100 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 
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 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารยประจำที่ลาศึกษาตอ) ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
2. จำนวนและรายชื่อบทความวิจัยในระดับชาติทั้งหมดของอาจารยประจำและนักวิจัยทั้งทีป่ฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาตอ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. จำนวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติทั้งหมดของอาจารยประจำและนักวิจัย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
4. หนาปกงานประชุมวิชาการ/วารสาร รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ/รายชื่อกอง

บรรณาธิการวารสาร สารบัญที่ระบุหนาของบทความ บทความฉบับสมบูรณ และหลักฐานการปรากฏของวารสารที่อยูใน
ฐานขอมูลที่กำหนดตามเกณฑ 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565  (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 2.1.2 

บทความท่ีตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus รวมกับหนวยงาน
ภาคอุตสาหกรรม 
หนวยวัด :  เร่ือง ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

 คำอธิบาย :   
พิจารณาจากจำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล Scopus 

รวมกับหนวยงานภาคอุตสาหกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผลงานตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus  
ในกรณีที่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของนักศึกษาที่ตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติ จะนับไดก็

ตอเมื่อมีชื่ออาจารยเปนที่ปรึกษาปรากฏในผลงานนั้น ๆ 
บทความวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใชบทคัดยอ (abstract) ประกอบดวย  

บทนำหรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เก่ียวของกับวิธีการดำเนนิการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการอางอิง ทั้งนี้มีการ
วิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได 

บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือ
วิเคราะหอยางชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ 
โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนำความรูจาก
แหลงตาง ๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจน
ดวย 

ผลงานวิจัยที ่ตีพิมพระดับนานาชาติรวมกับหนวยงานภาคอุตสาหกรรม หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus โดยมีผูรวมผลงานสังกัดใน
หนวยงานภาคอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการขนสง อุตสาหกรรมการบริการ เปนตน 

 

 เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5 เร่ือง ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
55 เร่ือง 60 เร่ือง 65 เร่ือง 70 เร่ือง 75 เร่ือง 

 

 ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมาย ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(เร่ือง) 

ชวงปรับ
เกณฑการให
คะแนน (+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
1. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

7 1 3 4 5 6 7 

2. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

2 1 - - - 1 2 

3. คณะวิทยาการจัดการ 5 1 1 2 3 4 5 
4. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

7 1 3 4 5 6 7 
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หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(เร่ือง) 

ชวงปรับ
เกณฑการให
คะแนน (+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
5. คณะศิลปกรรมศาสตร 7 1 3 4 5 6 7 
6. บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 - - - - 1 
7. วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ 

10 2 2 4 6 8 10 

8. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 10 2 2 4 6 8 10 
9. วิทยาลัยโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 

10 2 2 4 6 8 10 

10. วิทยาลัยสถาปตยกรรม
ศาสตร 

2 1 - - - 1 2 

11. วิทยาลัยการเมืองและ
การปกครอง 

5 1 1 2 3 4 5 

12. วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 

5 1 1 2 3 4 5 

13. วิทยาลัยนิเทศศาสตร 5 1 1 2 3 4 5 
14. ศูนยการศึกษาจังหวัด
อุดรธาน ี

1 1 - - - - 1 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนและรายชื่อบทความที่ตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติรวมกับหนวยงานภาคอุตสาหกรรมที่อยู

ในฐาน Scopus ของอาจารยประจำและนักวิจัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. เอกสารหล ักฐานบทความที ่ ได ร ับการต ีพ ิมพเร ียบร อยแลว ประกอบดวย หน าปกวารสาร,  

กองบรรณาธิการของวารสาร, สารบัญ, บทความ และหลักฐานการปรากฏของวารสารที่อยูในฐานขอมูล Scopus ของ
อาจารยประจำและนักวิจัยประจำ 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565  (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 2.1.3 

บทความท่ีตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus รวมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู
ในอันดับ 1 - 500 (QS Ranking) (6) 
หนวยวัด :  เร่ือง ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

 คำอธิบาย :   
พิจารณาจากจำนวนบทความที ่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฏอยู ในฐานขอมูล 

SCOPUS รวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูในอันดับ 1 - 500 (QS Ranking) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผลงานตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus  
ในกรณีที่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของนักศึกษาที่ตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติ จะนับไดก็

ตอเมื่อมีชื่ออาจารยเปนที่ปรึกษาปรากฏในผลงานนั้น ๆ 
บทความวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใชบทคัดยอ (abstract) ประกอบดวย  

บทนำหรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เก่ียวของกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการอางอิง ทั้งนี้มีการ
วิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได 

บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือ
วิเคราะหอยางชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ 
โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนำความรูจาก
แหลงตาง ๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจน
ดวย 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพระดับนานาชาติรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยู ในอันดับ 1 - 500 (QS Ranking) 
หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus โดยมีผู
รวมผลงานที่สังกัดในมหาวิทยาลัยที่อยูในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS Ranking ใน 500 อันดับแรก 

 

 เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5 เร่ือง ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80 เร่ือง 85 เร่ือง 90 เร่ือง 95 เร่ือง 100 เร่ือง 

 

 ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมาย ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(เร่ือง) 

ชวงปรับ
เกณฑการให
คะแนน (+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
1. คณะครุศาสตร 2 1 - - - 1 2 
2. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

10 2 2 4 6 8 10 

3. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

5 1 1 2 3 4 5 

4. คณะวิทยาการจัดการ 10 2 2 4 6 8 10 
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หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(เร่ือง) 

ชวงปรับ
เกณฑการให
คะแนน (+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
5. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

10 2 2 4 6 8 10 

6. คณะศิลปกรรมศาสตร 5 1 1 2 3 4 5 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 5 1 1 2 3 4 5 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ 

10 2 2 4 6 8 10 

9. วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ 

5 1 1 2 3 4 5 

10. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 10 2 2 4 6 8 10 
11. วิทยาลัยโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 

10 2 2 4 6 8 10 

12. วิทยาลัยสถาปตยกรรม
ศาสตร 

1 1 - - - - 1 

13. วิทยาลัยการเมืองและ
การปกครอง 

10 2 2 4 6 8 10 

14. วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 

5 1 1 2 3 4 5 

15. วิทยาลัยนิเทศศาสตร 2 1 - - - 1 2 
 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนและรายชื่อบทความที่ตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูในอันดับ 1 - 

500 (QS Ranking) ที่อยูในฐาน Scopus ของอาจารยประจำและนักวจิัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. เอกสารหลักฐานบทความที ่ได ร ับการตีพ ิมพเร ียบร อยแล ว ประกอบดวย หน าปกวารสาร,  

กองบรรณาธิการของวารสาร, สารบัญ, บทความ และหลักฐานการปรากฏของวารสารที่อยูในฐานขอมูล Scopus ของ
อาจารยประจำและนักวิจัยประจำ 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565  (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 2.1.4 

จำนวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพรวมกับหนวยงานตางประเทศในฐาน Scopus 
หนวยวัด :  ผลงาน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพรวมกับหนวยงานตางประเทศ ทั้งระดับองคกรและระดับบุคคลใน

องคกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
นโยบายมหาวิทยาลัยที่มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) จำเปนตองมีการ

ยกระดับงานวิจัย/งานวจิัยรวม โดยพิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพรวมกับหนวยงานตางประเทศ ทั้งที่มีหรือไมมี 
บันทึกความเขาใจ (MoU) หรือ ขอตกลงความรวมมือ (MoA) อยางนอย 3 บทความ ตอ 1 หนวยงานตางประเทศ ที่อยูใน
ฐาน Scopus โดยนับไดทั ้งผลงานในนามองคกรและบุคคลในองคกร และตองระบุในแผนปฏิบัติการขับเคลื ่อน
ความสัมพันธกับเครือขาย 

เงื่อนไข: นับทุกผลงานวิจัยที่ตีพิมพรวมกับหนวยงานตางประเทศ ทั้งที่มีและไมมีบันทึกความเขาใจ (MoU) หรือ
ขอตกลงความรวมมือ (MoA) รวมกับมหาวิทยาลัย 
 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
25 ผลงาน 30 ผลงาน 35 ผลงาน 40 ผลงาน 45 ผลงาน 

 

 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ผลงาน ตอ 1 คะแนนโดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - 1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพรวมกับหนวยงานตางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่จัดกับเครือขายตางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2566  
4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ.  2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 2.2 มหาวิทยาลัยมีวารสารวิชาการท่ีเขาสูระดับนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด 2.2.1 

จำนวนวารสารวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ 
หนวยวัด :  วารสาร ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

 คำอธิบาย :   
พิจารณาจากจำนวนวารสาร ฉบับภาษาอังกฤษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
วารสารวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ หมายถึง วารสารวิชาการที่ตีพิมพเปนภาษาอังกฤษเปนระยะอยาง

สม่ำเสมอ และจะตองผานกระบวนการพิจารณาคุณภาพบทความตามหลักเกณฑการพิจารณาของวารสารและ
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) โดยมีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 

1) วารสารตองออกตรงตามเวลาที่กำหนด 
2) วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกตองตามหลักสากล 
3) วารสารตองมีเว็บไซตเปนภาษาอังกฤษและมีขอมูลครบถวน 
4) บทความมีรูปแบบการตีพิมพที่ไดมาตรฐาน 
5) วารสารตพีิมพดวยภาษาอังกฤษ 
6) วารสารตองมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน 
7) วารสารตองมีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหนวยงาน 
8) วารสารตองตีพิมพบทความที่มีผูนิพนธมาจากหลากหลายหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 
9) วารสารมีรูปแบบการอางอิงที่ถูกตองตามมาตรฐาน 
10) วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิกอนตีพิมพ 
 

หมายเหตุ : การนับจำนวนวารสารวิชาการ ฉบับอังกฤษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะนับไดก็ตอเมื่อมีผล
การดำเนินงานตามเกณฑที่กำหนดครบถวนเทานั้น 

 

 เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 วารสาร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - 1 วารสาร 2 วารสาร 3 วารสาร 
 

 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 วารสาร ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 วารสาร 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. เว็บไซตวารสาร ฉบับภาษาอังกฤษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565  (ถามี) 
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เปาประสงคที่ 2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคที่นำไปใชประโยชนพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพา
ตนเองได 

 

ตัวช้ีวัด 2.3.1 

จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการท่ีนำไปใชประโยชนใน
การพัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจาย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให
เขมแข็งและย่ังยืน 
หนวยวัด :  ผลงาน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

 คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนงานวิจ ัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที ่นำไปใชประโยชน 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที ่นำไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที ่ไดนำไปใช
ประโยชน ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถไปสูการแกปญหาไดอยาง
เปนรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใชจน
กอใหเกิด ประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงคและ/หรือ ไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยมี หลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษาพรอมทั้งระบุ
ผลของการนำงานวิจัย หรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนหรือบริการที่จัดใหแกบุคคลภายนอก 

นวัตกรรม หมายถึง การสรางสรรคสิ่งใหม หรือ สิ่งที่ประดิษฐคิด คน ข้ึนใหม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่ง
อาจเปนเทคโนโลยีความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศและสังคม 

งานวิชาการ หมายถึง การดำเนินงานทุกชนิดเพื่อถายทอดความรูไปยังกลุมเปาหมายใหสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ สรางรายได ลดรายจาย พัฒนาตนเองใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

หนวยงานที ่เกี ่ยวของในการรองรับการนำงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง 
หนวยงาน หรือองคการ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชนโดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หนวยงานภายนอก สถานศึกษา พรอมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 

การใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ
ใหตรงตามความตองการประชาชนและชุมชน หรือมีการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นกวาเดิมโดยรปูแบบ
ในการพัฒนาอาจเปนดานบรรจุภัณฑ หรือตัวผลิตภัณฑอาหาร กอใหเกิดผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย 

การใชประโยชนสรางรายไดลดรายจาย หมายถึง การดำเนินงานทุกชนิดเพื ่อการลดรายจาย ใน
ชีวิตประจำวัน เชน การดัดแปลงการผลิตของกิน ของใช หรือเลือกใชสิ่งของที่มีอยูในครัวเรือนมาใชทดแทน หรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ที่เปนการทำใหรายจายลดลง รวมถึงการนำของเหลือกิน เหลือใช มาแปรรูป ดดัแปลง แตงเติมเพื่อเพิ่มมูลคา สราง
ราคา สามารถจำหนายเปนรายไดเสริมของครอบครัวได 

การใชประโยชนพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน หมายถึง การนำกระบวนการ วิธีการ
องคความรู การเปลี่ยนแปลง การเสริมพลัง อันเปนผลกระทบ ที่เกิดจากการวิจัยและการพัฒนาประชาชนชุมชน ทองถ่ิน 
พื้นที่ ไปใชใหเกิดประโยชนการขยายผลตอชุมชนทองถ่ินและสังคมอ่ืน 

 

หมายเหตุ : งานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรค ที่นำมาใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายได
ลดรายจายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งตองเปนผลงานที่
ยอนหลังไมเกิน 3 ป 
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 เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30 ผลงาน 35 ผลงาน 40 ผลงาน 45 ผลงาน 50 ผลงาน 

 

 ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมาย ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(ผลงาน) 

ชวงปรับ
เกณฑการให
คะแนน (+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
1. คณะครุศาสตร 2 1 - - - 1 2 
2. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

8 2 - 2 4 6 8 

3. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

5 1 1 2 3 4 5 

4. คณะวิทยาการจัดการ 2 1 - - - 1 2 
5. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

5 1 1 2 3 4 5 

6. คณะศิลปกรรมศาสตร 5 1 1 2 3 4 5 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 - - - - 1 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ 

5 1 1 2 3 4 5 

9. วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ 

2 1 - - - 1 2 

10. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 5 1 1 2 3 4 5 
11. วิทยาลัยโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 

2 1 - - - 1 2 

12. วิทยาลัยสถาปตยกรรม
ศาสตร 

1 1 - - - - 1 

13. วิทยาลัยการเมืองและ 
การปกครอง 

4 1 - 1 2 3 4 

14. วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 

1 1 - - - - 1 

15. วิทยาลัยนิเทศศาสตร 1 1 - - - - 1 
16. ศูนยการศึกษาจังหวัด
อุดรธาน ี

1 1 - - - - 1 
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 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่นำไปใชประโยชนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. จำนวนและรายชื่องานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่นำไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

3. เอกสารหลักฐานผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 2.4 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรค ไดรับอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
 

ตัวช้ีวัด 2.4.1 

จำนวนผลงานท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 
หนวยวัด :  ผลงาน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

 คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรและ

ไดรับการประทับตราจากกรมทรัพยสินทางปญญา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผลงานที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หมายถึง ผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ 

ที่ไดยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร จากกรมทรัพยสินทางปญญา และเปนผลงานที่ไดรับไดทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม มีรูปเลมรายงานวิจัย และมีหนังสือโอนสิทธิ์ใหกับมหาวิทยาลัย โดยมี
เอกสารคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ออกใหเพื่อคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ (Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวาดวยสทิธิบัตร 
พ.ศ. 2522 เปนสิทธิพิเศษที่ใหผูประดิษฐคิดคนหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ มีสิทธิ์ที่จะผลิตสินคาจำหนายสินคาแตเพียงผู
เดียวในชวงระยะเวลาหนึ่ง  

การประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบมีโครงสรางหรือ
กลไกของผลิตภัณฑรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือทำใหเกิด
ผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิมและเนนการผลิตที่มีลักษณะของการแกไขปญหาทางเทคนิคที่มีสามารถคิดคนข้ึน
โดยงาย เชน กลไกของเคร่ืองยนต, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผกัผลไมใหไมเนาเสียเร็วเกินไป, การออกแบบ
ขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานขาว ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอ่ืน เปนตน 

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ จะมีลักษณะ
คลายกันกับการประดิษฐแตเปนความคิดสรางสรรคที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมากหรือเปนการประดิษฐคิดคน
เพียงเล็กนอยและมีประโยชนใชสอยมากขึ้นรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดี
ขึ้นหรือทำใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหมที่แตกตางไปจากเดิม เชน กลไกของเครื่องยนต, ยารักษาโรค,วิธีการในการเก็บรักษา
พืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน 

 

 เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

120 ผลงาน 125 ผลงาน 130 ผลงาน 135 ผลงาน 140 ผลงาน 
 

 ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมาย ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(ผลงาน) 

ชวงปรับ
เกณฑการให
คะแนน (+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
1. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

20 4 4 8 12 16 20 
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หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(ผลงาน) 

ชวงปรับ
เกณฑการให
คะแนน (+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
2. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

1 1 - - - - 1 

3. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

20 4 4 8 12 16 20 

4. คณะศิลปกรรมศาสตร 87 17 19 36 53 70 87 
5. วิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ 

1 1 - - - - 1 

6. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 8 2 - 2 4 6 8 
7. วิทยาลัยโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 

2 1 - - - 1 2 

8. วิทยาลัยสถาปตยกรรม
ศาสตร 

1 1 - - - - 1 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
2. เอกสารหลักฐานแสดงที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร และไดรับการประทับตราจากกรมทรัพยสิน 

ทางปญญา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 2.5 ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีนำมาใชประโยชนเชิงพาณิชย 
 

ตัวช้ีวัด 2.5.1 

จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย (7) 
หนวยวัด :  ผลงาน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

 คำอธิบาย : 
พิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง การนำผลงานวิจัย 

นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่ไดนำไปสูการเจรจาทางธุรกิจ การผลิตในเชิงพาณิชย การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ การ
แปรรูป การสรางตราสินคา การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การลดตนทุนการผลิต การสรางอาชีพ และ
ทางเลือกใหกับผูประกอบการ เกษตรกรหรือผูประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 

นวัตกรรม หมายถึง การสรางสรรคสิ่งใหม หรือสิ่งที่ประดิษฐคิดคนขึ้นใหม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่ง
อาจเปนเทคโนโลยี ความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศและสังคม 

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ (Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวาดวยสิทธิบัตร
พ.ศ. 2522 เปนสิทธิพิเศษที่ใหผูประดิษฐคิดคนหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ มีสิทธิ์ที่จะผลิตสนิคาจำหนายสินคาแตเพยีงผู
เดียวในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

การประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบมีโครงสรางหรือ
กลไกของผลิตภัณฑรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือทำใหเกิดผลิต
ภัณฑข้ึนใหม ที่แตกตางไปจากเดิมและเนนการผลิตที่มีลักษณะของการแกไขปญหาทางเทคนิคที่มีสามารถคิดคนข้ึน
โดยงาย เชน กลไกของเคร่ืองยนต, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไมใหไมเนาเสียเร็วเกินไป, การออกแบบ
ขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานขาว ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอ่ืน เปนตน 

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ จะมีลักษณะ
คลายกันกับการประดิษฐแตเปนความคิดสรางสรรคที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมากหรือเปนการประดิษฐคิดคน
เพียงเล็กนอยและมีประโยชนใชสอยมากขึ้นรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดี
ขึ้นหรือทำใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหมที่แตกตางไปจากเดิมเชนกลไกของเครื่องยนต, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษา
พืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน 

หนวยงานที ่เกี ่ยวของในการรองรับการนำงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรไปใชประโยชน 
หมายถึง หนวยงานหรือองคการ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน การนำผลผลิต/นวัตกรรมที่ไดจากงานวิจัยออกแสดงหรือ
จำหนายในงานที่จัดโดยหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป (เชนระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกลาง ระดับชาติและนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชนสภา
อุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) รานคาชุมชน ตลาดประชารัฐ  

 

เงื ่อนไข : การนับจำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2566 จะนับไดก็ตอเม่ือเปนงานที่ไดย่ืนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา 
กอนนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย  
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 เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
11 ผลงาน 12 ผลงาน 13 ผลงาน 14 ผลงาน 15 ผลงาน 

 

 ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมาย ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(ผลงาน) 

ชวงปรับเกณฑ
การใหคะแนน 

(+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
1. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

3  1 - - 1 2 3 

2. คณะศิลปกรรมศาสตร 7 2 - 1 3 5 7 
3. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 5 1 1 2 3 4 5 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงการผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 2.6 มหาวิทยาลัยมีองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด 2.6.1 

จำนวนองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ
หนวยวัด :  องคความรู ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 คำอธิบาย :   
พิจารณาจากจำนวนองคความรูไดรับการเผยแพรใน Google Arts & Culture ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 
Google Arts & Culture เปนแพลตฟอรมออนไลนที ่ไมแสวงผลกำไร จัดตั้งเมื ่อป 2011 เพื่อใหผู คน 

ในทุกมุมโลกสามารถเขาถึงผลงานที่จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑไดอยางเทาเทียม ซึ่งมีผลงานของศิลปนที่หลากหลายทั้งงาน
ที่โดงดังมีชื ่อเสียงระดับโลก ผลงานของศิลปนรวมสมัย และนิทรรศการที ่นาตื ่นตาตื่นใจที่ครอบคลุมถึงเรื ่องราว 
ประวัติศาสตร สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม นวัตกรรม ฯลฯ ดวยเทคโนโลยี Museum View ที่ทำใหผูคนสามารถสอง
รายละเอียดของผลงานที่คมชัด และวิดีโอแบบ 360 องศา พรอมเสียงบรรยายประกอบเสมือนอยูในพิพิธภัณฑหรือ
สถานที่จริง “พิพิธภัณฑดิจิทัลบนแพลตฟอรม” รวมถึงการแปลภาษาดวย Google Translate ที่สามารถอานไดทุกภาษา
เพียงคลิกเดียว Google Arts & Culture  เขาถึงผู ชมมากขึ้นดวยการเปดใหบริการผานแอปพลิเคชั่นบน IOS และ 
Android การปลอยฟเจอรที่ใหผูใชงานเซลฟแลวอัพโหลดรูปตัวเอง เพื่อใหแอปพลิเคชั่นจับคูใบหนาของผูใชงานกับ
ใบหนาของคนในงานศิลปะจากพิพิธภัณฑทั่วโลกที่มีอยูในแพลตฟอรม ฯลฯ ดังนั้น Google Arts & Culture จึงเปนอีก
หนึ ่งชองทางในการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในรูปแบบออนไลนออกสู
สาธารณชนในระดับนานาชาต ิ

 
 

ปจจุบัน Google Arts & Culture มีผลงานกวา 9,000 ชิ้นงาน จากพิพิธภัณฑกวา 1,200 ทั่วโลก รวมทั้ง
พิพิธภัณฑและองคกรดานศิลปะของไทย ซึ่งมีอยูกวา 20 แหง และเปนมหาวิทยาลัย จำนวน 3 แหง ไดแก จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยพิจารณาจากหนวยงาน/องคกรที่มีองค
ความรู มรดกภูมิปญญาทางศิลปะและวัฒนธรรม และทรัพยสินทางกายภาพที่มีเอกลักษณโดดเดนที่สามารถสะทอนถึงวิถี
ชีวิตและกลิ่นอายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถถายทอดความรูนั้นไปสูสาธารณชนในวงกวางระดับโลกได ข้ันตอน
การเขารวมเปนสมาชิกเครือขายความรวมมือใน Google Arts & Culture มีดังนี้ 
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1. หนวยงานแจงความประสงคเขารวมเปนสมาชิกเครือขายความรวมมือ ดำเนินการหลังจากไดนัดหมาย
กับ Google Arts & Culture Team Thailand เพื่อทำความรูจักกับแพลตฟอรม แลวจึงกรอกแบบฟอรมแจงความ
ประสงค 

2. Google Arts & Culture Team Thailand พิจารณาขอมูลเบื ้องตนเพื ่ออนุมัติการเขารวม และ
ดำเนินการสราง Account เพื่อสงขอตกลงใหกับหนวยงานลงนามเปนสมาชิกเครือขายความรวมมือ 

3. หนวยงานจัดทำนิทรรศการเพื่อเรียนรูระบบ โดยกรอกขอมูลพื้นฐาน และดำเนินการจัดทำนิทรรศการ
ออนไลน จำนวน 1 ผลงาน เพื่อเรียนรูการใชระบบ 

4. Google Arts & Culture Team Thailand ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำนิทรรศการครั้งแรก และ
ฝกอบรมการใชระบบ 

5. หนวยงานดำเนินการจัดทำนิทรรศการ โดยวางแผนการสรางสรรคนิทรรศการลงในแพลตฟอรม ดวย
การจัดเตรียมขอมูล ภาพ ซึ่งตองมีแหลงสืบคนที่นาเชื่อถือ 

6. ผู ทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ/อนุมัติเผยแพร ซึ ่งในการทำนิทรรศการแตละครั ้งจะมี Partner 
coordinator รวมพิจารณาใหขอเสนอแนะปรับปรุงแกไขกอนอนุมัติใหเผยแพรในแพลตฟอรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดลงนามความรวมมือกับ Google Asia 
Pacific Pte Ltd, Singapore เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เปนตนมา เพื่ออัพโหลดองคความรู มรดกภูมิปญญาทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม และทรัพยสินทางกายภาพเขาสูแพลตฟอรม เปนจำนวนอยางนอย 150 รายการ และเริ่มเผยแพร
ผลงานในแพลตฟอรมตั้งแตป 2564 เปนตนมา ผลการดำเนินงานนี้นับเปน Best Practice ใหกับสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม/สถาบัน/ศูนย/กลุมงานดานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง ซึ่งเปนสมาชิกเครือขายความ
รวมมือของสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราภชัฏแหงประเทศไทย 

กระบวนการพัฒนาองคความรูเพื่อเผยแพรผลงานในแพลตฟอรม มีดังนี้ 
1. เตรียมขอมูลใหพรอม เตรียมขอมูลที่จำเปนในงานนิทรรศการ ไดแก ภาพถาย วิดีโอ (ถามี) ขอมูล

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ข่ือเร่ือง ขอมูลของภาพโดยตองมีที่มาชัดเจนสืบคนได 
2. เพิ่มไอเทม็ทีละรายการ เขาระบบ Culture Institute เลือกนำเขาภาพหรือไอเท็มทีละรายการ โดยกด

เพิ่มรายการใหม 
3. อัพโหลดขอมูล อัพโหลดไฟลภาพ วิดีโอ ที่ตองการ กรอกรายละเอียดใหครบถวน 
4. สรางเร่ืองราวนิทรรศการ โดยกดสรางเร่ืองราวนิทรรศการเลือกเทมเพลตลูกเลนที่ตองการใช 
5. ปรับแตงภาพและขอความ ดำเนินการกรอกขอมูลลงในเทมเพลตที่เลือก โดยใชภาพที่นำเขาตั้งแตตน 

โดยกดเพิ่มเนื้อหาขอมูล 
6. ลองพรีวิวนิทรรศการ โดยกดแสดงพรีวิวเพื่อดูลูกเลนและตำแหนงของเนื้อหา 
7. นำเสนอผูทรงคุณวุฒิและปรับแกไขหากมีขอเสนอแนะ 
8. ผูทรงคุณวุฒิอนุมัติเผยแพรนิทรรศการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดเผยแพรองคความรูดานศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมจำนวน 6 องคความรู มีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ องคความรูที่เผยแพร ลิงคชองทางการเผยแพร วันที่เผยแพร 
1 Suan Sunandha: the Learning Center for 

Noblewomen  
(สวนสุนนัทา แหลงเรียนรูสำหรับสตรี) 

https://artsandculture.google.co
m/story/HAURerrvy-kaag 

23 กรกฎาคม 
2564 

2 Time’s Journal: The Flowers in Paintings  
(บันทึกกาลเวลา ดอกไมงามในภาพเขียนสีนำ้คุณ
ขาหลวง) 

https://artsandculture.google.co
m/story/RwVBRMKVi6DqbQ 

23 กรกฎาคม 
2564 

3 Flowers: Thai Ladies’ Innovative Wisdom  
(ดอกไม ภูมิปญญาประดิษฐของสตรีไทย) 

https://artsandculture.google.co
m/story/EQVByGOodSk-yQ 

23 กรกฎาคม 
2564 

4 The Fine Crafts of Banana Leaves  
(ใบตอง วิจิตรศิลปวิถีสยาม) 

https://artsandculture.google.co
m/story/qwWR7x0yCyapBQ 

14 มีนาคม 
2565 

5 Beautiful Food Presentation with Banana 
Leaf Crafts (ภาชนะจานรอง ใบตองประดิษฐ) 
 

https://artsandculture.google.co
m/story/YwVxK4gKIUFDhQ 

14 มีนาคม 
2565 

6 Crafting Small Jars from Banana Leaves  
(ผลงานประดษิฐผอบจากใบตอง) 

https://artsandculture.google.co
m/story/BAURCleduDEQDA 

14 มีนาคม 
2565 

 
 
