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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                                                         ๑ 

ที่มาของการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา  

 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในการ

ประชุมเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบใหมีการจัดกลุมสถาบันในการจัดทําคํารับรองและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือประโยชนดังตอไปนี้  

๑) เปนการเปดโอกาสใหสถาบันประกาศตอสาธารณชนวาสถาบันมีจุดเนนดานใด ซึ่งเทากับเปนการ

ใหปฏิณญาของสถาบันวาจะมุงมั่นในการพัฒนาสถาบันใหมีความเปนเลิศตามอัตลักษณที่ไดประกาศออกไป  

๒) การเปดโอกาสใหสถาบันไดพัฒนาตนเองจนมีความเปนเลิศในพันธกิจของตนแสดงถึงการให

อิสระในเชิงวิชาการ (academic freedom) แกสถาบันอุดมศึกษา  

๓) ผลการจัดกลุมดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบการประเมินภายนอกของ สมศ. โดย   

สมศ. จะไดนําผลการจัดกลุมดังกลาวมาประกอบการพัฒนาเกณฑการตัดสินผลการประเมินที่ผันแปรไปตาม

กลุมสถาบัน ซึ่งชวยความยุติธรรมตอสถาบันอุดมศึกษา   รวมทั้ง การสรางความชัดเจนเก่ียวกับเกณฑการ

ประเมินดังกลาว  จะทําใหการประเมินที่มีลักษณะวัตถุวิสัยหรือมีความเปนปรนัย (objectivity) นอกจากนั้น

ผลการจัดกลุมดังกลาวจะชวยให สมศ. ออกแบบจัดทีมประเมินไดอยางเหมาะสมกับประเภทของสถาบันอีก

ดวย  

4) การจัดกลุมสถาบันจะชวยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถกําหนดทิศทางการ

สงเสริมและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมและเปนธรรมแก

สถาบันอุดมศึกษาแตละกลุม  

5) การจัดกลุมสถาบันจะสงผลตอการที่รัฐบาลจะกําหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตในลักษณะตาง ๆ 

ตามความตองการของประเทศ โดยการกําหนดทุนการศึกษาสําหรับสถาบันในกลุมตาง ๆ ตามความตองการ

กําลังคนของประเทศ และการสนับสนุนงบประมาณชวยเหลือสถานศึกษาในกลุมใดกลุมหนึ่ง เพ่ือใหมีความ

เปนเลิศในแตละกลุมสถาบัน  ตลอดจนในการประเมินของ สมศ. ตามกลุมตางๆ  
 

ดวยเหตุผลดังกลาว สมศ. ในฐานะที่ปรึกษาดานการประเมินผล ของสํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดวางแผน

เพ่ือการจัดกลุมสถาบันตามจุดเนนพันธกิจ โดยไดขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาในการกระจายน้ําหนักลงใน

พันธกิจหลัก โดยหลักการในการกระจายน้ําหนักท่ีวานี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินสถาบันอุดมศึกษา ใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงกําหนดจุดเนนของ

สถาบัน แลวกําหนดน้ําหนักตามหลักเกณฑดังกลาว  ซึ่งการดําเนินการนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภา

สถาบัน   
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๒

  

การจัดกลุมสถาบันพิจารณาจากการกระจายน้ําหนัก ๑๐๐ คะแนนใน ๔ พันธกิจหลัก ๔ ดาน 

 การปฏิบัติตามพันธกิจ 

กลุมสถาบันตามจุดเนน สอน วิจัย 
บริการ

วิชาการ 

ทํานุบํารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
รวม 

๑. การผลิตบัณฑิตและวิจัย  
(≥ ๓๐ %) 

 
(≥ ๓๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๑๐ %) ๑๐๐% 

๒. การผลิตบัณฑิตและ 
    การพัฒนาสังคม 

 
(≥ ๓๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๓๐ %) 

 
(≥ ๑๐ %) ๑๐๐% 

๓. การผลิตบัณฑิต และพัฒนา 
    ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
(≥ ๓๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) ๑๐๐% 

4. การผลิตบัณฑิต  
(≥ ๓๕ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๒๐ %) 

 
(≥ ๑๐ %) ๑๐๐% 

* เครื่องหมาย ( ) แสดงจุดเนนที่สถาบันเพิม่นํ้าหนักจากเกณฑขั้นต่ําที่ สมศ. กาํหนด 
 

นิยามของกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
กลุมที่ ๑ กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย เปนกลุมสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยเนนดานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  และวิจัยสรางความรูใหมเพ่ือ
ความเปนเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ   และเผยแพรความรูไปสูผูใชทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดย
มุงสูความทันสมัย  และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
 

กลุมที่ ๒ กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม     เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษา
ที่ไดปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาโดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ  ผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในบางสาขาวิชาและเนนการพัฒนาสังคม  โดยการประยุกตความรูเพ่ือ
บรกิารวิชาการหรือวิชาชีพแกสังคม 
 

กลุมที่ ๓ กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป นกลุ ม
สถาบันที่ไดปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวน
ใหญ ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในบางสาขาวิชา  โดยการประยุกตความรู เพ่ือสรางและพัฒนา
มาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งเผยแพรองคความรู ภูมิปญญาไทยสูสากล 
 

กลุมที่ ๔ กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันที่ เนนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ประยุกตความรูเพ่ือใชในการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตและ
พัฒนาคนในดานวิชาการ และวิชาชีพตาง ๆ  
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุมที ่

๑ 
กลุมที่ 

๒, ๓ และ ๔ 

มิติที่ ๑ มิติดานประสิทธิผล      ๕๕ ๕๕ 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏบิัติ
ราชการ  

๑. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

๕ ๗.๕ 

 ๒. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ
บรรลุ เป าหมายตามแผนปฏิบัติ ร าชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

๕ ๗.๕ 

 ๓. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๑๕ ๑๕ 

  ๓.๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ํ า ห นั ก ใ น ก า ร บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย ต า ม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษา ในสวนของ
งบประมาณแผนดิน 

(๑๐) 
 

(๑๐) 

  ๓.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ํ า ห นั ก ใ น ก า ร บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย ต า ม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษาในสวนของ
งบประมาณรายได 

(๕) (๕) 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุมที ่

๑ 
กลุมที่ 

๒, ๓ และ ๔ 

• ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก ๔. ๒๘ ๒๕ 

  

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การบรรลุ ม าตรฐานคุณภาพ    สมศ .  ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

  ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ 

  ๔.๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป  

  ๔.๑.๒  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

  ๔.๑.๓   ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใช
บัณฑิต  

  ๔.๑.๔*  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดาน
อ่ืนที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  

  ๔.๑.๕*  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญา
โทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
หรือเอก 

 
• การกําหนดน้ําหนัก
ของมาตรฐานคุณภาพ 
สมศ .เปนไปตามมติที่
สภามหาวิทยาลัยแตละ
แหงอนุมัติไว 

• กรรมการเจรจาจะ
เจรจา เฉพาะน้ํ าหนัก 
เปาหมาย  และเกณฑ
ก า ร ใ ห ค ะ แ น น ข อ ง
ตั ว ชี้ วั ด ใ น แ ต ล ะ
มาตรฐาน 

• สั ด ส ว น น้ํ า ห นั ก
ตัวชี้วัดรวม : ตัวชี้วัด
เฉพาะ เทากับ ๕๐ : ๕๐ 

 

  ๔.๒ มาตรฐานดานการวิจยัและงานสรางสรรค  
  ๔.๒.๑  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่

ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา  

 

ตัวชี้วัดท่ีมี *  ไดแก ตัวชี้วัดท่ี ๔.๑.๔  และ ๔.๑.๕  หมายถึง  ตัวชี้วัดเฉพาะกลุมสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิต ซึ่งในที่น้ี
มหาวิทยาลัยทุกแหงเนนการผลิตบัณฑิตจึงตองเลือกตัวชี้วัดท้ังสองตัวน้ี 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๕

  

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุมที ่

๑ 
กลุมที่ 

๒, ๓ และ ๔ 

  ๔ .๒ .๒   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิ จัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจํา 

 

  ๔.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทํา
วิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา 

 

  ๔.๒.๔*  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 

 

  ๔.๒.๕*  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 

  ๔.๓ มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  
  ๔.๓.๑  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 

 

  ๔ .๓ .๒  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจํา
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

 

  ๔.๓.๓  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
และระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

 

ตัวชี้วัดท่ีมี *  ไดแก ตัวชี้วัดท่ี ๔.๒.๔   และ ๔.๒.๕  หมายถึง  ตัวชี้วัดเฉพาะกลุมสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๖

  

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุมที ่

๑ 
กลุมที่ 

๒, ๓ และ ๔ 

  ๔.๓.๔*  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

  ๔.๓.๕*  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของ
สถาบัน 

 