 

https://artsandculture.google.com/story/HAURerrvy-kaag
https://artsandculture.google.com/story/HAURerrvy-kaag
https://artsandculture.google.com/story/RwVBRMKVi6DqbQ
https://artsandculture.google.com/story/RwVBRMKVi6DqbQ
https://artsandculture.google.com/story/EQVByGOodSk-yQ
https://artsandculture.google.com/story/EQVByGOodSk-yQ
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จำนวนผูเขาชมองคความรูที่เผยแพรใน Google Arts & Culture ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 มี
ดังนี้ 

องคความรู 
ปงบ 

ประมาณ 
2564 

ปงบประมาณ 2565 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 
1. Suan Sunandha: the 

Learning Center for 
Noblewomen  
(สวนสุนันทา แหลง
เรียนรูสำหรับสตรี) 

190 9 4 15 32 4  79  23  7  9  8  8  - 198  

2. Time Capsule 
Through Watercolor 
Flower Paintings  
(บันทึกกาลเวลา 
ดอกไมงามในภาพเขยีน
สีน้ำคุณขาหลวง) 

483 194 167 123 183 162  144  103  92  74  85  123  - 1,450  

3. Thai Wisdom In 
Blooming Flowers 
(ดอกไม ภูมิปญญา 
ประดิษฐของสตรีไทย) 

192 35 21 28 54 20  37  14  34  21  16  20  - 300  

4. Crafting Small Jars 
from Banana Leaves 
(ใบตอง วิจิตรศิลปวิถี
สยาม) 

- -    -    35 99 9  190  6  6  7  5  19  - 376  

5. Beautiful Food 
Presentation with 
Banana Leaf Crafts 
(ภาชนะจานรอง ใบตอง
ประดิษฐ) 

- -    -    55 68 11  137  12  8  8  12  14  - 325  

6. The Fine Crafts of 
Banana Leaves 
ผงานประดิษฐผอบจาก
ใบตอง) 

- -    -    99 51 11  214  7  15  16  19  56  - 488  

รวม 865 238  192  355  487  217  801 165 162  135  145  240  -    3,137  

 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดวาง
แผนพัฒนาองคความรูเพื่อเผยแพรในแพลตฟอรมของ Google Arts & Culture จำนวน 3 องคความรู ดังนี้ 

1. พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา 
2. น้ำพริกลงเรือ ภูมิปญญาการสรางสรรคอาหารชาววงั 
3. สำรับวรรณศิลป สูสื่อสรางสรรครวมสมัย 
 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - 1 องคความรู 2 องคความรู 3 องคความรู 
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 ขอมูลที่ตองรายงาน : 
1. ขอมูลองคความรูที่ลงอยูในแพลตฟอรมของ Google Arts & Culture จำนวน 3 องคความรู 
2. แผนขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาและเผยแพรองคความรูในแพลตฟอรมของ Google Arts & 

Culture 
3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาและเผยแพรองคความรูในแพลตฟอรมของ Google Arts & 

Culture 
4. ขอมูลการเขาชมองคความรูในแพลตฟอรมของ Google Arts & Culture ยอนหลัง 3 ป 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ 2563 2564 และ 2565  (ถามี) 
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เปาประสงคที่ 2.7 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสนิ สินทรัพย และการระดมทุนเพ่ือใชในการปฏิบัติ
ตามภารกิจ 

 

ตัวช้ีวัด 2.7.1 

จำนวนเงินภายนอกท่ีสนับสนุนเพ่ือจัดการศึกษา (8) 
หนวยวัด :  ลานบาท ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองพัฒนานักศึกษา 
 

 คำอธิบาย : 
พิจารณาจากเงินบริจาคที ่ไดร ับการสนับสนุนจากองคกรตางๆ หรือหนวยงานทั ่วไปเพื ่ออุดหนุน 

การจัดบริการใหกับนักศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
การตอบแทนคุณจากผูไดรับประโยชนนี้สะทอนถึงความผูกพันที่ผูจางงานและศิษยเกา รวมถึงบุคคลหรือ

หนวยงานทั่วไปมีตอสถาบัน ซึ่งแสดงออกดวยการบริจาคเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหความชวยเหลืออื่น ๆ  
เพื่อสนับสนุนใหสถาบัน จัดการศึกษาไดอยางยั่งยืน 

เงินสนับสนุนเพ่ือการจัดการศึกษา หมายถึง จำนวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรผูจางบัณฑิตและ
ศิษยเกา หรือหนวยงานทั่วไปเพื่ออุดหนุนการจัดบริการการศึกษา ในแตละปการศึกษา เชน เงินบริจาค ทุนการศึกษาจาก
หนวยงานภายนอก/บุคคลภายนอก ศิษยเกา และการบริจาคทรัพยสินอื่นๆ ที่สามารถตีมูลคาทางการเงินดวยวิธีการที่
ถูกตองตรวจสอบได ทั ้งนี ้ไมรวมถึงรายไดจากการลงทะเบียนเรียน และเงินสนับสนุนประเภท Block grant  
จากงบประมาณแผนดิน 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 ลานบาท ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4 ลานบาท 6 ลานบาท 8 ลานบาท 10 ลานบาท 12 ลานบาท 

 

 ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมาย ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน 
คาเปาหมาย 

(บาท) 

ชวงปรับ
เกณฑการให
คะแนน (+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1. คณะครศุาสตร 2,800,000 560,000 560,000 1,120,000 1,680,000 2,240,000 2,800,000 
2. คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

300,000 60,000 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

3. คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

300,000 60,000 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

4. คณะวิทยาการ
จัดการ 

300,000 60,000 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

5. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

300,000 60,000 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

6. คณะศิลปกรรม
ศาสตร 

300,000 60,000 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

7. บัณฑิตวิทยาลัย 300,000 60,000 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 
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หนวยงาน 
คาเปาหมาย 

(บาท) 

ชวงปรับ
เกณฑการให
คะแนน (+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

8. วิทยาลัย
นวัตกรรมและ 
การจัดการ 

1,200,000 240,000 240,000 480,000 720,000 960,000 1,200,000 

9. วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ 

300,000 60,000 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

10. วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร 

500,000 100,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

11 วิทยาลัย 
โลจสิติกสและ 
ซัพพลายเชน 

500,000 100,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

12. วิทยาลัย
สถาปตยกรรมศาสตร 

300,000 60,000 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

13. วิทยาลัย
การเมืองและ 
การปกครอง 

300,000 60,000 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

14. วิทยาลัย 
การจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 

300,000 60,000 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

15. วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร 

300,000 60,000 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

16. ศูนยการศึกษา 
จังหวัดอุดรธานี 

1,200,000 240,000 240,000 480,000 720,000 960,000 1,200,000 

17. สำนักงาน
อธิการบด ี

2,500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายนามผูบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.เอกสารหลักฐานแสดงการไดมาของเงินสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษา การมอบเงิน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
3. รายงานสรุปผลจำนวนเงินสนับสนุนเพื่อการจดัการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ 2563 2564 และ 2565  (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 2.8 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการท่ีสอดรับกับความตองการของทองถ่ินและสังคม 
 

ตัวช้ีวัด 2.8.1 

จำนวนองคความรูหรือนวัตกรรมท่ีมหาวิทยาลัยนำไปใชประโยชนในการสงเสริมให
ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองและจัดการตนเองไดอยางย่ังยืน 
หนวยวัด :  องคความรู/นวัตกรรม ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

 คำอธิบาย :   
พิจารณาจากจำนวนองคความรูหรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใชประโยชนในการสงเสริมใหชุมชน

สามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองไดอยางยั่งยืนที ่ซึ ่งเปนผลลัพธที ่เกิดจากงานบริการวิชาการ ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  

การบร ิการว ิชาการแก ช ุมชนหรือท องถ ิ ่น หมายถึง การใหบร ิการทางว ิชาการแบบใหเปลา  
(ไมคิดคาบริการ) ภายใตดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการใหบริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคม ผานโครงการบริการวิชาการแกสังคม ไมวาจะเปนโครงการบริการวิชาการ
งบประมาณแผนดิน (เชน โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น, โครงการบริการวิชาการของ
กระทรวง อว.), โครงการบริการวิชาการแกสังคมในความรับผิดชอบของหนวยงาน (งบประมาณรายไดของหนวยงาน) ซึ่ง
ดำเนินการจัดกิจกรรมถายทอดความรูแกผูรับบริการที่เปน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผูดอยโอกาส ชุมชนและ
ทองถิ่น ใหสามารถเรียนรู และสรางหรือพัฒนานวัตกรรม ที่สามารถนำไปใชประโยชนในการสงเสริมใหชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองและจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน มีรายละเอียดกระบวนการดำเนินงานบริการวิชาการแกสังคม ดังนี้ 

1. มุงเนนและสนับสนุนการดำเนินงานการสรางผลผลิตหรือผลงานจากการใหบริการวิชาการ เพื่อการ
เรียนรู หรือพัฒนานวัตกรรม สามารถนำไปใชประโยชนในการสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได
อยางยั่งยืน โดยการถายทอดความรู ฝกทักษะวิชาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกผูรับบริการ ไมวาจะเปนนักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผูดอยโอกาส ชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

2. บูรณาการวงจร 3 หวงแหงการสรางองคความรู คือ 1) การเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการ
วิชาการแกสังคม ซึ่งการบูรณาการในลักษณะดังกลาวนั้นเปนการเชื่อมโยงองคความรูจากการเรียนการสอน การวิจัย ไปสู
การบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการดำเนินงาน รวมเรียนรู และนำองคความรูไปสูการ
ปฏิบัติจริงในการเรียน และการดำเนินชีวิตตามบริบทของชุมชน ทองถ่ิน สังคม อยางสรางสรรค 

3. เปดโอกาสการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทัว่ไป 
ผูดอยโอกาส ชุมชน ทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการรวมดำเนินกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และ
รวมรับประโยชนในเชิงบวกเพื่อทำใหชุมชน ทองถ่ิน และสังคมเกิดความเขมแข็ง 

4. ดำเนินการใหครบถวนอยางเปนขั้นตอนตามหลัก PDCA ซึ่งประกอบดวย การวางแผน (Plan) การ
ดำเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินผลการดำเนินงาน (Check) และการรายงานผลการดำเนินงานพรอมแนว
ทางการปรับปรุง (Act) 

6. สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการบริการวิชาการที่เปนประโยชนแกชุมชน ทองถ่ิน สังคม ซึ่งนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต 

7. การสรางและถายทอด ตลอดจนเผยแพรองคความรูที่เปนเอตทัคคะของหนวยงาน เพื่อเปดพื้นที่ให
มหาวิทยาลัยเปนชุมชนวิชาการ ที่เปนแหลงการเรียนรูสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป 

8. ติดตามการใชประโยชนจากองคความรูหรือนวัตกรรมในการสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองและ
จัดการตนเองไดอยางยั่งยืน โดยการเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการใชประโยชนจากองคความรูหรือนวัตกรรมที่ซึ่ง
เปนผลลัพธที่เกิดจากงานบริการวิชาการ 

องคความรู หมายถึง ความรูเอตทัคคะของหนวยงานที่เกิดจากการบูรณาการระหวางการบริการวิชาการ 
การวิจัย และการเรียนการสอน ที่ผูรับบริการสามารถความรูนำไปใชประโยชนได 
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นวัตกรรม หมายถึง  การสรางสรรคสิ่งใหม หรือสิ่งที่ประดิษฐคิดคนขึ้นใหม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ตลอดจนการพัฒนาสิ่งที่มีอยูเดิมใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพที่ดีกวาเดิม อาจเปนเทคโนโลยี ความคิด 
กระบวนการ หรือผลิตภัณฑที่ตอบโจทยการพัฒนา 
 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 เร่ือง ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
12 เร่ือง 13 เร่ือง 14 เร่ือง 15 เร่ือง 16 เร่ือง 

 

 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 เร่ือง ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 เร่ือง 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนองคความรูหรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใชประโยชนในการสงเสริมใหชุมชนสามารถ

พึ่งตนเองและจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. เอกสารหลักฐานรวบรวมองคความรูหรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใชประโยชนในการสงเสริมให

ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการที ่เกี ่ยวของกับการนำองคความรู หรือนวัตกรรมที่ 

มหาว ิทยาล ัยนำไปใช ประโยชนในการสงเสร ิมให ช ุมชนสามารถพึ ่งตนเองและจัดการตนเองไดอย างย ั ่งยืน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 2.9 อาจารยมีศักยภาพดานการวิจัยท่ีสามารถเพ่ิมทักษะและความเชี่ยวชาญในศาสตรท่ีสอน 
 

ตัวช้ีวัด 2.9.1 

จำนวนบุคลากรท่ีมีศักยภาพดานการวิจัยเปนมืออาชีพตามความเช่ียวชาญ 
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

 คำอธิบาย : 
พิจารณาจากอาจารยประจำหรือนักวิจัยที่มีศักยภาพดานการวิจัยเปนมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มหาวิทยาลัยไดมุงเนนการพัฒนาบุคลากรตนแบบดานการวิจัยใหเปนมืออาชีพเชื่อมโยงกับ BCG หรือ 

SDGs และมีองคความรูเกี่ยวกับการทำงานวิจัยที่เปนเลิศ สามารถชี้แนะแนวทางและเปนพี่เลี้ยงนักวิจัยรุนใหมได โดยสิ่ง
บงชี้สำคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยและมีความเปนมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรคือการไดรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากแหลงทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย และการไดรับรางวัลจากเวทีประกวด
ระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ ่งเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที ่ไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย และรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามแนวทางระบบเศรษฐกิจ BCG เปนสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
เปนการยกระดับมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ดวยเศรษฐกิจคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค รวมทัง้
ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว  

นอกจากนี้ การตีพิมพเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการไดรับการจดหรือยื่นจด
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือนำไปใชประโยชนพัฒนาชุมชน ก็เปนสวนหนึ่งในการยกระดับมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศ ดวยเศรษฐกิจคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค รวมทั้งระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสีเขียว 

อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ
หนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานดานวิจัยที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสัญญาการ
จางกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

BCG (Bio – Circular - Green Economy) หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองครวม ที่จะพัฒนา
เศรษฐกิจ 3 มิติไปพรอมกัน ไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุงเนนการใชทรัพยากร
ชีวภาพเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม โดยเนนการพัฒนาเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง เชื ่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุตาง ๆ กลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยูภายใตเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) ซึ่งเปนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไมไดมุงเนนเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเทานั้น แตตองพัฒนาควบคูไปกับ
การพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุลใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพรอมกัน 

SDGs (Sustainable Development Goals–SDGs) หมายถึง “เปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน” ใน 3 
เสาหลักของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) นั่นคือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) 17 เปาหมาย ประกอบไปดวย 169 เปาหมายยอย (SDG Targets) ที่มีความเปนสากล 
เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน และกำหนดใหมี 247 ตัวชี้วัด เพื่อใชติดตามและประเมินความกาวหนาของการพัฒนา โดย
สามารถจัดกลุม SDGs ตามปจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ไดแก (1) การพัฒนาคน (People) ใหความสำคัญกับการ
ขจัดปญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (2) สิ่งแวดลอม (Planet) ใหความสำคัญกับการ
ปกปองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุนตอไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งค่ัง 
(Prosperity) สงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีและสอดคลองกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) 
ยึดหลักการอยูรวมกันอยางสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไมแบงแยก และ (5) ความเปนหุนสวนการพัฒนา (Partnership) 
ความรวมมือของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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หลักเกณฑการพิจารณาบุคลากรที่มีศักยภาพดานการวิจัยเปนมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญ 
บุคลากรที่มีศักยภาพดานการวิจัยเปนมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญ จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานภายนอกสถาบัน อาทิ หนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หนวยงานวิชาชีพ หรืออื่นๆ ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตามแนวทางระบบเศรษฐกิจ BCG หรือ SDGs (ไมนับรวมงบประมาณจากแหลงทุนงบรายไดหรืองบประมาณ
แผนดินที่ผานการพิจารณาโดยมหาวิทยาลัย) จำนวน 500,000 บาท ข้ึนไป 

2) มีบทความตีพิมพวารสารระดับนานาชาติตามแนวทางระบบเศรษฐกิจ BCG หรือ SDGs ใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI อยางนอย 1 บทความ หรือมีผลงานที่ไดรับการยื่นหรือจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวน
อยางนอย 1 ผลงาน 

3) มีงานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐตามแนวทางระบบเศรษฐกิจ BCG หรือ SDGs ที่
ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติจากหนวยงานภายนอกสถาบันที่เปนเจาภาพจัดงานเทานั้น จำนวน 1 รางวัล 
 

หมายเหตุ : การนับจำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพดานการวิจัยเปนมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2566 จะนับไดก็ตอเมื่อมีผลการดำเนินงานตามเกณฑที่กำหนดไมนอยกวา 2 ขอ 
 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
 

 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 คน 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
2. สัญญาและขอเสนอโครงการการไดรับสนับสนุนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. จำนวนและรายชื ่อบทความวิจัยที ่ตีพิมพวารสารระดับนานาชาติของอาจารยประจำและนักวิจัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
4. เอกสารหลักฐานแสดงการตีพิมพบทความวิจัยของอาจารยประจำหรือนักวิจัยประจำ 
5. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
6. เอกสารหลักฐานแสดงที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร และไดรับการประทับตราจากกรมทรัพยสินทาง

ปญญา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. จำนวนงานสรางสรรค สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
8. ชื่อรางวัลที่ไดรับ วัน/เดือน/ป หนวยงานที่มอบรางวัล 
9. รายชื่อเจาของผลงานวิจัยบทความวิชาการ งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัล 
10. โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หรือหลักฐานแสดงการไดรับรางวัล ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 (ถามี)  
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 
เปาประสงคท่ี 3.1 มหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด 3.1.1 

รอยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (9) 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองนโยบายและแผน 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุความสำเร็จตามเปาหมายเทียบกับจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดในแผนการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หมายถึง แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปงบประมาณ 2566 กำหนดขึ้นใหหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมดำเนินงาน  
โดยกำหนดตัวชี้วัดตามเกณฑการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ไดแก  
1) Webometrics  2) QS World University Ranking: QS Asia 3) QS Stars  ซึ ่งจำแนกออกเปน 5 ดาน และได
มอบหมายผูกำกับและผูรับผิดชอบแตละแผน ดังนี้ 

ดานที่ จำนวนตัวชี้วัด ผูกำกับดูแลและผูรับผิดชอบ 

1. วิชาการและการเรียน 

การสอน 

12 ตัวชี้วัด ผูกำกับดูแล : รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

ผูรับผิดชอบ : กองบริการการศึกษา 

2. วิจัยและบริการวิชาการ 6 ตัวชี้วัด ผูกำกับดูแล : รองอธิการบดีฝายวิจัยและพฒันา 

ผูรับผิดชอบ : สถานบนัวิจัยและพัฒนา 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ

และวิทยบริการ 

9 ตัวชี้วัด  ผูกำกับดูแล : ผูอำนวยการสำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. กิจการนักศึกษาและ 

การจัดนิทรรศการ 

10 ตัวชี้วัด ผูกำกับดูแล : รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ผูรับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา 

5. การติดตามและ

ประเมินผลการดำเนนิงาน 

1 ตัวชี้วัด ผูกำกับดูแล : รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผูรับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน 

รวม 38 ตัวชี้วัด  
 

โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการประเมินดังนี้ 
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด เปาหมาย คำอธิบาย 

ดานที่ 1 วิชาการและการเรียนการสอน  จำนวน 12 ตัวชี้วัด 

1.1 จำนวนนักศึกษาของหนวยงานกับ

สถานประกอบการในกลุม 10 

อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve)  

ที่จัดการเรียนการสอนรวมกัน  

(QS Ranking) (1.8.2) 

250 คน นักศึกษาที่ไดรับการสอนจากผูเชี่ยวชาญ หรือ

เรียนรูในสถานประกอบการจริง 
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ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด เปาหมาย คำอธิบาย 

1.2  จำนวนอาจารยชาวตางชาตทิี่มี

สัญญาจางเต็มเวลา (QS Ranking) 

(3.4.1) 

24 คน อาจารยตางชาติ (ไมนับรวมชาติจากอาเซียน)  

ที่มีสัญญาจาง ขอตกลง หรืออ่ืนๆ ที่กำหนดให 

ทำการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึง่ อยางนอย 1 

ภาคเรียน 

1.3 จำนวนนักศึกษาชาวตางชาติ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  

(QS Ranking) (3.3.1) 

870 คน นักศึกษาตางชาติที่ลงทะเบียนเรียนระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ที่เรียนเต็มหลักสูตร 

1.4 จำนวนนักศึกษาตางชาติเขามา

แลกเปลี่ยนอยางนอย 1 ภาคเรียน 

(QS Ranking, QS Stars) (3.3.2) 

164 คน นักศึกษาตางชาติที่มาศึกษาดวยโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี โท เอก 

อยางนอย 1 ภาคเรียน 

1.5 จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่

สงไปแลกเปลี่ยน อยางนอย 1 ภาค

เรียน (QS Ranking, QS Stars) 

(3.3.3) 

116 คน นักศึกษาไทยของมหาวทิยาลัยที่ไปศึกษาใน

ตางประเทศดวยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี โท เอก อยางนอย 1 ภาคเรียน 

1.6 สัญชาติของนักศึกษาชาวตางชาติที่

ศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มหลักสตูร 

(QS Stars) (3.3.1, 3.3.2) 

19 สัญชาต ิ สัญชาติของนักศึกษาชาวตางชาติที่มาศึกษาใน

มหาวิทยาลยัในปปจจบุัน *กรณีที่มีนักศึกษา

หลายคนแตมาจากชาติเดียวกันใหนับเปน  

1 สัญชาต ิ

1.7 จำนวนหลักสูตรนานาชาติหรือ

หลักสูตร 2 ภาษา (QS Stars) 

(1.6.4) 

12 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ที่เปด

ทำการเรียนการสอนในระบบ 2 ภาษา  

(ไทย-อังกฤษ) 

1.8 วิทยากรชาวตางชาติที่เชิญมา

บรรยายอยางนอย 6 ชั่วโมง  

(QS Ranking) 

32 คน อาจารยตางชาติ (ไมนับรวมชาติจากอาเซียน) ที่

มีหนังสือเชิญ ขอตกลง หรืออ่ืนๆ ที่กำหนดใหทำ

การสอน/บรรยาย ในรายวชิาใดวิชาหนึ่ง อยาง

นอย 6 ชั่วโมง  ไมนบัรวมกับขอ 1.2 

1.9 นักศึกษาตางชาติที่ไดรับทุนจาก

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

(QS Ranking, QS Stars) 

16 คน นักศึกษาตางชาติที่ไดรับทุนการศึกษาจาก

มหาวิทยาลยัในการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท 

เอก เต็มหลักสูตร 

1.10 หลักสูตร joint degree program 

กับมหาวิทยาลัยที่อยูในอันดบั 500 

ของ QS (QS Stars) 

10 หลักสูตร หลักสูตรที่มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน 

500 อันดับแรกของ QS Ranking และมีการทำ

การเรียนการสอนจริงในปปจจบุัน 
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1.11 หลักสูตร Sand Box ที่มีหนวยงาน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาตทิี่เปน

ที่รูจักและยอมรับกันโดยทั่วไปรวม

ทำหลักสูตร (QS Ranking) 

15 หลักสูตร หลักสูตร Sand Box ที่มีหนวยงานระดบัชาติ

หรือระดับนานาชาติที่เปนที่รูจักและยอมรับกัน

โดยทั่วไปรวมทำหลักสูตร และมีชั่วโมงการเรียน

ที่มีผูสอนหรือทำการเรียนในสถานที่จริงของ

หนวยงานนัน้ๆ 

1.12 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่

เขารับการฝกอบรมใหความรู

เก่ียวกับเกณฑ AUN QA 

รอยละ 80.00 บุคลากรสายวิชาการที่เขารับการฝกอบรม 

หมายถึง บุคลากรภายในหนวยงานจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ที่เขารวม

รับการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับเกณฑ AUN 

QA Version 4.0 ที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทาหรือหนวยงาน

ภายนอก (เฉพาะหนวยงานจัดการศึกษา) 

ดานที่ 2 วิจัยและบริการวิชาการ  จำนวน 9 ตัวชี้วัด 

2.1 บทความทีต่ีพิมพลงวารสารระดบั

นานาชาติในฐาน SCOPUS รวมกับ

มหาวิทยาลยัที่อยูในอันดบั 1 – 500 

(QS Ranking) (2.1.3) 

100 เร่ือง บทความทีต่ีพิมพรวมกับนักวิจยัจาก

มหาวิทยาลยัที่มีผลการจัดอันดบัใน 500 อันแรก

ของ QS Ranking ในวารสารวชิาการทีไ่ดรับการ

รับรองคุณภาพจาก SCOPUS ระดับ Quartile  

1 – 4 ในปจจุบัน 

2.2 บทความทีต่ีพิมพลงวาสารระดบั

นานาชาติในฐานขอมูล SCOPUS 

รวมกับหนวยงานภาคอุตสาหกรรม 

(QS Stars) (2.1.2) 

75 เร่ือง บทความทีต่ีพิมพรวมกับนักวิจยัจากองคกร/ 

หนวยงานภาคอุตสาหกรรม ในวารสารวชิาการที่

ไดรับการรับรองคุณภาพจาก SCOPUS  

ในปจจุบนั โดยมีการแสดงหลักฐาน หนังสือ

ยินยอมจากองคกร/หนวยงานภาคอุตสาหกรรม

ของผูรวมผลงาน 

2.3 จำนวนโครงการวิจัยที่มีผูวิจัยรวม

จากมหาวิทยาลัยใน 500 อันแรก

ของ QS Ranking หรือองคกร/

หนวยงานภาคอุตสาหกรรม 

หนวยงานดานการวิจัยและพัฒนา

ที่มาจากตางประเทศ (QS Ranking) 

8 โครงการ โครงการวิจัยที่มีผูรวมวิจัยที่มีสงักัดใน

มหาวิทยาลยัที่อยูอันดับ Top 500 ของ QS 

Ranking ในปปจจบุัน โดยมีการแสดงหลักฐาน 

ไฟลสัญญาทนุอุดหนุนวิจยัและขอเสนอโครงการ 

หรือเอกสารที่แสดงใหเห็นการมีสวนรวมการ

ดำเนินงานวิจัยของนักวจิัยรวมจากมหาวิทยาลัย 

หรือองคกร/หนวยงานภาคอุตสาหกรรม 

หนวยงาน ดานการวิจัยและพัฒนาตางประเทศ 

หมายเหตุ : การเปนผูรวมวิจัยทีส่ามารถ

ตรวจสอบได *กรณีที่มีผูรวมวิจยัภายในหลาย

หนวยงานใหนับเปนตัวชี้วดัไดเพียง 1 หนวยงาน 
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2.4 การตีพิมพบทความใน

วารสารวชิาการที่อยูในฐานขอมลู 

Scopus  และ SJR Quartile 1 – 2 

(QS Ranking) 

120 เร่ือง บทความทีต่ีพิมพในวารสารวชิาการที่ไดรับการ

รับรองคุณภาพจาก SCOPUS ในระดับ 

Quartile 1 – 2 ในปจจบุัน 

2.5 การเผยแพรผลงานรูปแบบ 

Conference Proceeding ที่อยูใน

ฐานขอมูล Scopus (QS Ranking) 

16 เร่ือง บทความหรือเอกสารวิชาการอ่ืน ๆ ที่เผยแพรใน

รูปแบบ Conference Proceeding และปรากฏ

ในฐานขอมูล Scopus *ไมนบัรวมบทความที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) 