  ๔.๔ มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

 

  ๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
ทั้งหมด 

 

  ๔ .๔ .๒   รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่ เขารวม
โครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

 

  ๔.๔.๓  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

 

  ๔.๔.๔*  จํานวนผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองค
ความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 

 

  ๔.๔.๕*  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

ตัวชี้วัดท่ีมี *  ไดแก ตัวชี้วัดท่ี ๔.๓.๔  และ ๔.๓.๕  หมายถึง  ตัวชี้วัดเฉพาะกลุมสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
และตัวชี้วัดท่ี ๔.๔.๔  และ ๔.๔.๕  หมายถึง  ตัวชี้วัดเฉพาะกลุมสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุมที ่

๑ 
กลุมที่ 

๒, ๓ และ ๔ 

 ๕. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  ๒ ๒ 
 (ตัวชี้วัดเพิ่มเติม

พิเศษ) 

มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพ    ๑๕ ๑๕ 
• คุณภาพการใหบริการ ๖. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ๘ ๘ 
• การประกันคุณภาพ 
 

๗. 
 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  

๔ ๔ 

• การปฏิบตัติามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย  

๘. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา  

๓ ๓ 

มิติที่ ๓  มิติดานประสิทธิภาพ
  ของการปฏิบัติราชการ   

  ๑๐ ๑๐ 

• การบริหารงบประมาณ ๙. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

๓ ๓ 

• ประสิทธภิาพของการใช
พลังงาน 

๑๐. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน ของสถาบันอุดมศึกษา 

๓ ๓ 

• การลดระยะเวลาการ
ใหบริการ    

๑๑. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๒ ๒ 

• การจัดทําตนทุนตอหนวย ๑๒. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 

๒ ๒ 

มิติที่ ๔ มิตดิานการพัฒนา
สถาบัน 

  ๒๐ ๒๐ 

• การบริหารการศึกษา ๑๓. ร ะ ดั บคุณภาพขอ งก า รกํ า กั บ ดู แ ลของสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
 

๒ ๒ 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๘

  

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

น้ําหนัก (รอยละ) 
ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุมที ่

๑ 
กลุมที่ 

๒, ๓ และ ๔ 
 ๑๔. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

๒ ๒ 

 ๑๕.  ร ะ ดับคุณภาพของการพัฒนาบุ คลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๒ ๒ 

 ๑๖. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา 

๒ ๒ 

 ๑๗. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 

๒ ๒ 

 ๑๘. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร 

๒ ๒ 

 ๑๙. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 
และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  

๒ ๒ 

ตัวชี้วัดเลือก (๑ ตัวชี้วัด) ๒๐. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  

๒ ๒ 

 ๒๑.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๒ ๒ 

• หลักสูตรและการเรียนการสอน ๒๒. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมด 

๒ ๒ 

 ๒๓. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ๒ ๒ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ :  ใหมีการเจรจาน้ําหนัก เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนในตัวชีว้ัดที่ ๓ , ๔ และ ๑๖ 
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คําอธิบายตวัชีว้ัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มิติที่ ๑  มิติดานประสิทธิผล 

 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวง  
น้ําหนัก :  
               กลุมที่ ๑  รอยละ ๕ 
               กลุมที่ ๒,๓  และ ๔  รอยละ ๗.๕ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ    

• สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนนเฉล่ีย 
ถวงน้ําหนกั    
(Wi x SMi) 

KPISM ๑ W๑      SM๑ (W๑ x SM๑) 
KPISM ๒ W๒      SM๒ (W๒ x SM๒) 

. .      . . 

. .      . . 
KPISM i Wi      SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  เทากับ 
    

 Σ   (Wi x SMi)               หรือ                 (W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi            W๑+ W๒ +...+ Wi 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับกระทรวง 
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                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๑๐

  

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏบิัติราชการของกระทรวง และ

ผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑  โดยที ่น้ําหนกัรอยละของตัวชี้วัดแตละลําดับ 
(i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจากําหนดกับกระทรวง 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเรจ็ตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑ
การใหคะแนน 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏบิัติราชการของกระทรวง ;  ๑, ๒,…, i  
 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ Σ (Wi x SMi) = ๑ 
๒ Σ (Wi x SMi) = ๒ 
๓ Σ (Wi x SMi) = ๓ 
๔ Σ (Wi x SMi) = ๔ 
๕ Σ (Wi x SMi) = ๕ 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 
หมายเหตุ :  
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) 
สถาบันอุดมศึกษาไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
และในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุเฉพาะชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
โดยใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ ๑ มากอน  
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๑๑

  

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๒   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
น้ําหนัก :  
               กลุมที่ ๑  รอยละ ๕ 
               กลุมที่ ๒,๓  และ ๔  รอยละ ๗.๕ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   

• สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองรวมรับผิดชอบผลการ
ดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวชี้วัดที่ทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนนเฉล่ีย 
ถวงน้ําหนกั    
(Wi x SMi) 

KPISM ๑ W๑      SM๑ (W๑ x SM๑) 
KPISM ๒ W๒      SM๒ (W๒ x SM๒) 

. .      . . 

. .      . . 
KPISM i Wi      SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 

 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เทากับ 

     

 Σ   (Wi x SMi)             หรือ              (W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi            W๑+ W๒ +...+ Wi 
 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๑๒

  

โดยที่  

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑  โดยที่ 
น้ําหนักรอยละของตัวชี้วัดแตละลําดับ (i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะ
เจรจากําหนดกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑ
การใหคะแนน 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ;  ๑, ๒,…, i  

เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ Σ (Wi x SMi) = ๑ 
๒ Σ (Wi x SMi) = ๒ 
๓ Σ (Wi x SMi) = ๓ 
๔ Σ (Wi x SMi) = ๔ 
๕ Σ (Wi x SMi) = ๕ 

เงือ่นไข :  
กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะนําน้ําหนักของตัวชี้วัด

นี้ไปรวมไวกับตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง”  เปนน้ําหนักรอยละ ๑๕  ทั้งนี้  ตองนําน้ําหนักรอยละ ๗.๕ ไปเฉลี่ยตามสัดสวนของตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงทุกตัวที่ไดมีการเจรจาไวแลว 
เหตุผล :  

เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษาใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หมายเหตุ :  
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) 
สถาบันอุดมศึกษาไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ขอให
สถาบันอุดมศึกษาระบุเฉพาะชื่อตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ ๑ มากอน                
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๑๓

  

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของสถาบันอดุมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๑๕ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

จําแนกเปน  ๒ ตัวชี้วัด  ดังนี้   
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษาในสวนของงบประมาณแผนดิน 
น้ําหนัก : รอยละ ๑๐ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษาในสวนของงบประมาณรายได 

น้ําหนัก : รอยละ ๕ 
 

• ตัวชี้ วัดยอยในตัวชี้วัดที่ ๓ ไดแก ตัวชี้วัดทั้งหมดที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยตองไมซ้ํากับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ทั้งนี้ ใหเสนอตัวชี้วัดที่สําคัญเพื่อใชในการเจรจา 

• แนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก 
           ๑)  สอดคลองกับยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
 ๒) บงชี้คุณภาพการศึกษา 
 ๓) สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 ๔) สะทอนอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
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ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนนเฉล่ีย 
ถวงน้ําหนกั    
(Wi x SMi) 

KPISM ๑ W๑      SM๑ (W๑ x SM๑) 
KPISM ๒ W๒      SM๒ (W๒ x SM๒) 

. .      . . 

. .      . . 
KPISM i Wi      SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาเทากับ 
     

  Σ   (Wi x SMi)             หรือ     (W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi               W๑+ W๒ +...+ Wi 
 
โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และผลรวมของน้ําหนักของ

ทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเรจ็ตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑ

การใหคะแนน 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏบิัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ;  ๑, ๒, ๓,…, i  

 

เกณฑการใหคะแนน  :  
                ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ Σ (Wi x SMi) = ๑ 
๒ Σ (Wi x SMi) = ๒ 
๓ Σ (Wi x SMi) = ๓ 
๔ Σ (Wi x SMi) = ๔ 
๕ Σ (Wi x SMi) = ๕ 

 

 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับ
สถาบันอุดมศกึษา 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๑๕

  

ขอมูลที่ตองการ : 
๑. รายชื่อคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษาจากงบประมาณแผนดิน 
๒. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษาจากงบประมาณ

แผนดินและงบประมาณรายได 
๓. ผลการวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของ

สถาบันอุดมศึกษาจากงบประมาณแผนดิน พันธกิจหลักของสถาบัน แผนยุทธศาสตรหรือ แผนกลยุทธกับ             
ยุทธศาสตรชาติ  และสะทอนอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของตัวชี้วัดแตละตัว 
 

หมายเหตุ:  
๑) ใหมีการเจรจาเฉพาะน้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนในตัวชี้วัดที่สําคัญ โดยตองไมซ้ํากับ

ตัวชี้วัดอื่น ๆ ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีแผนปฏิบัติราชการหรือแผนยุทธศาสตรแผนเดียวที่บูรณาการทั้ง

งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ไมตองแยกเปนตัวชี้วัดที่ ๓.๑ และ ๓.๒ ใหระบุสัดสวน
ระหวางงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดที่จัดสมทบไวดวย   
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๑๖

  

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.   
                    ของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก :  
               กลุมที่ ๑  รอยละ ๒๘ 
               กลุมที่ ๒,๓  และ ๔  รอยละ ๒๕ 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการบรรลุเปาหมายตามมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ.  