2.6 ผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐที่

ยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัรใน

ระดับนานาชาติ (QS Stars)  

1 ผลงาน ผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐที่ยื่นขอจด

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร ที่มีผูประดิษฐหรือผูถือ

สิทธิรวมที่มาจากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม 

ดานที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ จำนวน 9 ตัวชี้วัด 

3.1 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาที่มี

ตอการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

(QS Stars) 

ระดับ 4.5 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ

ใหบริการดานเทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย ทัง้นี้ ใหรวมถึงการใหบริการใน

การเรียนการสอน GE ดวย โดยกำหนดใหระดับ

ความพึงพอใจแบงเปน 5 ระดับ (5 คือ พอใจ

มากที่สุด, 4 คือ พอใจมาก, 3 คือ พอใจในระดับ

ปานกลาง, 2 คือ พอใจในระดับนอย และ 1 คือ 

ไมพอใจ) โดยตองเปนคำตอบทีม่าจากนักศึกษา

อยางนอย 1,000 คน 

3.2 จำนวนคร้ังที่นักศึกษาทำกิจกรรม

การเรียนการสอนผานระบบออนไลน 

GE (Webometrics) 

10,000,000 คร้ัง จำนวนคร้ังที่นักศึกษาเขาทำกิจกรรมออนไลน

ตางๆ ของการเรียนการสอนของ GE 

3.3 ขาวหรือกิจกรรมที่เผยแพรบน

เว็บไซต และนำ Link ขาวบน

เว็บไซตแชรลงบน Social Media 

(Webometrics) 

8,600 Link จำนวนกิจกรรม ขาวสารที่ถูกนำมาเผยแพรบน

เว็บไซตหนวยงานภายใตโดเมนตของ

มหาวิทยาลยั (.ssru.ac.th เทานั้น) อาจเปนขาว

จากภายนอกหนวยงานที่เปนประโยชนตอ

นักศึกษา อาจารย หรือเจาหนาที่ สามารถนำมา

เผยแพรได (ทั้งนี้โปรดตรวจสอบการอางอิงที่มา

ใหถูกตอง) 
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3.4 จำนวนหนาเพจของแตละคณะ/

วิทยาลัย/ศูนย/สำนัก 

(Webometrics) 

110,000  

หนาเพจ 

จำนวนหนาเวบ็ไซตของคณะ/วทิยาลัย/ศูนย/

สำนัก ที่เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานภายใต

โดเมนตของมหาวิทยาลัย (.ssru.ac.th เทานั้น) 

ทั้งนี้แตละหนาของเว็บไซตจะตองสามารถเขาถึง

ไดตลอดเวลา และตองมีขอมูลที่เปนประโยชนตอ

การศึกษาในดานใดดานหนึ่ง ทัง้นี้นับเฉพาะ

เว็บไซตของหนวยงาน ไมนบัรวมเว็บไซต 

ของสาขาวิชา 

3.5 Content ทางวิชาการทีน่ำเสนอบน

สื่อโซเชียลมีเดียในแพลตฟอรมตางๆ 

(QS Ranking) (QS Stars) 

(Webometrics) 

590 ไฟล คลิปวีดีโอทีน่ำเสนอขอมูล องคความรู ที่

เก่ียวของกับสาขาวิชาที่ทำการเรียนการสอน 

เผยแพรบนสื่อโซเชียลที่เปนที่นยิมในปจจบุัน 

เชน TikTok, YouTube, Facebook หรืออ่ืนๆ 

(สาขาวชิาละ 5 คลปิ) *คลิปเดยีวกันที่เผยแพร

หลายแหลงใหนับเปน 1 ผลงาน 

3.6 การฝากลิงคของมหาวิทยาลัยกับ

หนวยงานภายนอก (Webometrics) 

375 ลิงก จำนวนเว็ปไซตของหนวยงานภายนอกที่ปรากฏ 

URL ของมหาวทิยาลัย (.ssru.ac.th) บนเว็ปเพจ 

และสามารถเขาเว็ปไซตของมหาวิทยาลัยผาน 

URL ที่ปรากฏได 

3.7 การเขาเว็บไซตหนวยงานจาก

ภายนอกโดเมนของมหาวิทยาลยั 

(Webometrics) 

565,000 คร้ัง จำนวนการเขาถึงเว็ปไซตของมหาวิทยาลยัจาก

ภายนอกโดเมนของมหาวิทยาลยั 

3.8 หนังสือ สื่อการสอน หรือสื่อ

อินเตอรเน็ตที่จัดซื้อภายใน 12 เดือน 

(QS Stars) 

10,000 เลม/ป จำนวนหนังสือ เอกสารวิชาการ สื่อการเรียนรู 

หรือสื่อออนไลนอ่ืนๆ ที่เผยแพรในหองสมุดของ

มหาวิทยาลยั 

3.9 รอยละหนาเพจของมหาวทิยาลยั/ 

คณะ/ วิทยาลัย/ ศูนย/ สำนัก ที่มี

ขอมูลอยางนอย 2 ภาษา (ไทย - 

อังกฤษ) (QS Ranking, QS Star 

และ Webometrics) 

รอยละ 80.00 จำนวนหนาเพจของเว็บไซตภายใตโดเมนดของ

มหาวิทยาลยั (.ssru.ac.th) ที่สามารถเปลี่ยน

ภาษาของเนื้อหาในหนาเพจนั้นไดอยางนอย 2 

ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทั้ง 2 

ภาษาของแตละหนาเพจตองมีเนื้อหาที่เหมือนกัน 

**อางอิงขอมูลของหนาเพจตามขอ 3.4 
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ดานที่ 4 กิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ จำนวน 10 ตัวชี้วัด 

4.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับ 

การยกยองหรือยอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ (QS Ranking) 

(1.2.1) 

รอยละ 0.6 รางวัลตางๆ ทีน่ักศึกษาไดรับจากหนวยงานใน

ระดับชาติหรือระดับสากล เชน สำนักงาน 

การวิจัยแหงชาติ (วช.), สำนักงานพฒันา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

หรือองคกรอ่ืนๆ 

4.2 จำนวนกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึนโดย

องคกรหรือหนวยงานระดบัชาตหิรือ

ระดับสากลที่มีนักศึกษาของ

มหาวิทยาลยัเขารวมกิจกรรม  

(QS Ranking) 

16 กิจกรรม/ป จำนวนกิจกรรมตางๆ ที่จัดข้ึนโดยองคกรหรือ

หนวยงานระดับชาติหรือระดับสากล และมี

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรม

ดังกลาวดวย 

4.3 จำนวนกิจกรรมแนะนำดานอาชพี

ใหกับนักศึกษาหรือศิษยเกา  

(QS Stars) 

35 กิจกรรม/ป กิจกรรมแนะนำดานอาชีพใหกับนักศึกษาหรือ

ศิษยเกา ที่จัดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย โดยมีสถาน

ประกอบการภายนอกเขารวมกิจกรรม  

เพื่อแนะนำ 

4.4 จำนวนชมรมนักศึกษา (QS Stars) 65 ชมรม/ป ชมรมที่จัดตั้งข้ึนถูกตองตามขอกำหนดของ

มหาวิทยาลยั มีการดำเนนิงานของชมรมจริง  

มีขอมูลคณะกรรมการชมรม มีภาพการดำเนนิ

กิจกรรมของชมรม ทั้งนี้กำหนดใหทุกชมรมตอง

มีเว็ปไซตที่ใชโดเมนดของมหาวทิยาลัย 

(ssru.ac.th) โดยอาจมอบหมายใหกองพัฒนา

นักศึกษาเปนผูดำเนนิการเร่ืองเว็ปไซต 

4.5 จำนวนการจัดแสดงดนตรีภายใน

มหาวิทยาลยั (QS Stars) 

30 คร้ัง/ป การจัดงานดนตรี คอนเสิรต ที่จดัข้ึนในพื้นที่ของ

มหาวิทยาลยั (รวมพื้นที่ศูนยการศึกษาดวย)  

ทั้งนี้ ใหนับรวมการแสดงดนตรีที่เปนกิจกรรม

ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตรที่เปดใหคน

ทั่วไปเขาชม มีการประชาสัมพนัธ มีการบนัทึก

การแสดงสดและเผยแพรบนเว็ปไซต เปนตัวชีว้ัด 

4.6 จำนวนการแสดงผลงานและการจัด

นิทรรศการ (หนวยงานละ 2 คร้ัง) 

(QS Stars) 

32 คร้ัง/ป การจัดงานนิทรรศการหรือบูธดานวชิาการใหกับ

นักศึกษาหรือบุคลากรเขารวมงาน และนบัรวม

การจัด Mini Conference ที่มกีารจัดการ

นำเสนอในรูปแบบโปสเตอรดวย และตองม ี

การเผยแพรขอมูลการจัดงานไวบนเว็ปไซตของ

หนวยงานดวย 
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ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด เปาหมาย คำอธิบาย 

4.7 จำนวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา

จากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

(QS Stars) 

550 คน/ป นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ ปจจุบนั ที่ไดรับ

ทุนการศึกษาจากหนวยงานภายนอก หนวยงาน

ใดหนวยงานหนึ่ง อาจเปนเปนหนวยงานรัฐหรือ

เอกชนก็ได 

4.8 จำนวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา

จากมหาวิทยาลัย คนละไมนอยกวา 

10,000 บาท (QS Stars) 

100 คน/ป นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ ปจจุบนั ที่ไดรับ

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และแตละทุน

ตองมีมูลคาไมนอยกวา 10,000 บาท 

4.9 จำนวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยให

การชวยเหลือดานการกุศล และ

องคกรการกุศลระดับชาติหรือ

นานาชาติ (QS Stars) 

36 กิจกรรม/ป กิจกรรมหรือการเขารวมกิจกรรมดานการกุศล

กับหนวยงานภายนอก เชน การชวยเหลือ

ผูประสบภัยทางธรรมชาติ การชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส หรือการกุศลอ่ืนๆ ทั้งนี้ หากเปน

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเปนเจาภาพควรมีขอมูล

โครงการ ภาพกิจกรรม ไวบนเวป็ไซตของ

หนวยงาน กรณีที่มหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ

รวมกับหนวยงานภายนอกควรมีการเผยแพรใน

ลักษณะของขาวไวบนเวป็ไซตดวยเชนกัน 

4.10 จำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยชวยเหลือ

สังคมและชุมชน (QS Stars) 

4,200,000 

บาท/ป 

เงินที่มหาวิทยาลัยใชในกิจกรรมชวยเหลือสังคม

และชุมชน  ทัง้นี้ QS ยงัมีการนบัจำนวนชั่วโมงที่

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยลงไปทำ

กิจกรรมดวย เชน การออกคายจิตอาสาสราง

หองสมุดใหชุมชน มีผูเขารวมกิจกรรม 20 คน 

ระยะเวลา 5 วนั โดยทาง QS จะนำขอมูลไปคิด

คำนวณออกมาเปนจำนวนเงินใหเอง และนำไป

บวกเพิ่มกับจำนวนเงินที่เราใชไป (ไมทราบสูตร

คำนวณที่แนชัด) 

ดานที่ 5 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 

5.1 การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ประจำปงบประมาณ 2566 

1 แผน แผนการขับเคลื่อนการจัดอันดบัมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนนัทา ประจำปงบประมาณ 2566  

โดยแผนการดำเนนิงานฯ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
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ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด เปาหมาย คำอธิบาย 

5.2 การสรางความรูความเขาใจหรือ

ชี้แจงขอมูลแผนการดำเนินงานฯ  

ใหผูรับผิดชอบรับทราบ 

1 คร้ัง การสรางความรูความเขาใจหรือการชี้แจงขอมูล

แผนการดำเนนิงานฯ ใหผูรับผิดชอบรับทราบ 

โดยอาจดำเนินการในรูปแบบการจัดการประชุม

ชี้แจง หรือการจัดทำบนัทึกขอความชี้แจงขอมูล

ไปยังผูรับผิดชอบ 

5.3 การติดตามผลการดำเนนิงานตาม

แผนการดำเนนิงานขับเคลื่อน 

การจัดอันดับมหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา ประจำปงบประมาณ 

2566 

11 คร้ัง การติดตามผลการดำเนนิงานประจำเดือนตอ

เจาภาพหรือหนวยงานที่เก่ียวของในการ

ดำเนินงานเปนประจำทุกเดือน อาจดำเนินการ

ผานบันทึกขอความ อีเมล หรือระบบโซเชียล

มีเดีย อยางใดอยางหนึ่งก็ได 

5.4 การรายงานผลการดำเนนิงาน

ประจำเดือนตอทีป่ระชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนนัทา 

11 คร้ัง การรายงานผลการดำเนนิงานประจำเดือนตอ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

ราชภัฏสวนสุนนัทา (กบม.) 