• พิจารณาจากประเด็นการประเมินผล ไดแก  การมีมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  ดานการวิจัย
และงานสรางสรรค    ดานการบริการวิชาการ    และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ทั้งนี้  น้ําหนักใน         
แตละประเด็นการประเมินผลใหเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันแตละแหงอนุมัติ        

• การกําหนดน้ําหนักของมาตรฐานคุณภาพ สมศ.เปนไปตามมติที่สภามหาวิทยาลัยแตละแหง
อนุมัติไว 

• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจาเฉพาะน้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัดในแตละมาตรฐาน 

• สัดสวนน้ําหนักตัวชี้วัดรวม : ตัวชี้วัดเฉพาะ เทากับ ๕๐ : ๕๐ 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนนเฉล่ีย 
ถวงน้ําหนกั    
(Wi x SMi) 

KPISM ๑ W๑      SM๑ (W๑ x SM๑) 
KPISM ๒ W๒      SM๒ (W๒ x SM๒) 

. .      . . 

. .      . . 
KPISM i Wi      SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จตาม
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. เทากับ 
     

 Σ   (Wi x SMi)          หรือ           (W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 

          Σ Wi                    W๑+ W๒ +..+ Wi 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับ

สถาบันอุดมศกึษา 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๑๗

  

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ

สถาบันอุดมศึกษา และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเรจ็ตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริง

กับเกณฑการใหคะแนน  
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ

สถาบันอุดมศึกษา ;  ๑, ๒,…, i  
 
เกณฑการใหคะแนน  :  

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ Σ (Wi x SMi) = ๑ 
๒ Σ (Wi x SMi) = ๒ 
๓ Σ (Wi x SMi) = ๓ 
๔ Σ (Wi x SMi) = ๔ 
๕ Σ (Wi x SMi) = ๕ 

 
เหตุผล :  

เพื่อใหมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสถาบันอุดมศึกษา  โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  
 
หมายเหตุ : 
                ตัวชี้วัดยอย ในตัวชี้วัดที่  ๔  ตัวใด ไมสามารถนําไปใชในการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษาได  
ใหกําหนดคาน้ําหนักตัวชี้วัดยอยนั้นเปน  ๐ (ศูนย)   โดยใหนําน้ําหนักในตัวชี้วัดดังกลาวไปกระจายลงในตัวชี้วัด 
ในกลุมของตัวชี้วัดยอยของตัวชี้วัดที่กําหนดคาน้ําหนักตัวชี้วัดยอยนั้นเปน  ๐ (ศูนย)  ได  เชน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑  
สถาบันไมไดเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จึงกําหนดคาน้ําหนักตัวชี้วัดยอยที่ ๔.๑.๕ รอยละของบทความ
วิทยานิพนธ ฯ เปน ๐  แลวใหนําน้ําหนักไปกระจายลงในตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑  ถึง ๔.๑.๔  โดยใหมีน้ําหนักเฉลี่ย              
เทาๆ กัน  เปนตน 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๑๘

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  กับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยไมนับรวมผูที่ศึกษาตอ
ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่
เรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทํา ภายในระยะเวลา ๑ ปนับจาก
วันที่สําเร็จการศึกษา   

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีที่เรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ มีกิจการของตนเองที่มีรายได
ประจํา  ภายในระยะเวลา ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

• การนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา  
ใหนับเฉพาะผูที่ไดงานหรือเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น   ไมนับผูที่มีงานทํา หรือมีกิจการของ
ตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว                  

• วันที่สําเร็จการศึกษา  หมายถึง  วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 

• แจงนับตามปงบประมาณ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

 (จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระ 
ภายใน ๑ ป นบัจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 (จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
ไมรวมผูศกึษาตอ) 

X ๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลไดจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับกลุมสาขาที่มีการสํารวจ
และรวบรวมไว ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขึ้น 
ทั้งนี้หากไมสามารถเก็บขอมูลจากบัณฑิตไดทั้งหมด      สถาบันอาจจัดเก็บในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยตองแสดงใหเห็นวาบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามนั้นมีความเปนตัวแทนของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปนั้น ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก  
 ๑. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําแลว ภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

๓. จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้   
ไมนับรวมผูศึกษาตอ   
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ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 

 
หมายเหตุ  ถาขอมูลผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตไมทันตามปฏิทินการรายงานใหใสคาคะแนน ๑ ไว
กอน และเมื่อไดขอมูลแลวจงึรายงานมาเพื่อปรับคะแนน ทั้งนี ้ ถาขอมูลไมทันในรอบการประเมินก็อนโุลมใหใช
ขอมูลปลาสุดแทน 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๒๐

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๑.๒ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษากับบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดงานทําทั้งหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแก หลักสูตรปกติ หลักสูตรตอเนื่อง หลักสูตรสมทบ) ที่ไดงานทําตรง
หรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ที่ไดงานทําทั้งหมด โดยใหนับเฉพาะบัณฑิตที่ไมมีงานทํากอนเขาศึกษาตอ และไมนับรวมผูที่ศึกษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

 (จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงานทําตรงหรือสอดคลองกับ 
สาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 (จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดงานทํา) 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
                ขอมูลไดจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับกลุมสาขาที่มีการ
สํารวจและรวบรวมไว ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา
จัดเก็บขึ้น ทั้งนี้หากไมสามารถเก็บขอมูลจากบัณฑิตไดทั้งหมด สถาบันอาจจัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยตองแสดงใหเห็นวาบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามนั้นมีความเปน
ตัวแทนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดงานทําทั้งหมด ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก  
 ๑. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๓. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๔. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําอยูกอนแลว 

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๒๑

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๓  ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
คําอธิบาย : 

•  ผูใชบัณฑิต  ใหหมายรวมถงึ  นายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย  

• ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คาเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบจากคา ๕ ระดับ) ของนายจาง 
ผูประกอบการ และผูที่บัณฑติทํางานเกี่ยวของ จากการประเมินบัณฑติที่ทํางานดวยต้ังแต ๑-๓ ป โดยพิจารณา
คุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ๓ ดานของบัณฑติที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒   ไดแก ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่
สงผลตอการทํางาน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๕  ตอ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 
ขอมูลที่ตองการ : 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย ที่มีตอ
บัณฑิตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๒๒

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๑.๔*  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
คําอธิบาย : 

• จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐  ตองเปนรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของตางหนวยงาน เชน หนวยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง 
ทบวง กรม หรือจังหวัด หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือองคกรวิชาชีพ หรือหนวยงานหรอื
องคกรวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ ซึ่งแสดง
ถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและหนวยงาน สามารถนับรวมรางวัลผลงานวิทยานิพนธไดดวย   

• การนับรางวัลของนักศึกษา สามารถนับไดทั้งรางวัลของนักศึกษาภาคปกติ และรางวัลของ
นักศึกษาภาคนอกเวลา และหากผูไดรับรางวัลนั้นเปนศิษยเกาหลายสถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัล
นั้นได และสามารถนับซ้ําไดหากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหลายครั้งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. ชื่อนักศึกษา ศิษยเกา และชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให และเดือนและปที่ไดรับ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งคําประกาศเกียรติคุณฯ 
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน

ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๒๓

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๕*  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท หรือ เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ   

• บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  หมายถึง   บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก (โดยจะตอง
เปนบทความ ไมใชบทคัดยอ)  ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่
ยอมรับ   ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติที่มีผู
ประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร                 
อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอ
เทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website  0http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)  รวมทั้ง 

บทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

• ผูประเมินอิสระ (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของผูที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 

• วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่เปน
ที่ยอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI)   ฐานขอมูล Ei Compendex  ฐานขอมูล 
INSPEC  ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล PUBMED  ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural Online 
Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน 

• วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่คณะบรรณาธิการ ตองเปนชาว
ตางประเทศ อยางนอย ๑ คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 

• วารสารระดับชาติ   ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ  จากสถาบันตางๆ 
และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมา
จากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ ๒๕ 

ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล  
๑) ISI = http://portal.isiknowledge.com/  
๒) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet  
๓) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/  
๔) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/  
๕) Biosis = http://www.biosis.org/  
๖) Scopus = http://www.info.scopus.com/  
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๒๔

  

๗) Pubmed = http://www.pubmed.gov/  
๘) Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then  
     academic search premium)  
๙) Infotrieve = http://www.infotrieve.com  
๑0) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลที ่สกว.ใหการรับรองดวย 

• บทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่ไดรับการ
คัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)    สําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือก
ใหตีพิมพรวมเลมรวมกับบทความอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาใหถือเปนหนังสือหรือวารสารระดับนานาชาติ 
หากหนังสือนั้นอยูในฐานขอมูลสากล 

• การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ จะไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม 
 
สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดตีพิมพเผยแพร)  

 (จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

๒. จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งหมด 
๓. หลักฐานรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีบทความจาก

วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพ  
หมายเหตุ 

๑. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร รวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. การเผยแพรผลงาน ๑ เรื่อง ที่เผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับเพียง ๑ ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการ

เผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
๓. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซึ่งเมื่อนับการตอบรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะนํามาแจงนับซ้ํา
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมได 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๒๕

  

๔. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ที่
ไดรับการประเมิน โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ ตางๆ โดยระบุ
รายละเอียดดังนี้ 

  ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
  ชื่อบทความ 
  ชื่อผูเขียน 
  เลขหนา 

 
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน

ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
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ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค     
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา  
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้การเปนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูล
สากล  และวารสารระดับชาติที่มีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และเทียบเทาวารสาร เชน 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การ
เทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 
ใน website  1 Hhttp://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดง
ความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปน
ตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น   รวมท้ังสิ่งประดิษฐ
หรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม    

• การนําไปใชประโยชน  หมายถึง การมีหลกัฐานแสดงวาไดมีการผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไป
ใชในการพัฒนาตามวัตถุประสงคหรอืขอเสนอแนะของการทําวิจัยหรือการสรางสรรคผลงานชิ้นนั้น ๆ    

• บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ 
หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอ เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings)  

• ผูประเมินอิสระ (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิทีป่ระเมินบทความของผูที่ไดรบัการตีพิมพ
ในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 

• วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมลูสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่เปนที่
ยอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI)   ฐานขอมูล Ei Compendex  ฐานขอมูล 
INSPEC  ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล PUBMED  ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural Online 
Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน 

• วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่คณะบรรณาธิการ ตองเปนชาว
ตางประเทศ อยางนอย ๑ คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 
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• วารสารระดับชาติ   ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ  จากสถาบันตางๆ 
และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมา
จากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ ๒๕ 

ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล  
๑) ISI = http://portal.isiknowledge.com/  
๒) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet  
๓) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/  
4) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/  
5) Biosis = http://www.biosis.org/  
6) Scopus = http://www.info.scopus.com/  
7) Pubmed = http://www.pubmed.gov/  
8) Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then 
academic search premium)  
9) Infotrieve = http://www.infotrieve.com  
๑0) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลที ่สกว.ใหการรับรองดวย 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะ
อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 
 
 

สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 (อาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

x ๑๐๐ 

ขอมูลที่ตองการ : 
๑. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหนับรวมนักวิจัยประจําไดดวย และไมนับรวม

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 
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หมายเหตุ 
๑. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร และใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. การเผยแพรผลงาน ๑ เรื่อง ที่เผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับเพียง ๑ ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการ

เผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
๓. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซึ่งเมื่อนับการตอบรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะนํามาแจงนับซ้ํา
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมได 

๔. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดรับการ
ประเมิน โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตางๆ โดยระบรุายละเอียดดังนี้ 

  ชื่อ เลมที ่และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
  ชื่อบทความ และเลขหนา 
  ชื่อผูเขียน 

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๒๙

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๒  จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา 

คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ทั้งจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปสัดสวน 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูล
สากล  และวารสารระดับชาติที่มีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และเทียบเทาวารสาร เชน 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การ
เทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 
ใน website  2 Hhttp://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดง
ความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปน
ตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น   รวมท้ังสิ่งประดิษฐ
หรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม  

• เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ
ที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ    

• แหลงทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน จําแนกดังนี้  
        ๑)   แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 

๒)   แหลงทุนตางประเทศ  
๓)   จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อืน่ๆ ทีไ่มใชแหลงทุนวิจัย 
๔)   จากภาคเอกชน 
๕)    จากแหลงอื่นๆ  

 ในกรณีทําวิจัยรวมกันหลายคนใหหารเฉลี่ยจํานวนเงินทนุที่ไดรับ  สวนกรณีเปนงานวิจยัมีระยะเวลา
ในการวิจัยมากกวา ๑ ป  ใหคิดเฉล่ียเปนรายป 

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน หมายถึง เงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อการ
สนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค  

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก หมายถึง เงินที่ไดรับจัดสรรจาก
หนวยงานภายนอก  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๓๐

  

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะ
อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 
 
สูตรการคํานวณ : 

(จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ 
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 

(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
          ๑.   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

๒.   จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับภายใน 
สถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓.  จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับจาก
ภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
        ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลดังกลาวของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๓๑

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ทั้ง
จากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• ทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง การไดรับเงนิ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณทีี่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ   

• แหลงทนุทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน จาํแนกดังนี ้
๑)    แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 
๒)    แหลงทนุตางประเทศ  
๓)    จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อืน่ๆ ทีไ่มใชแหลงทุนวิจัย 
๔)    จากภาคเอกชน 
๕)    จากแหลงอื่นๆ 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะ
อาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ไมรวมผูลาศึกษาตอ   

• การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคไมนับซ้ํา 
แมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา ๑ ทุนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
 ๑.จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ๒.จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 



ก.พ.ร. 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๓๒

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒.๔*  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ตออาจารยประจํา  แสดงในรูปรอยละ 

• บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  หมายถึง  การที่บทความวิจัยปรากฏอยูในฐานขอมูล
มาตรฐานสากลตามที่กําหนด ใหนับเฉพาะที่เปนบทความวิจัยเทานั้น ไดแก "Research article", "letter" และ 
"review"  

• วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล  ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่เปน
ที่ยอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ฐานขอมูล Ei Compendex ฐานขอมูล 
INSPEC ฐานขอมูล Science Direct ฐานขอมูล PUBMED ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural Online 
Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน 

• วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่คณะบรรณาธิการ ตองเปนชาว
ตางประเทศ อยางนอย ๑ คน  และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 

• วารสารระดับชาติ  ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ จากสถาบันตางๆ 
และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีชื่อสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมาจาก
สถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล 

๑) ISI = 3Hhttp://portal.isiknowledge.com/ 
๒) MathSciNet = 4Hhttp://www.ams.org/mathscinet 
๓) ScienceDirect = 5Hhttp://www.sciencedirect.com/ 
๔) Agricola = 6Hhttp://agricola.nal.usda.gov/ 
๕) Biosisi = 7Hhttp://www.biosis.org/ 
๖) Scopus = 8Hhttp://www.info.scopus.com/ 
๗) Pubmed = 9Hhttp://www.pubmed.gov/ 
๘) Academic Search Premium = 10Hhttp://www.ebsco.com/home/(select ebscohost and then 

academic search premium) 
๙) Infotrieve = 11Hhttp://www.infotrieve.com 
๑๐) Wilson = 12Hhttp://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
ทั้งนี้การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ  สามารถนับรวมฐานขอมูลที่ สกว. ใหการรับรองดวย 

 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๓๓

  

• การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาตินั้น ใหนับเพียงครั้งเดียว ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม   

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)  นับอาจารย
และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอดวย   

 
สูตรการคํานวณ : 
 

 จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation)  
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
        ๑. จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้สามารถนับผลงาน
ของนักวิจัยประจําและผลงานของอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย 
       ๒.    จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํทั้งหมด  รวมทั้งนักวิจัยประจําและอาจารยประจําที่ลาศึกษา
ตอ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน

ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๓๔

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒.๕*  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
คําอธิบาย : 

• การนับจํานวนการจดทะเบียนจะนับไดตอเมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวเทานั้น ไมนับรวมกรณีอยู
ในระหวางยื่นจดทะเบียน 

• จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยสามารถนับไดทั้งการจดทะเบียนในประเทศและ
ตางประเทศ ทั้งนี้ไมนับการจดลิขสิทธิ์ 
 
ขอมูลที่ตองการ : 
           จํานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรจําแนกในประเทศหรือตางประเทศ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
 

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
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ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๓.๑  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับอาจารยประจําแสดงใน
รูปรอยละ 

• กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้น
เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ 
นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา ทั้งนี้การนับอาจารยประจําให
นับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 

• ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี ้  
๑) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
๒) บริการเครือ่งมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๔) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๖) บริการเกีย่วกับสุขภาพทีน่อกเหนอืจากหนาทีค่วามรบัผิดชอบโดยตรงของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
๗) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
๘) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๙) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
๑๐) บริการอื่น ๆ ทัง้นี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบนั ถามีการขอความ 

รวมมือจากจังหวัด หรือองคการปกครองสวนทองถิน่ หรอืโรงเรียน หรอืสวนราชการอื่นใหชวยบริการวิชาการและ
วิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสอืขอความรวมมือเปน
หลักฐานประกอบ 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)    นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงาน
จริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ไมรวมผูลาศึกษาตอ   
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สูตรการคํานวณ :  
 

 (จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจดัขึ้นเพื่อใหบรกิารทางวิชาการ และวิชาชีพแกสังคม
และชุมชน  หรอืเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ      

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 (จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน  หรือ
เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําที่
ลาศึกษาตอ 

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
หมายเหตุ 

๑. กรณี ๑ กิจกรรมหรือโครงการจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน 
๒. กรณีบริการวิชาการ ๑  กิจกรรมหรือโครงการ มหีลายสถาบันรวมมือกนั ใหแตละสถาบันนับแยกได 
๓. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันสงคณาจารยไปชวย     

ใหนับเปนผลงานได 
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ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๓.๒  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติกับอาจารยประจํา แสดงในรูป
สัดสวน 

• กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้น
เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ 
นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา ทั้งนี้การนับอาจารยประจําให
นับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 

• จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่อาจารย
ประจําตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติที่
เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ไมเกิน ๗ ชั่วโมงตอสัปดาห  เฉลี่ยทั้ง
ปงบประมาณ คือ ๓๖๔  ชั่วโมง กรณีที่มีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยเกิน ๓๖๔ ชั่วโมงผลการประเมินจะถูกปรับลด 

• ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี ้  
๑) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
๒) บริการเครือ่งมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๔) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๖) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๗) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
๘) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๙) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
๑๐)  บริการอืน่ ๆ ทั้งนี้ไมนบัรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน  ถามีการขอ 

ความรวมมือจากจังหวัด หรอืองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือสวนราชการอื่นใหชวยบริการวิชาการ
และวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนบัรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความรวมมือเปน
หลักฐานประกอบ 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)    นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงาน
จริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ไมรวมผูลาศึกษาตอ   
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๓๘

  

สูตรการคํานวณ :  
 

 (ผลรวมของจํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 (จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

  

 
 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําที่
ลาศึกษาตอ 

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๓๙

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๓.๓  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย 

• เปรียบเทียบอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับอาจารยประจํา  
แสดงในรูปรอยละ 

• กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินผล
งานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ กรรมการการประชุมวิชาการที่มีลักษณะการ
จัดเปนประจําระดับชาติหรือนานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งการเปนกรรมการวทิยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนตน  

• กรรมการวิชาชีพ หมายถงึ การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ ที่ปรึกษาระดับสูงของ
ประเทศที่ไดรับคัดเลือกหรอืไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการหรือ
วิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)    สามารถนับอาจารยประจําที่
ลาศึกษาตอไดดวย  โดยจะไมนับซ้ําแมวาอาจารยทานนั้นจะเปนกรรมการหลายตําแหนงก็ตาม 

• การเปนอาจารยที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  จะแจง
นับเฉพาะนักศึกษาที่รับเปนที่ปรึกษาหรือเปนกรรมการวิทยานิพนธในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนปแรกหรือ
ครั้งแรกเทานั้น  จะไมนับการที่เปนที่ปรึกษาของนักศึกษาที่แจงนับไปแลว ในปกอนๆ  

• ไมนับรวมการเปนวิทยากร 
 
สูตรการคํานวณ 
 

 (จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 (จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

x ๑๐๐ 

 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๔๐

  

ขอมูลที่ตองการ : 
๑. จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐              
๒. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และสามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษา

ตอไดดวย 
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน

ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๔๑

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดยอยที่  ๔.๓.๔*  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

คําอธิบาย 

• การเปนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  หมายถึง การที่สถาบันมีศูนยหรือมกีารจัดกิจกรรม
ทางวิชาการในหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของสถาบันเปนประจํา หรือการทีส่ถาบันไดทําหนาที่เปนแหลง
อางอิงทางวิชาการ  เปนทีพ่ึง่พาในทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  หรือทาํหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพฒันาขึ้นของ
ชุมชนในดานวชิาการและการพัฒนาความรู ซึ่งไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

• ระดับชาติ หมายถึง  การที่แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล หรือวารสารระดับชาติ  หรือรวมจัดงานดานวิชาการและการพัฒนาความรู ที่ประเทศจัดขึ้น หรือใหทุน
สนับสนุน 

• ระดับนานาชาติ หมายถึง การที่แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล หรือวารสารระดับนานาชาติ  หรือรวมจัดงานดานวิชาการและการพัฒนาความรู ที่ประเทศตาง ๆ 
มารวมจัด หรือใหทุนสนับสนุน 
 
ขอมูลที่ตองการ : 
 จํานวนศูนยหรือกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานที่ใหบริการวิชาการท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  แยกรายงานในระดับระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมีหลักฐาน
ยืนยัน 

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๔๒

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดยอยที่  ๔.๓.๕ ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตาม             
พันธกิจของสถาบัน 
คําอธิบาย : 

 สถาบันมีระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการ การเปนที่พึ่งทางวิชาการที่เหมาะสมใหแกสงัคม 
ชุมชน ทองถิ่นและ ประเทศชาติซึ่งเปนไปตามพันธกิจของสถาบัน และไดใชองคความรูจากการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคมไปในการใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพแก
ชุมชน รวมทั้งไดนําองคความรูจากการวิจัย หรือการคนควาไปใชในการใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพแกชุมชน 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
๒ มีการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการ

และวิชาชีพอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
๓ มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ในการ

ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
๔ มีผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
๕ เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความ

เขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 
ขอมูลที่ตองการ 

๑.   แผนในการใหบริการวิชาการที่สถาบันไดใหบริการทางวิชาการแกชุมชนหรือสังคมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒.   หลักฐานที่แสดงวาการใหบริการทางวิชาการของสถาบันไดเปนไปตามพันธกิจของสถาบัน อาทิ รายงานประจําป 

โครงการบริการวิชาการ การวิเคราะหทดสอบ การวิจัยและใหคําปรึกษา ผลการประเมินโครงการ งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓.   หลักฐานที่แสดงวาการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติที่สถาบันดําเนินการแตละปนั้นได
บรรลุผลสําเร็จอยางไร เชน รายงานประจําป โครงการบริการวิชาการ การวิเคราะหทดสอบ การวิจัยและใหคําปรึกษา ผลการประเมิน
โครงการ งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และหรือหรือการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕. โครงการวิจัยผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม เชน 
โครงการวิจัยประเมินผลการใหบริการวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖. หลักฐานเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และ
พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐             

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงานขอมูลของ
ปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๔๓

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรมรวมถึง
ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการ
สรางบัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยตรง กับจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  แสดงในรูปรอยละ 

• ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแก 
๑)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และภูมิ

ปญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิด
ความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คือ อาหาร
พื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  
บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือ
โครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน 
หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ  เชน   การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ใน
งานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ   การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผาพื้นบานมาตัด
เปนเสื้อ  ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมดานตางๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

๒)  โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ทั้งของทองถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือ
เทศกาลตาง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อ 
และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอย
กระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 

๓) โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให
นับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก  ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการ
สรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 

๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 
จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื ่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิด



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๔๔

  

กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่อง
ระบบคุณคาและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

๕ )   โครงการหร ือก ิจกรรมการแสดงศ ิลปวัฒนธรรมไทย  เช น  ดนตร ีไทย  และพื ้นบ าน 
ศิลปการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบาน
ตาง ๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงาน
ตาง ๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนัง
ตะลุง และการละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที ่หนวยงานอื ่นจัดขึ ้น เพื ่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้นเปนตน  

๖)   การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรม
ของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยู
อยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของ
โลก   ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดง
ภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือ
การใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรี
ประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

• กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 

• จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา  หมายถึง  โครงการหรือกิจกรรมที่สถานอุดมศึกษาจัดขึ้น
เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งดานการเรียนรู การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวม ทั้ง 
กิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดใหนักศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนรุักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 
(จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

x ๑๐๐ 

ขอมูลที่ตองการ : 
๑. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน

ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๔๕

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๒    รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
คําอธิบาย : 

• โครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมอาจ
กระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม  การบริหารวิชาการหรืออาจเปนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนาธรรมโดยตรง 

• ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแก 
๑)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และภูมิ

ปญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิด
ความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คือ อาหาร
พื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  
บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือ
โครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน 
หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ  เชน   การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ใน
งานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ   การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผาพื้นบานมาตัด
เปนเสื้อ  ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมดานตางๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

๒)  โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ทั้งของทองถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือ
เทศกาลตาง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อ 
และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอย
กระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 

๓) โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให
นับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก  ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการ
สรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 

๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 
จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื ่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิด
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่อง



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๔๖

  

ระบบคุณคาและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

๕ )   โครงการหร ือก ิจกรรมการแสดงศ ิลปวัฒนธรรมไทย  เช น  ดนตร ีไทย  และพื ้นบ าน 
ศิลปการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบาน
ตาง ๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงาน
ตาง ๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนัง
ตะลุง และการละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที ่หนวยงานอื ่นจัดขึ ้น เพื ่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้นเปนตน  

๖)   การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรม
ของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยู
อยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของ
โลก   ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดง
ภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือ
การใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรี
ประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

• กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

 (รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรภีาคปกติที่เขารวมโครงการหรือ กิจกรรม ในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสรมิเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 (จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมในโครงการหรือกิจกรรมอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง

รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๔๗

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๓  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับงบดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  แสดงในรูปรอยละ 

• คาใชจายและมูลคาที่สถาบันใชไปเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรมเทียบงบดําเนินการ 

• คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

• มูลคา (in-kind) หมายถึง  คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจาก
บริการที่สถาบันจัดให เชน คาใชอุปกรณและสถานที่ เปนตน 

• งบดําเนินการ หมายถึง เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงิน
อุดหนุน และคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง) งบดําเนินการใหคิดจาก
งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน)  ทั้งนี้ ใหนับรวม มูลคา           
(in-kind)  ดวย 
 
สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 (งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนคาใชจายที่สถาบันใชไปในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 
ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากการที่สถาบันไดใชเพื่ออนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
            ๓. งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
หมายเหตุ 

๑. นับคาใชจายและมูลคาที่ใชจริง มิใชงบประมาณตามที่ต้ังไว 
๒. นับเฉพาะโครงการที่สถาบันพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๔๘

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๔*  จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม 
คําอธิบาย : 
 ผลงาน หรือชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง ผลงาน
หรือชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถนับได และ เปนที่ยอมรับของวง
วิชาการดานนี้ และมีรองรอยหรือกระบวนการหรือความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน  
 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนผลงาน หรือชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจนในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ อาทิ นโยบาย มติของกรรมการสภาสถาบันที่เกี่ยวกับการดําเนินการสรางมาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม  รายงานการประชุม หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. หลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจนในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๔๙

  

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๕*  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธิบาย  : 

การที่สถาบันสามารถแสดงผลใหเปนที่ประจักษไดวากิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐นั้น บรรลุความสําเร็จตามพันธกิจในระดับใด  
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๒ มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการในขอ ๑  ครบถวน 
๓ มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก  

อยางนอย  ๑ ดาน  
๔ มีการสรางสรรคนวัตกรรมหรือ องคความรูภูมิปญญาไทยในเรื่องใหมไปสูสากล 
๕ มีการเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทยใหไปสูสากล 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. หลักฐานที่แสดงวากิจกรรมหรือโครงการดานการทํานุบํารุง การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่สถาบัน
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ไดเกิดประสิทธิผลและประโยชนตอสาธารณะ สังคม ชุมชน หรือประเทศชาติ 
อาทิ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ ฯลฯ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. หลักฐานที ่แสดงวาสถาบันไดมีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่นในการบริการวิชาการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย          
ภูมิปญญาทองถิ่นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการสรางนวัตกรรมหรือองคความรูภูมิปญญาไทยในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๕. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทยออกไปสูสากลในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๕๐

  

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๕   ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย  : 

การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดบัสถาบันหรอืระดับสาขายอย
จากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับ เชน The Times Higher Education Supplement ของอังกฤษ,  Maclean’s 
magazine ของประเทศแคนาดา, Good University Guides ของประเทศออสเตรเลีย, U.S.News&World Report 
ของประเทศสหรฐัอเมริกา  Asiaweek ของฮองกง เปนตน   
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ ไมไดรับการจัดอันดับ 
๒           - 
๓           - 
๔           - 
๕ ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบัน

หรือระดับสาขายอยจากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับ 
 
ขอมูลที่ตองการ : 

หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานกลางที่ไดรับการยอมรับในระดับ
โลกวาสามารถพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูระดับสากล ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
หมายเหตุ : 
 ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดเพิ่มพิเศษมีคาน้ําหนักรอยละ ๒  สําหรับกลุมสถาบันกลุม ๒ , ๓ และ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๕๑

  

มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพ 

 
ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๖   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
น้ําหนัก : รอยละ ๘ 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันอุดมศึกษา โดยสํานักงาน ก.พ.ร.จะเปนผู
จัดจางการดําเนินการสํารวจ    

การประเมินผลในตัวชี้วัดนี้แบงเปน ๒ สวน  
สวนที่ ๑ (น้ําหนักรอยละ ๓) 

• ผูรับบริการในที่นี้ หมายถึง นักศึกษา ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสถาบันอุดมศึกษา  

• สถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนองานบริการที่จะนํามาประเมินผลไดไมเกิน  ๓ งานบริการ โดยในแต
ละงานบริการจะมีการสํารวจความพึงพอใจในประเด็นสําคัญ ๓ ประเด็น คือ                           

(๑)   ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
(๒)  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(๓)  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

• งานบริการที่นํามาประเมินผลจะตองเปนงานที่เปนภารกิจหลัก ทั้งนี้ ตองไมซ้ํากับงานบริการที่ได
เสนอไปแลวในปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ 

• สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สํารวจความพึงพอใจครบทุกงานบริการแลว สามารถเสนองานบริการ
เดิมได โดยเลือกงานบริการที่มีผลสํารวจความพึงพอใจต่ําที่สุดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙  ไดไมเกิน ๓  งานบริการ  

• งานบริการที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอมาไมเกิน ๓ งานบริการดังกลาวขางตนจะตองไมซ้ํากับ
รายละเอียดในสวนที่ ๒ 
 สวนที่ ๒ (น้ําหนักรอยละ ๕) 

ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม 
มี ๓ ดาน  ไดแก บทบาทดานการเปนผูเตือนสติใหกับสังคม บทบาทดานการชี้นําสังคม และบทบาทดานการ
ตอบสนองตอความตองการของสังคม 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๕  ตอ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๕๒

  

เงื่อนไข :  
ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 

เหตุผล    

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕   มาตรา ๓/๑ บัญญัติวา  
“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวทางหนึ่งที่
จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการของ
ประชาชน” 
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ประเด็นการประเมินผล : การประกันคณุภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
อยางตอเนื่อง 
น้ําหนัก : รอยละ ๔ 
คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการ ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการกําหนดใหมีระบบ
และกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน 
บุคลากร งบประมาณและการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ตนสังกัด (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ไดกําหนดไว นอกจากนี้ยังพิจารณาผลที่ไดจากการดําเนินงานของการประกัน
คุณภาพภายในที่ไดนํามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนที่กําหนดไว 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
๒ มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ

เอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ อยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา  กระบวนการ
จัดการศึกษา และผลผลิต  สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และการจัดระดับเทียบเคียง 
(Benchmarking) 

๓ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  พรอมจัดทําเปนรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองสงตน
สังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานใหสาธารณชนทราบ 

๔ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสม
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการมีสวนรวม
ในการประกันคุณภาพจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 

๕ มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี มี
การประเมินผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนางานประจําใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก หลักฐานที่แสดงวาไดมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ขอมูลที่จัดเก็บ ไดแก   ๑)  ระบบการประกันคุณภาพภายใน    ๒) ระบบพัฒนาคุณภาพ   ๓) ระบบการ
ติดตามคุณภาพ กระบวนการหรือการจัดการประกันคุณภาพ และรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเอง 

- หลักฐานที่แสดงถึงผลลัพธหรือผลผลิตจากการที่ไดมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง เชน จํานวนหนวยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใน การนํา
ผลการประเมินตนเองมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนผล (มูลคาเพิ่ม) ที่เกิดจากการพัฒนางาน
ประจําของสถาบัน 
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ประเด็นการประเมินผล : การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอดุมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๓  
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากการที่สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดและใหแนวทางวิธีการใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยโดยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมีระบบ
ในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมให
วินิจฉัยได  
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

รายละเอียดการดําเนินการตามขั้นตอน :  

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

๑ มีการแตงต้ังกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๒ มีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

๓ มีการประเมินระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย 

๔ มีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถ
นําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล 