5.5 การรายงานผลการดำเนนิงาน

ประจำปงบประมาณตอที่ประชมุ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

1 คร้ัง การรายงานผลการดำเนนิงานประจำป

งบประมาณตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสนุันทา 

5.6 รอยละของบุคลากรที่เขารับการ

ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงาน

ที่เปนเลิศ (EdPEx) 

รอยละ 80.00 บุคลากรของมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสาย

สนับสนนุ) ที่เขารับการฝกอบรม หมายถึง 

บุคลากรภายในหนวยงานจัดการศึกษาและ

หนวยงานสนบัสนุนการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา ที่เขารวมรับ

การฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับเกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) 

ฉบับป 2563 - 2566 ที่จัดข้ึนโดยหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือ

หนวยงานภายนอก 
 

หมายเหตุ:  
1. หนวยงานผู ร ับผิดชอบแตละดานเปนผู กำหนดคาเปาหมายตัวชี ้ว ัดใหหนวยงานที ่เกี ่ยวของ  

โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2565 เปนแนวทางในการกำหนดเปาหมาย 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบแตละดานติดตามผลการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานผล

การดำเนนิงานประจำเดือนมายังกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (ตามแบบฟอรมที่กำหนด) 
 
 
 



 

113 คูมือประเมินผลการปฏบิัตริาชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 Performance Assessment Manual 2023 

Suan Sunandha Rajaphat University 

 สูตรการคำนวน : 

จำนวนตัวชีว้ัดที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย

จำนวนตัวชี้วดัตามแผนขับเคลื่อนทศิทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยทัง้หมด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

X100 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
62.00 67.00 72.00 77.00 82.00 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองการ 
1. จำนวนตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. จำนวนตัวชี้วัดตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยทั้งหมด ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. แผนการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ.  2563  2564 และ 2565 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 3.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัด 3.2.1 

รอยละของนักเรียนท่ีเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตอแผนรับนักศึกษาประจำป 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2565 – มิถุนายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่เขามาศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของมหาวิทยาลัยเทียบกับแผนรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2566 
นักเรียนที่เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย หมายถึง นักเรียนที่รายงานตัวเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนรับนักศึกษา หมายถึง แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2566  

ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 

 สูตรการคำนวณ : 
จำนวนนักเรียนที่เขามาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2566

แผนรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิประจำปการศึกษา 2566
X100 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. จำนวนนักเรียนที่เขามาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2566  
2. แผนรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2566 

 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา พ.ศ. 2563  2564 และ 2565 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 3.3 นักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาตอหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา 
 

ตัวช้ีวัด 3.3.1 

จำนวนนักศึกษาตางชาติท่ีลงทะเบียนเต็มเวลา (10) 
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2565 – มิถุนายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาชาวตางชาติที ่ลงทะเบียนเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจำปการศึกษา 2565 
นักศึกษาชาวตางชาติ หมายถึง ชาวตางชาติที่มาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ที่จัดการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทาแบบเต็มเวลา เพื่อรับปริญญา (Degree Program) ของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 100 คน ตอ 1 คะแนนโดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
470 คน 570 คน 670 คน 770 คน 870 คน 

 

 ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมาย ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(คน) 

ชวงปรับ
เกณฑการให
คะแนน (+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
1. คณะศิลปกรรมศาสตร 250 50 50 100 150 200 250 
2. บัณฑิตวิทยาลัย 50 10 10 20 30 40 50 
3. วิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ 

430 86 86 172 258 344 430 

4. วิทยาลัยโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 

60 12 12 24 36 48 60 

5. วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 

60 12 12 24 36 48 60 

6. วิทยาลัยนิเทศศาสตร 20 4 4 8 12 16 20 
 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน  : 
1. จำนวนนักศึกษาชาวตางชาติ ประจำปการศึกษา 2565 
2. รายชื่อนักศึกษาชาวตางชาติ ประจำปการศึกษา 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา  2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 3.3.2 

จำนวนนักศึกษาตางชาติเขามาแลกเปล่ียนอยางนอย 1 ภาคเรียน 
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2565 – มิถุนายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาชาวตางชาตทิี่เขามาแลกเปลี่ยนอยางนอย 1 ภาคเรียน ในปการศึกษา 2565 

ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 
นักศึกษาชาวตางชาติที่เขามาแลกเปลี่ยน หมายถึง นักศึกษาชาวตางชาติทีม่าลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปด

สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรืออบรมเพิ่มทักษะความรูในสาขาวิชาของตนเอง โดยเปนนักศึกษาที่มาจาก
มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศ ภายใตเงื่อนไขขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ซึ ่งจะไดรับเอกสารรับรองการอบรมหรือสามารถนำรายวิชา/หนวยกิตกลับไปเรียนที ่มหาวิทยาลัยของตนเองได  
ทั้งน้ีระยะเวลาของการแลกเปลี่ยนตองอยางนอย 1 ภาคเรียนหรือเทียบเทา (≥45 ชั่วโมง) 
 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 30 คน ตอ 1 คะแนนโดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

44 คน 74 คน 104 คน 134 คน 164 คน 
 

 ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมาย ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(คน) 

ชวงปรบั
เกณฑการให
คะแนน(+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
1. คณะครุศาสตร 15 3 3 6 9 12 15 
2. คณะวิทยาศาสตร 14 3 2 5 8 11 14 
3. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

14 3 2 5 8 11 14 

4. คณะวิทยาการจัดการ 17 4 1 5 9 13 17 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 1 3 4 5 6 7 
6. คณะศิลปกรรมศาสตร 10 2 2 4 6 8 10 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 3 1 - - 1 2 3 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ 

9 2 1 3 5 7 9 

9. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 3 1 - - 1 2 3 
10. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 6 1 2 3 4 5 6 
11. วิทยาลัยโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 

17 4 1 5 9 13 17 

12. วิทยาลัยสถาปตยกรรม
ศาสตร 

2 1 - - - 1 2 

13. วิทยาลัยการเมืองและ 
การปกครอง 

25 5 5 10 15 20 25 
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หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(คน) 

ชวงปรบั
เกณฑการให
คะแนน(+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
14. วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 

8 1 4 5 6 7 8 

15. วิทยาลัยนิเทศศาสตร 14 3 2 5 8 11 14 
 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน  : 
1. จำนวนนักศึกษาชาวตางชาติเขามาแลกเปลี่ยนอยางนอย 1 ภาคเรียน ประจำปการศึกษา 2565 
2. รายชื่อนักศึกษาชาวตางชาติเขามาแลกเปลี่ยนอยางนอย 1 ภาคเรียน ประจำปการศึกษา 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา  2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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ตัวช้ีวัด 3.3.3 

จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีไปแลกเปล่ียนอยางนอย 1 ภาคเรียน 
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา  

(กรกฎาคม 2565 – มิถุนายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที ่ไปแลกเปลี ่ยนอยางนอย  

1 ภาคเรียน ในปการศึกษา 2565 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 

นักศึกษาแลกเปล่ียน หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไปลงทะเบียนเรียนวิชาตางๆ 
หรืออบรมเพิ่มทักษะความรูในสาขาวิชาของตนเองที่มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศ ภายใตเงื่อนไขขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยคูสัญญานั้น โดยไดรับเอกสารรับรองการ
อบรมหรือสามารถนำรายวิชา/หนวยกิตกลับมาเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ระยะเวลาของการ
แลกเปลี่ยนตองอยางนอย 1 ภาคเรียนหรือเทียบเทา (≥45 ชั่วโมง) 
 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 10 คน ตอ 1 คะแนนโดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

76 คน 86 คน 96 คน 106 คน 116 คน 
 

 ระดับหนวยงาน 
คาเปาหมาย ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน 

หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(คน) 

ชวงปรับเกณฑ
การใหคะแนน 

(+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
1. คณะครุศาสตร 11 2 3 5 7 9 11 
2. คณะวิทยาศาสตร 10 2 2 4 6 8 10 
3. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

10 2 2 4 6 8 10 

4. คณะวิทยาการจัดการ 12 2 4 6 8 10 12 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 1 1 2 3 4 5 
6. คณะศิลปกรรมศาสตร 7 1 3 4 5 6 7 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 - - - - 1 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ 

7 1 3 4 5 6 7 

9. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 2 1 - - - 1 2 
10. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 4 1 - 1 2 3 4 
11. วิทยาลัยโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 

12 2 4 6 8 10 12 

12. วิทยาลัยสถาปตยกรรม
ศาสตร 

1 1 - - - - 1 

13. วิทยาลัยการเมืองและ 
การปกครอง 

18 4 2 6 10 14 18 
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หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
(คน) 

ชวงปรับเกณฑ
การใหคะแนน 

(+/-) 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
14. วิทยาลัยการจัด 
การอุตสาหกรรมบริการ 

6 1 2 3 4 5 6 

15. วิทยาลัยนิเทศศาสตร 10 2 2 4 6 8 10 
 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน  : 
1. จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปแลกเปลี่ยนอยางนอย 1 ภาคเรียน ปการศึกษา 2565 
2. รายชื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปแลกเปลี่ยนอยางนอย 1 ภาคเรียน ปการศึกษา 2565 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปการศึกษา  2562 2563 และ 2564 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 3.4 อาจารยชาวตางชาติท่ีปฏิบัติงานหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา 
 

ตัวช้ีวัด 3.4.1 

จำนวนอาจารยชาวตางชาติท่ีมีสัญญาจางเต็มเวลา 
หนวยวัด :  คน ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองบริการการศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนอาจารประจำหรือนักวิจัยชาวตางชาติทัง้หมด (ไมนับรวมอาจารยประจำที่ลาศึกษาตอ) 

ในปงบประมาณ 2566 
อาจารยชาวตางชาติ หมายถึง อาจารยประจำ ลูกจางชั่วคราว ลูกจางโครงการ ลูกจางชาวตางประเทศที่

มีสัญชาติเปนคนตางชาต ิปฏิบัติภารกิจในการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบ Online หรือ Onsite ในคณะ/วทิยาลัย โดย
มีสัญญาจาง (work permit) ใหปฏิบัติงานตั้งแต 3 เดือนข้ึนไป 

อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการวิจัย
หรือบริการวิชาการ และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานดานวิจัยหรือที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีสัญญา
จางกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 คน ตอ 1 คะแนนโดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

16 คน 18 คน 20 คน 22 คน 24 คน 
 

 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คะแนนโดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 คน 2 คน 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน  : 
1. บันทึกความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
2. จำนวนอาจารยชาวตางชาติ ประจำปงบประมาณ 2566 
3. สัญญาจาง (work permit) อาจารยชาวตางชาติ 
4. รายงานสรุปโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย (ถามี) 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ  2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 3.5 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายในประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด 3.5.1 

รอยละหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) หรือบันทึกความเขาใจ (MoU) หรือบันทึก
ขอตกลง (MoA) ในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมรวมกัน 
หนวยวัด :  รอยละ ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : กองพัฒนานักศึกษา 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) บันทึกความเขาใจ (MOU) และบันทึกขอตกลงความ

รวมมือ (MoA) กับเครือขายในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เทียบกับจำนวนหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) 
บันทึกความเขาใจ (MOU) และบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MoA) กับเครือขายในประเทศทั้งหมด ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566   

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ 
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก จำเปนอยางยิ่งที่ ตองมีพันธมิตร หรือเครือขายทั้งภายในและ 
ภายนอกในแตละพันธกิจ 

หนังสือแสดงเจตจำนง Letter of Intent (LOI) หมายถึง หนังสือแสดงเจตจำนง จดหมายเจตนา หรือ
บันทึกเจตจำนงทางวิชาการ เพื่อแสดงความปรารถนาและความตองการของตน เปนข้ันเร่ิมตนของความสัมพันธ ที่ทั้งสอง
ฝายสนใจจะทำความรวมมือกันในเรื่องทั่วๆไป ไมมีขอบังคับทางกฎหมายหากไมปฏิบัติตาม แตจะยังคงใชเกณฑนี้
พิจารณารวมกับเอกสารอื่นๆ และมักใชในธุรกรรมทางธุรกิจ โดยการเสนอจดหมายแสดงเจตจำนง ระบุขอกำหนดของ
ขอตกลงและทำหนาที่เปน "ขอตกลงที่จะยอมรับ" ระหวางสองฝาย  การจัดทำขอตกลงเบื้องตนเก่ียวกับหัวขอกอนที่จะมี
การเจรจาตอรอง เพื่อสรุปความสามารถ และไมสามารถพูดถึงเรื่องภายนอกไดของการเจรจาตอรองดังกลาว และเปน
แผนงานที่อธิบายวาจะดำเนินการอยางไร รวมถึงจดหมายเจตนาของผูที่มองหาทุนของรัฐบาล สามารถชวยใหเจาหนาที่
ในหนวยงานไดรับคาประมาณการของงานหรือโครงการโดยเฉพาะ 

บันทึกความเขาใจ Memorandum of Understanding (MOU) หมายถึง การจัดทำหนังสือโดยฝาย 
หนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฎิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามเงื่อนไขที่ปรากฎในหนังสือนั้นกับอีกฝาย โดยที่หนังสือนี้ไมถือ 
วาเปนสัญญาผูกมัด แตแสดงความตองการอันแนวแนของผู ลงนามวาจะปฎิบัติดังที ่ไดระบุไวและอีกฝายหนึ่ง 
ก็มีความเขาใจอยางเดียวกัน หากฝายใดมิไดปฎิบัติตามบันทึกความเขาใจดังกลาว อีกฝายก็ไมสามารถฟองรองในทางคดี
ได ตอง พิจารณาเนื้อหาเปนกรณีไปวา MOU ที่ทำไวนั้นเขาลักษณะเปนขอตกลงหรือสัญญาหรือไม  

บันทึกขอตกลง Memorandum of Agreement (MOA) หมายถึง หนังสือสัญญา ซึ่งมีขอความที่ระบุ 
เปนหลักเกณฑหรือวิธีการใหบุคคลที่เก่ียวของตองปฎิบัติหรือดำเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามที่ตกลง หรือตามเงื่อนไขที่ 
กำหนดไว หากฝายใดฝายหนึ่งประพฤติผิดสัญญา อีกฝายหนึ่งยอมสามารถฟองรองดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณชิย หรือพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได  

การจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ไดดำเนินการรวมกับคูสญัญา
ตามบันทึกความเขาใจ (MOU) /บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MoA)/ หนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) กับเครือขายใน
ประเทศ มีการวางแผนจัดกิจกรรมรวมกันทุกปตลอดระยะเวลาที่ทำขอตกลงความเขาใจ ความรวมมือและเจตจำนง 

 

เงื่อนไข : 
1. นับทุก LOI/MOU/MOA ที่ยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการทำขอตกลงความเขาใจ ความรวมมือและเจตจำนง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ใหหนวยงานทําบันทึกแจงกองพัฒนานักศึกษา และฝายวิเทศสัมพันธ กองกลาง สำนักงานอธิการบด ี
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3. การพิจารณาขอตกลงความรวมมือในประเทศตองมีการดำเนินการตามแนวทางการจัดทำความรวมมือ 
ระหวางมหาวิทยาลัยกับเครือขาย (LOI/MOU/MOA)   

 

 สูตรการคำนวณ:  
จำนวนหนังสอืแสดงเจตจำนง/ขอตกลงบันทึกความเขาใจ/ความรวมมือกับ

เครือขายในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
จำนวนหนังสอืแสดงเจตจำนง/บนัทึกขอตกลงความเขาใจ/ความรวมมือกับ

เครือขายในประเทศทั้งหมด

X100 

 

 เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. รายชื่อหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) / ขอตกลงบันทึกความเขาใจ (MOU) /บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MoA) กับเครือขายภายในประเทศทั้งหมด  
2. รายชื่อหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) / ขอตกลงบันทึกความเขาใจ (MOU) /บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MoA) กับเครือขายภายในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3. เอกสารแสดงการทำหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) / ขอตกลงบันทึกความเขาใจ (MOU) /บันทึกขอตกลง

ความรวมมือ (MoA) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและ หนวยงาน/มหาวิทยาลัยตางๆภายในประเทศ 
4. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องของเครือขายภายในประเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ.  2563  2564 และ 2565 (ถามี) 
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เปาประสงคท่ี 3.6 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด 3.6.1 

จำนวนกิจกรรมท่ีดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศท่ีอยูในลำดับ 1-500  
QS Rankings (11) 
หนวยวัด :  กิจกรรม ปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) หนวยงานเจาภาพ : ฝายวิเทศสัมพันธ กองกลาง 
 

 คำอธิบาย :  
พิจารณาจากจำนวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยไดดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศที่อยูในลำดับ  

1-500 QS Rankings โดยตองมีการระบุกิจกรรมที่จะดำเนินการในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดงักลาวสามารถอยูภายใตบันทึกความเขาใจ (MOU) หรือ บันทึก
ขอตกลง (MOA) หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เชน หนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) บันทึกการตัดสินใจ (MOD) เปนตน หรือไมอยูก็ได 

กิจกรรมที่ดำเนินการ หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสามารถดำเนิน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งภายใต 4 กลุม ดังตอไปนี้ 

1. การจัดกิจกรรมทางวิชาการ เชน เชิญเปนวิทยากร จัดประชุมนานาชาติ เปนตน 
2. การทำวิจัยรวมกัน 
3. การแลกเปลี่ยนอาจารย 
4. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยตางประเทศที่อยูในลำดับ 1-500 QS Rankings หมายถึง มหาวิทยาลัยตางประเทศที่ อยู

ในลำดับที่ 1-500 QS World Rankings: Asia หรือสูงกวา โดยสามารถตรวจรายชื่อมหาวิทยาลัยตางประเทศไดตามลิงก 
หรือ QR Code ดานลาง 

QS World University Rankings 2023: 
https://www.topuniversities.com/university-

rankings/world-university-rankings/2023 

QS Asia University Rankings 2023: 
https://www.topuniversities.com/university-

rankings/asia-university-rankings/2023 

  
 

หมายเหตุ :  
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ใหหนวยงานทำบันทึกขอความแจงฝายวิเทศสัมพันธ กองกลาง 
 

 เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 กิจกรรม ตอ 1 คะแนนโดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

11 กิจกรรม 12 กิจกรรม 13 กิจกรรม 14 กิจกรรม 15 กิจกรรม 
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 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 กิจกรรม ตอ 1 คะแนนโดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 กิจกรรม 

 

 ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน : 
1. แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยตางประเทศที ่อยู ในลำดับ 1-500  

QS Rankings ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่จัดกับมหาวิทยาลัยตางประเทศที่อยูในลำดับ  

1-500 QS Rankings ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับมหาวิทยาลัย

ตางประเทศที่อยูในลำดับ 1-500 QS Rankings ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ.  2563 2564 และ 2565 (ถามี) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

การถายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ลงสูหนวยงาน 

 

ประเด็น แนวทางปงบประมาณ 2566 
ความสอดคลองกับปที่

ผานมา 
1. การเลือกตัวชี้วัด เลือกทุกตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
เหมือนเดิม 

2. กำหนดคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด 

1. พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง อยางนอย 3 ป ข้ึนไป หรือเทาที่
มีขอมูล 
2. กรณีที่เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงปริมาณ จะพิจารณาจาก
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลที่ใกลเคียง 

เหมือนเดิม 

3. กำหนดน้ำหนักของ
ตัวชี้วัด 

1. น้ำหนักของตัวชี้วัดที่สำคัญ จะกำหนดใหมีน้ำหนักตัวชี้วดัละ 
รอยละ 3.00 ตัวชี้วัดที่สำคัญมีทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด น้ำหนักรวม
เทากับ 33.00  

- ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณปจจุบันและ
อนาคต 
- มีผลตอการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา  
- เปนโครงการวาระสำคัญประจำป (Agenda)  
- เปนเปาหมายที่สำคัญประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566  

2. น้ำหนักของตัวชี ้วัดปกติมีน้ำหนักตัวชี ้วัดละ รอยละ1.81 
จำนวน 30 ตัวชี้วัด ใหน้ำหนักรอยละ 1.84 จำนวน 1 ตัวชี้วัด 
น้ำหนักรวมเทากับ 67.00   

เหมือนเดิม 

4. กำหนดเกณฑการให
คะแนน(คะแนนเต็ม 5) 

การกำหนดเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามขอตกลงของผู
กำกับดูแลตัวชี้วัด 

เปลี่ยนจาก 
คณะกรรมการเจรจา
ขอตกลง เปน ผูกำกับ

ดูแลตัวชี้วัด 
5. แนวทางการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายลงสูระดบัหนวยงาน 

5.1 การถายทอด
ตัวชี้วัดระดบั
มหาวิทยาลยัสู
หนวยงาน 

การถายทอดตัวชี้วัดลงสูหนวยงาน แบงออกเปน 3 กลุม คือ  
1) หนวยงานจัดการศึกษา 2) หนวยงานสนับสนุนการศึกษา  
3) หน วยงานที ่ม ีล ักษณะเฉพาะ พ ิจารณาจากตัวช ี ้ว ัดที่
สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน สวนโรงเรียนสาธิต เพิ่มเติม
ตัวชี้วัดตามภารกิจและแผนปฏิบัติการที่ไมซ้ำกับตัวชี้วัดบังคับ 

เหมือนเดิม 

5.2 การกำหนดคา
เปาหมายในระดบั
หนวยงาน 

พิจารณาการกำหนดคาเปาหมาย ดำเนินการ โดยแบงออกเปน 
2 กลุม 

1) ใชเปาหมายเดียวกันกับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (รอยละ) เชน 1.1.3 รอยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

เหมือนเดิม 
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ประเด็น แนวทางปงบประมาณ 2566 
ความสอดคลองกับปที่

ผานมา 
ป มหาวิทยาลัยกำหนดเปาหมายไวที ่  รอยละ 95.00 ทุก
หนวยงานที่ไดรับตัวชี้วัดนี้ ก็ตองใชเปาหมาย รอยละ 95.00 
เชนเดียวกัน 

2) พ ิ จ า รณาตามศ ั กยภาพของแต  ล ะหน ว ย ง า น
ประกอบดวย 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (จำนวน) มหาวิทยาลัยจะพจิารณา
ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน เชน 2.3.1 จำนวนผลงานที่
ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 
140 ผลงาน โดยจะพิจารณาศักภาพเปาหมายของแตละ
หนวยงาน ดังนี ้

1) คณะวิทยาศาสตรฯ จำนวน 20 ผลงาน 
2) คณะมนุษยศาสตรฯ จำนวน  1 ผลงาน  
3) คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 20 ผลงาน 
4) คณะศิลปกรรมศาสตร จำนวน 87 ผลงาน 
5) ว ิทยาล ัยนว ัตกรรมและการจ ัดการ จำนวน  

1 ผลงาน  
6) วิทยาลัยสหเวชศาสตร จำนวน 8 ผลงาน  
7) ว ิทยาล ัยโลจ ิสติกและซ ัพพลายเซน จำนวน  

2 ผลงาน  
8) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาตร จำนวน 1 ผลงาน 

5.3 การกำหนด
น้ำหนัก 

ใหใชคาน้ำหนักเดียวกับมหาวทิยาลัย เหมือนเดิม 

5.4  การกำหนด
เกณฑการใหคะแนน 
(คะแนนเต็ม 5) 

การกำหนดเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามขอตกลงของผู
กำกับดูแลตัวชี้วัด 

เปลี่ยนจาก 
คณะกรรมการเจรจา
ขอตกลง เปน ผูกำกับ

ดูแลตัวชี้วัด 
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ภาคผนวก ข 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 การกำหนดตัวชี้วัดท่ีสำคัญประจำปมีแนวทางการกำหนด โดยพิจารณา ดังนี้  
(1) ตัวชี้วัดท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณปจจุบันและอนาคต 
(2) ตัวชี้วัดท่ีมีผลตอการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
(3) ตัวชี้วัดท่ีสงผลตอโครงการวาระสำคัญประจำป (Agenda) 
(4) ตัวชี้วัดท่ีสงผลตอนโยบาย/ โครงการจำเปนเรงดวนของผูบริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัด 

ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 
1) 1.5.1 จำนวนระบบบริหารจดัการสำหรับมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล  

       

2) 1.6.2 จำนวนสาขาวิชาท่ีตอบสนอง 10+2 อุตสาหกรรม
เปาหมาย 

       

3) 1.6.4 จำนวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร 2 ภาษา        
4) 1.7.2 จำนวนหลักสูตรแบบบูรณาการระหวางศาสตรของ
กลุมสาขาวิชาในรูปแบบคลสัเตอร ภายในมหาวิทยาลัยหรือ
ขามสถาบันอุดมศึกษา 

       

5) 1.8.1 จำนวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนรวมกับ
สถานประกอบการ 

       

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน 
6) 2.1.3 บทความท่ีตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน 
Scopus รวมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยูในอันดับ 1 - 500  
(QS Ranking) 

       

7) 2.5.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ี
นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

       

8) 2.7.1 จำนวนเงินภายนอกท่ีสนับสนุนเพ่ือจัดการศึกษา        
ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 
9) 3.1.1 รอยละความสำเร็จของแผนการจดัอันดับ
มหาวิทยาลยั 

* *  * *   

10) 3.3.1 จำนวนนักศึกษาตางชาติท่ีลงทะเบียนเต็มเวลา         
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ตัวชี้วัด 

ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 
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11) 3.6.1 จำนวนกิจกรรมท่ีดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศท่ีอยูในลำดับ 1-500 QS Rankings 

       

รวม 1 4 1 2 1 1 1 

 
หมายเหตุ * หมายถึง เปนผูกำกับดูแลตัวชี้วัดรวม 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
จำแนกตามผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 
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แนวทางการดำเนินงานของหนวยงานเจาภาพ 
 

 

 
  

กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และเสนอใหผูกํากับ
ดูแลพิจารณาเห็นชอบ

สื่อสารแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใหหนวยงานที่
เกี่ยวของรับทราบ

1) รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแนวทางฯ
2) สอบทานและยืนยันความถูกตองของขอมูล 
3) รวบรวมหลักฐานในตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
4) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย
5) จัดสงขอมูลตามขอ ขอ 1-4 ใหกองนโยบายและแผน

สงเสริมและผลักดันรวมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามเปาหมายของตัวชี้วัด ทุกไตรมาส

พ.ย. 65 

พ.ย. 65 

ทุกวันที่ 25 ของเดือน 

ธ.ค. 65, มี.ค. 66 

มิ.ย. 66, ก.ย. 66 
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คำอธิบายตัวชี้วัดระดับหนวยงานเจาภาพ 
 

สำหรับหนวยงานเจาภาพ ซึ่งจะไดรับตัวชี้วัดเพิ่มเติม มีหนาที่ ดังนี้ 
1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเสนอใหผูกำกับดูแลพิจารณาเห็นชอบ 
2. สื่อสารแนวทางการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดใหหนวยงานที่เก่ียวของรับทราบ 
3. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางฯ สอบทานและยืนยันความถูกตองของขอมูล 

รวบรวมหลักฐานในตัวชี้วัดที่เก่ียวของ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย  
4. สงเสริมและผลักดันรวมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามเปาหมาย

ของตัวชี้วัด ทุกไตรมาส 
ทั้งนี้เพื่อวัดความสำเร็จของหนวยงานเจาภาพ ในตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งกำหนดเกณฑการใหคะแนน 5 

ระดับ พิจารณาจากการดำเนินงานตามข้ันตอนในแตละระดับ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย ที่ผานความเห็นชอบจากผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 
2 มีการสื่อสารแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

เพื่อนำไปสูการปฏิบัต ิ
3 มีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย อยางนอยปละ 2 คร้ัง  
4 มีการสอบทานความถูกตองของขอมูลกับหนวยงานที่เก่ียวของทุกเดือน 
5 มีแผนสงเสริมและสนับสนุนใหกับหนวยงานที่มีผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย 

 

ขอมูล/หลักฐานที่ตองรายงาน 
1. แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย ที่ผานความเห็นชอบจากผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 
2. รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายใหหนวยงานที่

เก่ียวของรับทราบ 
3. รายงานการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานและใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง อยางนอย

ปละ 2 คร้ัง 
4. รายงานการตรวจสอบและยืนยันขอมูลของตัวชี้วัดที่ไดรับเปนเจาภาพ 
5. บันทึกนำสงผลการตรวจสอบและยืนยัน 
6. เอกสารแสดงผลการดำเนินงานตามแนวทางการกำหนด 
7. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับเจาภาพ 
8. รายงานผลการปฏิบัติราชการและหลักฐานตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ในตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย 
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แบบฟอรมสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ....... 
หนวยงาน .................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(....) รอบ ..... เดือน 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
ผลการ

ดำเนินงาน 

คา
คะแนนที่

ได 

คะแนน
ถวง

น้ำหนัก 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร: 1 …………. 
 ตัวชี้วัด .............................           
 ตัวชี้วัด ...........................           
 ตัวชี้วัด ..............................           
 ตัวชี้วัด ...........................           
ยุทธศาสตร: 2 …………. 
 ตัวชี้วัด .........................           
 ตัวชี้วัด ...........................           
 ตัวชี้วัด ...........................           
 ตัวชี้วัด ............................           
ยุทธศาสตร: 3 …………. 
 ตัวชี้วัด .............................           
 ตัวชี้วัด ...........................           
 ตัวชี้วัด ............................           
 ตัวชี้วัด ............................           

 รวม    
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แนวทางการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2566 ขอใหกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

 

หัวขอรายงาน คำอธิบาย 
1. หนวยงาน ระบุชื่อหนวยงาน 
2. รอบการรายงานผล ทำเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลา ของการรายงาน 
3. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ระบุชื่อตัวชีว้ัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือคูมือการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
4. หนวยวัด ระบุหนวยวัดของตัวชี้วัด เชน รอยละ แหง ราย บาท ระดบั เปนตน 
5. น้ำหนัก ระบุนำ้หนักตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
6. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชีว้ัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

หนวยงาน 
7. ผลการดำเนินงาน ระบุผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี ้วัด ทั้งนี ้ตองมีหนวยนับ

เหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สำหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอยมากกวา 1 ตัวชี้วัด 
และไมไดระบุตัวชี้วัดยอยพรอมรายละเอียดลงในตาราง ไมตองระบุขอมูลผลการ
ดำเนินงาน) 

8. คาคะแนนทีไ่ด ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนำผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑการให
คะแนนที่ระบุในคำรับรองฯ แลวจึงนำคาคะแนนที่คำนวณไดมาใสในชองคาคะแนน
ที่ได  โดยใชวิธีการคำนวณจำแนกตามประเภทของตัวชี้วัด  

9. คะแนนถวงนำ้หนัก ระบุคาคะแนนถวงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนำคาคะแนนที่ไดของตัวชี้วัด 
มาคูณกับน้ำหนักของตัวชี้วัด แลวหารดวยน้ำหนักรวมทั้งหมดของทุกตัวชี้วัดที่
ระบุในคำรับรองฯ 

10. วันที่รายงาน ระบุวันที่จัดทำตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลังจากที่มีการตรวจสอบและผูมีอำนาจให
ความเห็นชอบแลว 

11. ผูรายงาน หนวยงาน ตำแหนง 
พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ระบุชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหทำหนาที่จัดทำตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตำแหนง เบอร
โทรศัพทที่สำนักงาน 
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ภาคผนวก ช 

แบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 
 

สำหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด :   ผูจัดเก็บขอมูล :    
โทรศัพท :  โทรศัพท :    
ขอมูลผลการดำเนินงาน :   

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1.      
2.      
3.      

 

เกณฑการใหคะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

      

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

     
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดำเนินการ  :   
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :   

 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
 
หลักฐานอางอิง : 
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) สำหรับตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณขอใหหนวยงานกรอกขอมูลตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

 

หัวขอการรายงาน คำอธิบาย 
1. รอบระยะเวลาการรายงาน ทำเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของการรายงาน 
2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื ่อตัวชี ้ว ัดและลำดับที ่ของตัวชี ้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการของหนวยงาน 
3. ผูกำกับดูแลตัวชีว้ัด ระบุชื่อผูกำกับดูแลตัวชี้วัด พรอมเบอรติดตอ 
4. ผูจัดเก็บขอมูล ระบุชื่อผูจัดเก็บขอมูล พรอมเบอรติดตอ 
5. ขอมูลผลการดำเนินงาน อธิบายรายละเอียดการดำเนินงานที่มีความสอดคลองกับประเด็น

การประเมินผลที่กำหนดไวของตัวชี้วัดนั้นๆ  
6. เกณฑการใหคะแนน ระบุเกณฑการใหคะแนนของตวัชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ของหนวยงาน 
7. การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน 

7.1 ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
7.2 น้ำหนัก ระบุน้ำหนักตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
7.3 ผลการดำเนินงาน ระบุผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ตองมี

หนวยนับเหมือนกับหนวยของตัวชี้วัด (สำหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดยอย
มากกวา 1 ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชี้วัดยอยพรอมผลการดำเนินงานให
ครบถวน) 

7.4 คาคะแนนที่ได ระบุคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยนำผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนที่กำหนดไว  

7.5 คะแนนถวงน้ำหนกั ระบุคาคะแนนถวงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่ไดจากการนำคาคะแนนที่ได
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ำหนักของตัวชี้วัด 

8. การบรรลุเปาหมาย ใหเปรียบเทียบคาเปาหมายและผลการดำเนินงาน 
9. คำชี้แจงการปฏิบตัิงาน/มาตรการที่ได
ดำเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ไดดำเนินการ สำหรับ
ตัวชี้วัดนี ้

10. ปจจัยสนับสนนุตอการดำเนินงาน ระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตอการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดนี้ 
11. อุปสรรคตอการดำเนินงาน  ระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัดนี้ทั ้งที่

ควบคุมไดและควบคุมไมได 
12. หลักฐานอางอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใชอางอิง และจำนวนของเอกสาร

ที่ไดจัดสงมา เพื่อใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยชนิดของหลักฐานอางอิงของแตละตัวชี้วัดสามารถดูได
จากคู มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย หัวขอ 
ขอมูลอางอิง/แนวทางการประเมินผล ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน 
รายละเอียดของแผนงาน หนังสือ คำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน รายงาน
การประชุม ภาพถาย เปนตน ทั้งนี้ขอใหระบุใหชัดเจนวาเอกสาร/
หลักฐานที่จัดสงมาประกอบนั้นมีความเกี่ยวของหรือสอดคลองกับ
การดำเนินงานของตัวชี้วัดในแตละข้ันตอนอยางไร 
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ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายตัวชี้วัด) สำหรับตัวชี้วัดทีเ่ปนเชิงปริมาณ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอำนวยการสถาบันสรางสรรคและ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
โทรศัพท : 02-160-1003/1040 โทรศัพท : 02-160-1221/1224 
ขอมูลผลการดำเนินงาน :  

 
 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนนิงานจำแนกรายหนวยงาน ดังนี้ 

หนวยงาน 
จำนวนบุคลากร

ที่สอบผาน 
จำนวนบุคลากร

ที่เขาสอบ 
คิดเปน 
รอยละ 

1) คณะครุศาสตร 67 73 91.78 
2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 101 119 84.87 
3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 48 73 65.75 
4) คณะวิทยาการจัดการ 61 81 75.31 
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29 62 46.77 
6) คณะศิลปกรรมศาสตร 24 62 38.71 
7) บัณฑิตวิทยาลยั 28 31 90.32 
8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 32 53 60.38 
9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 15 32 46.88 
10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร 42 59 71.19 
11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน  64 78 82.05 
12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร 9 15 60.00 
13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 35 46 76.09 
14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 50 72 69.44 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จำนวนบุคลากรที่สอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

คน 722 1015 992 

    1.1  บุคลากรสายวิชาการ 339 453 452 
    1.2  บคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 423 562 540 
2. จำนวนบุคลากรที่เขาสอบทั้งหมด คน 1,541 1,471 1404 
    2.1  บุคลากรสายวิชาการ 812 741 706 
    2.2  บคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 729 730 698 
3. ร อยละของบ ุคลากรท ี ่ผ านเกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 49.45 69.00 70.66 

    3.1  บุคลากรสายวิชาการ 41.75 61.13 64.02 
    3.2  บคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 58.02 76.99 77.36 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หนวยงาน 
จำนวนบุคลากร

ที่สอบผาน 
จำนวนบุคลากร

ที่เขาสอบ 
คิดเปน 
รอยละ 

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร 20 35 57.14 
16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธาน ี 29 29 100.00 
17) สำนักงานอธิการบด ี 131 161 81.37 
18) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 33 37 89.19 
19) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 13 13 100.00 
20) สถาบันวจิัยและพฒันา 16 17 94.12 
21) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 27 27 100.00 
22) สสสร. 7 7 100.00 
23) หนวยตรวจสอบภายใน 4 4 100.00 
24) สำนักทรัพยสนิและรายได 7 61 11.48 
25) วิทยาเขตนครปฐม 18 35 51.43 
26) ศูนยการศึกษา จ. สมุทรสงคราม 17 17 100.00 
27) ศูนยการศึกษา จ. ระนอง 4 4 100.00 
28) ศูนยความเปนเลิศในการดแูลผูสูงอาย ุ 12 12 100.00 
29) โรงเรียนสาธิต 49 89 55.06 

มหาวิทยาลัย 992 1404 70.66 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50.00 55.00 60.00 65.00 ≥70.00  

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดำเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ำหนัก 

1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

2.11 70.66 5.0000 0.1125 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรล ุ
≥70.00 70.66 บรรลุ  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดำเนินการ :  

• มหาวิทยาลยัไดกำหนดกลยุทธในการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร โดยไดจดัโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร 

• มหาวิทยาลยักำหนดใหสถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เปนหนวยงานเจาภาพ ในการกำกับ
และติดตามผลการดำเนินงานในตัวชี้วัด “รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั” โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี ้
1. ประชาสัมพนัธรับสมัครสอบ SSRU -TEPTEP 
2. ดำเนินการจัดสอบ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

3. ประกาศผลสอบ 
4. จัดอบรมใหกับผูที่ไมสอบเกณฑ SSRU-TEP 
5. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดอบรม/สอบผูที่สอบไมผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
6. กำหนดใหเปนตัวชี้วัดระดับบุคคล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  
• ดานบุคลากร: ผูบริหารงานหนวยงาน มีการผลักดันและสนับสนนุบุคลากรในสังกัดเขารับการทดสอบและอบรม

ดานภาษาอังกฤษเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
• ดานงบประมาณ: ผูบริหารงานหนวยงาน มีการสนบัสนุนงบประมาณสาหรับบุคลากรในสังกัดเขารับ 
• การทดสอบและอบรมดานภาษาอังกฤษเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลยั 
• ดานกระบวนการ/วธิีการ: ผูบริหารมีการวางนโยบายใหบุคลากรในสังกัดใหพัฒนาไปตามแผนพัฒนาบุคลากรเปน

ประจาทุกป 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
 - 
หลักฐานอางอิง : 
1.5.3 – 01 รายงานสรุปผลการสอบวัดระดับความรูทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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สำหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด:  
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด :  ผูจัดเก็บขอมูล :  
โทรศัพท :  โทรศัพท :  
ขอมูลผลการดำเนินงาน :  

ขอ คำอธิบายผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1   
2   
3   
4   
5   

 

เกณฑการใหคะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

     
 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดำเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงน้ำหนัก 

     
 

การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรล ุ
   

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดำเนินการ :  
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน :  
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
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ตัวอยางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(รายตัวชี้วัด) สำหรับตัวชี้วัดคุณภาพ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำหลักสูตรดาน ICT 
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท : 0-2160-1406 โทรศัพท : 02-160-1340 
ขอมูลผลการดำเนินงาน :  

คะแนน ผลการดำเนินงาน หลักฐานอางอิง 
1 บณัฑิตวิทยาลยัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ

จดัทาํหลกัสตูร ดา้น ICT ลงวนัที่เม่ือ.... 

3.4.1-1-01 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 
ดาน ICT 

2 คณะทํางานจัดทําหลักสูตรด้าน ICT 

ประชุมจัดทาํแผนการพัฒนาหลักสูตร 

ด้าน  ICT เ ม่ื อวันที่ . . .  มีทั้ งห มด  . . . 

กิจกรรม 

3.4.1-2-01 แผนการพัฒนาหลกัสูตร ดาน ICT 
3.4.1-2-02 รายงานการประชุม... 

3 ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามแผนการ

พฒันาหลกัสตูร ดา้น ICT  

3.4.1-3-01 รายงานการความกาวหนาของการ
ดำเนินงานตามแผน  รอบ 3 เดือน 
3.4.1-3-02 รายงานการความกาวหนาของการ
ดำเนินงานตามแผน  รอบ 6 เดือน 
3.4.1-3-03 รายงานการความกาวหนาของการ
ดำเนินงานตามแผน  รอบ 12 เดือน 

4 คณะกรรมการฯ ประชุมติดตามการ

ดาํเนินการตามแผนการพัฒนาหลกัสตูร 

ด้าน ICT พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการ

ดาํเนินงาน 

3.4.1-4-01 รายงานการประชุมติดตามความกาวหนา
ของการดำเนินงานตามแผน  รอบ 3 เดือน 
3.4.1-4-02 รายงานการประชุมติดตามความกาวหนา
ของการดำเนินงานตามแผน  รอบ 6 เดือน 
3.4.1-4-03 รายงานการประชุมติดตามความกาวหนา
ของการดำเนินงานตามแผน  รอบ 12 เดือน 

5 บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ดํา เนินงานตามแผนและไ ด้  ( ร่ า ง ) 

หลกัสตูร ดา้น ICT 

3.4.1-5-01 รายงานประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนการพัฒนาหลักสตูรดาน ICT 
3.4.1-5-02 (ราง) หลักสูตร ดาน ICT 

 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับ 1 ระดับ 1 - 2 ระดับ 1 - 3 ระดับ 1 - 4 ระดับ 1 - 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดำเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ำหนัก 

1.4 .6  ระด ับความสำ เร ็ จของการ
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรดาน ICT 

1.00 ระดับ 5  5.0000 0.2500 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
 
  

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรล ุ
ระดับ 5 ระดับ 5  บรรลุ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดำเนินการ :  
1) บัณฑิตวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ดาน ICT ลงวันที่เมื่อ.... 
2) คณะทำงานจัดทำหลักสูตรดาน ICT ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตร ดาน ICT เมื่อวันที่... มีทั้งหมด ... 

กิจกรรม 
3) ผูรับผิดชอบดำเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร ดาน ICT 
4) คณะกรรมการฯ ติดตามการดำเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร ดาน ICT 
5) บัณฑิตวิทยาลัยประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและได (ราง) หลักสูตร ดาน ICT 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : - 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : - 
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 ที่ปรึกษา 
 อธิการบดี  
 รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 รองอธิการบดีฝายบริหาร  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา  ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
 รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม  ผูชวยอธิการดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม 

 

 หนวยงานที่เขียนคำอธิบายตัวช้ีวัด 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กองกลาง 
 กองบริการการศึกษา  กองบริหารงานบุคคล 
 กองพัฒนานักศึกษา  กองนโยบายและแผน 
 กองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม  

 
 

 ผูรวบรวม/เรียบเรียง/รูปเลม 
 ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน 
 หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ 
 หัวหนาฝายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 บุคลากรฝายแผนและงบประมาณ และฝายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

 

คณะผูจัดทำ 