๕ มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสรมิการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้ง การ
ทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 
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มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจายลงทุน 
น้ําหนัก : รอยละ ๓ 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของ    
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการ  
เบิกจายเงินงบประมาณจากสํานักงานกํากับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจาย และถวงน้ําหนักสําหรับอัตราการเบิก
จายเงินในสวนของรายการคาครุภัณฑและรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้ 

 
การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละรายการ 

รายการงบประมาณรายจายลงทุน น้ําหนัก : Wi (รอยละ) 
1. รายการคาครุภัณฑ ๐.๙๐ 
2. รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ๒.๑๐ 
รวมน้ําหนักรอยละ ๓.๐๐ 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครภัุณฑ 
                          =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ   x  ๑๐๐ 
                                 วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครภัุณฑที่ไดรับ 
 
 
 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
                         =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง  x ๑๐๐ 
                                วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่ไดรับ 
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เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                  
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย          

เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ     
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 
๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 

คาคะแนนท่ีได
ของแตละ
รายการ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก    
(SMi x W i) 

 

๑. รายการ          
คาครุภัณฑ 

๐.๓๐ 
(๐.๙๐/๓.๐๐) 

 

X – ๒Y X - Y X X + Y X +๒Y SM๑ (W๑ x SM๑) 

๒. รายการ          
คาที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 

๐.๗๐ 
(๒.๑๐/๓.๐๐) 

 

X – ๒Y X - Y X X + Y X +๒Y SM๒ (W๒ x SM๒) 

 Σ Wi = ๑ ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้าํหนัก Σ (Wi x SMi) 

แปลงน้ําหนักของแตละรายการใหผลรวมของน้ําหนักของทกุรายการเทากับ ๑ 

หมายเหตุ :  

๑. กําหนดคา X เทากับ ระดับคะแนน ๓ โดยที่ X หมายถึง อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน
ภาพรวมตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

๒. กําหนดคา Y เทากับ ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อหารือความเหมาะสมของชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และจะแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบตอไป 

๓. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดไดและ
ไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงิน
งบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 
 
สูตรการคํานวณ : 

 

ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของรายการงบประมาณรายจายลงทุน) 
 

 
หรือ 

 
 
 

 

 

 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาครุภัณฑ x น้ําหนักของรายการคาครุภัณฑ 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง x น้ําหนักของรายการคาที่ดินและส่ิงกอสราง)

+ 
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โดยที่ : 

น้ําหนักของ             
รายการงบประมาณ
รายจายลงทุน (Wi) 

หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับงบประมาณรายจายลงทุนแตละรายการโดย
น้ําหนักของทุกรายการรวมกัน = ๑ 

คาคะแนนที่ไดของ       
แตละรายการ (SMi) 

หมายถึ ง  คะแนนที่ ได จากการเปรียบเทียบผลสํ า เร็ จของรอยละของอัตรา 
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในแตละรายการกับเปาหมายที่กําหนดไว 

รายการงบประมาณ
รายจายลงทุน (i) 

หมายถึง ลําดับที่ของงบประมาณรายจายลงทุน ซึ่งประกอบดวยรายการคาครุภัณฑ 
และรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = ๑  

๒ ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = ๒ 

๓ ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = ๓ 

๔ ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = ๔ 

๕ ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน) = ๕ 

 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 

เหตุผล :   
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสถาบันอุดมศึกษาในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการเบิกจายเงิน

งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวมของ
ประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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กรณีที่ ๒  สถาบันอุดมศกึษาไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณรายจายใน
ภาพรวม 

ตัวชี้วัดที่ ๙  รอยละของอตัราการเบกิจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 
น้ําหนัก : รอยละ ๓ 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถ ใน
การเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ 
โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากสํานักงานกํากับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

                      
                     ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม           x ๑๐๐ 
                        วงเงนิงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรับ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ Y ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
X – ๒Y X - Y X X + Y X +๒Y 

 
 
หมายเหตุ :  

๑. กําหนดคา X เทากับ ระดับคะแนน ๓ โดยที่ X หมายถึง อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน
ภาพรวมตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

๒. กําหนดคา Y เทากับ ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อหารือความเหมาะสมของชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และจะแจงใหสถาบันอุดมศึกษา
ทราบตอไป 

๓. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะไมรวมงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได 
และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
รายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการ
ประเมินผล 
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แหลงขอมูลอางอิง :  
ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกสถาบันอุดมศึกษาในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการเบิกจายเงิน
งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวมของ
ประเทศมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดคือ รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายในภาพรวมกําหนดไวเทากับ รอยละ X 
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ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๓    

 

อยูในระหวางการกําหนดนิยามและเกณฑการใหคะแนนประเมินผล 

สํานักงาน  ก.พ.ร. จะเพิ่มเติมขอมลูใหสมบูรณใน  
“คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐”  

ซึ่งจะจัดสงใหในภายหลัง 
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ประเด็นการประเมินผล : การลดระยะเวลาการใหบรกิาร 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขัน้ตอนการ
ปฏิบัติราชการของสถาบนัอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลาที่ลดไดของแตละงาน
บริการประชาชนที่สถาบันอุดมศึกษาจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.โดยจํานวนกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอ
เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อรวมกับกระบวนงานที่ถูกประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว ตองคิดเปนจํานวน
รอยละ ๑๐๐ ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.ตามเอกสารแนวทาง
ดําเนินการเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ป ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ 

การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการสําหรับกระบวนงานทุกกระบวนงานที่
สถาบันอุดมศึกษาเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเปรียบเทียบระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ กับระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (รอบระยะเวลาการใหบริการ ใหนับรวมถึง
ระยะเวลารอคอย) ทั้งนี้หากไมมีขอมูลฐานของงานบริการที่นํามาประเมินผล ใหใชขอมูลที่สามารถจัดเก็บได
กอนที่จะทําการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล 
 
 เงื่อนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อประเมินผล :  

๑. กระบวนงานใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ แลว 
และลดระยะเวลาการใหบริการไดไมถึงรอยละ ๓๐ สถาบันอุดมศึกษาจะตองนํากระบวนงานนั้นมาเสนอ เพื่อประเมินผลในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และตองนําเสนอกระบวนงานที่จะดําเนินการลดรอบระยะเวลาใหมีความสอดคลองและสนับสนุนงานดานยุทธศาสตรและ
ภารกิจหลักดวย โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวยในการปรับปรุงงานบริการ 

๒. กระบวนงานใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ แลว และสามารถ
ลดระยะเวลาการใหบริการไดต้ังแตรอยละ ๓๐ แตไมถึงรอยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกนํากระบวนงานนั้นมา
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐หรือไมก็ได โดยไมตองสงหนังสือชี้แจงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 

๓. ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอเพื่อนําไปประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุก
กระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

๔. สําหรับกระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิทยาเขตเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการลด
รอบระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกวิทยาเขต โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของทุกวิทยาเขต เปนขอมูลผลการ
ดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละวิทยาเขตตามแบบฟอรมรายงานระยะเวลาเฉลี่ย
ของการใหบริการ โดยแนบเปนเอกสาร หลักฐานใหกับผูประเมิน) 

๕. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชนทราบ
อยางชัดเจน 
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กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ 

ลดระยะเวลาลงไดรอยละ ๕๐ ข้ึนไป 
ลดระยะเวลาลงไดตั้งแตรอยละ ๓๐       

แตไมถึงรอยละ ๕๐ 
ลดระยะเวลาลงไดไมถึงรอยละ ๓๐ 

ไมตองนํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สามารถเลอืกนํามาประเมินผล          
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไมกไ็ด  

จะตองนํามาประเมนิผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                           

รอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได 
งานบริการประชาชน  

(i) 
น้ําหนัก

(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนท่ีได (Ci) 
คะแนนเฉลี่ย          

ถวงน้ําหนัก         (Wi 
x Ci) 

งานบริการที่๑ W๑ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ C๑ (W๑ x C๑) 
งานบริการที่๒ W๒ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ C๒ (W๒ x C๒) 

. . ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ . . 

. . ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ . . 
 งานบริการที่ i Wi ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ C i (Wi x Ci) 
น้ําหนักรวม Σ Wi =๑ คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา เทากับ 

     

 Σ   (Wi x Ci)         หรือ              (W๑ x C๑) + (W๒ x C๒) + ... + (Wi x Ci) 

     Σ Wi                   W๑ + W๒ + W๓ +...+ Wi 
 

 
 
 
 
 

จํานวนกระบวนงานที่ถูก           
ประเมินผลในปงบประมาณ         

พ.ศ. ๒๕๔๗ ,๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 

จํานวนกระบวนงานที่              
สถาบันอุดมศึกษาเสนอเพื่อ
ประเมินผลในปงบประมาณ 

 พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รอยละ ๑๐๐ 
ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมด 
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โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ และผลรวม

ของน้ําหนักของทุกขั้นตอน (Σ Wi) = ๑ 

C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลา (Cycle Time) ที่ลดลงไดในแต
ละกระบวนงานที่พิจารณา 

i  หมายถึง ลําดับที่ของกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ ;  ๑, ๒,…, i  

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ Σ (Wi x Ci) = ๑ 
๒ Σ (Wi x Ci) = ๒ 
๓ Σ (Wi x Ci) = ๓ 
๔ Σ (Wi x Ci) = ๔ 
๕ Σ (Wi x Ci) = ๕ 

 
หมายเหตุ :  

๑. หากสถาบันอุดมศึกษาไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานให
ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๕ คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้   

๒. หากสถาบันอุดมศึกษามีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่ตํ่า
กวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง ๐.๕ คะแนน 
 
เหตุผล :   

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เห็นชอบแนวทางการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
และดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงรอยละ ๓๐-๕๐ จากที่กําหนดไว 
ในขณะนั้น และใหมีผลในทางปฏิบัติกอนเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยขั้นตนใหเลือกกระบวนงานหลัก ๓-๕ 
กระบวนงานกอน แลวขยายผลใหทุกสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหครอบคลุมครบทุกกระบวนงานในป พ.ศ. 
๒๕๕๐  
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สําหรับกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติราชการไดต้ังแตรอยละ 
๓๐ ขึ้นไปครบทุกกระบวนงานแลว และกรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไมไดดําเนินการ ครบทุกกระบวนงานแต
กระบวนงานที่เหลือไมสามารถลดรอบระยะเวลาไดอีกแลว โดยสถาบันอุดมศึกษาไดประกาศเปนเวลา
มาตรฐานที่จะใหบริการไวแลว ใหดําเนินการดังนี้  
 

๑) กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหแลวเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการไดต้ังแตรอยละ ๓๐ ขึ้นไปครบทุกกระบวนงานแลว และกระบวนงานดังกลาวไมมีปญหาเกี่ยวกับ
ระยะเวลารอคอยเกิดขึ้นตามมาตรฐานระยะเวลาที่ประกาศไว ใหปรับตัวชี้วัดการประเมินผลเปน 
กรณีที่ ๑  
ตัวชี้วัดที่ ๑๑   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการลดไดจริง 
และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๘ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลวแตกรณี 

กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการจะนับรวมทุกกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอ
มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ และสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการลดรอบ
ระยะเวลาตั้งแตรอยละ ๓๐ ขึ้นไป ครบทุกกระบวนงานแลว 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ  :    

 
จํานวนผูรับบรกิารที่ไดรับบรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x ๑๐๐ 

จํานวนผูรับบรกิารทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 
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เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการท่ีไดรับบริการ
ตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจาํนวนผูรับบริการทั้งหมด งานบริการ (i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนท่ีได  
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก       

(Wi x Ci) 

๑ W๑ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๑ (W๑ x C๑) 
๒ W๒ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๒ (W๒ x C๒) 
. . ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ . . 
i Wi ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C i (Wi x Ci) 

น้ําหนักรวม Σ Wi =๑ คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ Σ (Wi x Ci) = ๑ 
๒ Σ (Wi x Ci) = ๒ 
๓ Σ (Wi x Ci) = ๓ 
๔ Σ (Wi x Ci) = ๔ 
๕ Σ (Wi x Ci) = ๕ 

 
เงื่อนไข : 

๑. ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอเพื่อนําไป
ประเมินผล โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักมาใหถือวา
ทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

๒. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชน
ทราบอยางชัดเจน 
 
หมายเหตุ :  

๑. หากสถาบันอุดมศึกษาไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานให
ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๕ คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 

๒. หากสถาบันอุดมศึกษามีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่ตํ่า
กวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง ๐.๕ คะแนน 
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๒) กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหแลวเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการไดต้ังแตรอยละ ๓๐ ขึ้นไปครบทุกกระบวนงานแลว และกระบวนงานดังกลาวยังมีปญหาเกี่ยวกับ
ระยะเวลารอคอยเกิดขึ้นในการใหบริการตามมาตรฐานระยะเวลาที่ประกาศไว ใหปรับตัวชี้วัดการประเมินผลเปน
กรณีที่ ๒  
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการลดรอบระยะเวลารอคอยของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย: 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลารอคอยที่ลดไดของแต
ละกระบวนงานที่จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการสําหรับกระบวนงานทุกกระบวนงาน
ที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเปรียบเทียบระยะเวลารอคอยการใหบริการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับระยะเวลารอคอยการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ใหนับเฉพาะระยะเวลา
รอคอย) ทั้งนี้หากไมมีขอมูลฐานของงานบริการที่นํามาประเมินผล ใหใชขอมูลที่สามารถจัดเก็บไดกอนที่จะทําการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล 

รอบระยะเวลารอคอย หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูรับบริการรอคอยกอนที่จะไดรับบริการจากเจาหนาที่ 
ทั้งนี้ หากมีระยะเวลารอคอยหลายจุดบริการใหใชระยะเวลารอคอย ณ จุดบริการที่มีระยะเวลารอคอยนานที่สุดมา
ดําเนินการ แตหากมีระยะเวลารอคอยใกลเคียงกันใหใชผลรวมของระยะเวลารอคอยของทุกจุดบริการ 

กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการจะนับรวมทุกกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอ
มายังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ และสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการลดรอบ
ระยะเวลาตั้งแตรอยละ ๓๐ ขึ้นไป ครบทุกกระบวนงานแลว 

เงื่อนไข : 

๑. สถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอเพื่อนําไป
ประเมินผล โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุน้ําหนักมาใหถือวา
ทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

๒. สําหรับกระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิทยาเขตเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการใหครบทุกวิทยาเขต โดยใชรอบระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของการ
ใหบริการของทุกวิทยาเขตเปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุรอบระยะเวลารอคอย
การใหบริการของแตละวิทยาเขตดวย โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน) 

๓. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชน
ทราบอยางชัดเจน 
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ตารางและสูตรการคํานวณ  :    

 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                           

รอยละของการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการลงได 
งานบริการประชาชน  

(i) 
น้ําหนัก(Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนท่ีได 
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย         
ถวงน้ําหนัก         (Wi 

x Ci) 

งานบริการที่ ๑ W๑ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ C๑ (W๑ x C๑) 
งานบริการที่ ๒ W๒ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ C๒ (W๒ x C๒) 

. . ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ . . 

. . ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ . . 
 งานบริการที่ i Wi ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ C i (Wi x Ci) 
น้ําหนักรวม Σ Wi =๑ คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 

 
คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในลดรอบระยะเวลารอคอยของขั้นตอน

การปฏิบัติราชการของสถาบนัอุดมศึกษาเทากับ 
     

 Σ   (Wi x Ci)         หรือ              (W๑ x C๑) + (W๒ x C๒) + ... + (Wi x Ci) 

     Σ Wi                   W๑ + W๒ + W๓ +...+ Wi 
 
 

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการ และ

ผลรวมของน้ําหนักของทุกขัน้ตอน (Σ Wi) = ๑ 

C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลารอคอยที่ลดลงไดในแตละ
กระบวนงานทีพ่ิจารณา 

i  หมายถึง ลําดับที่ของกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการ ; ๑, ๒,…, i  

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ Σ (Wi x Ci) = ๑ 
๒ Σ (Wi x Ci) = ๒ 
๓ Σ (Wi x Ci) = ๓ 
๔ Σ (Wi x Ci) = ๔ 
๕ Σ (Wi x Ci) = ๕ 
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หมายเหตุ :  

๑. หากสถาบันอุดมศึกษาไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานให
ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๕ คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้ 

๒. หากสถาบันอุดมศึกษามีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่ตํ่า
กวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดนี้ลง ๐.๕ คะแนน 
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต* 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
 

อยูในระหวางการกําหนดนิยามและเกณฑการใหคะแนนประเมินผล 

สํานักงาน  ก.พ.ร. จะเพิ่มเติมขอมลูใหสมบูรณใน  
“คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐”  

ซึ่งจะจัดสงใหในภายหลัง 
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มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน 

 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น เปนเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน จะตองให
ความสําคัญเพื่อใหการดําเนินงาน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน โดยมีการ
บริหารที่ดี ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 
โดยในทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากลจะดําเนินการโดยผานสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหฝาย
บริหารและคณาจารยมีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ภายใตระบบการทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของสถาบัน ตลอดจนจัดใหมีการติดตาม
และประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นบทบาทของ
คณะกรรมการในการกํากับดูแลที่ดี จึงสงผลตอการดําเนินงานของสถาบันโดยตรง 

นอกจากนี้ ในเรื่องของรายงานทางการเงินและการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสนั้น เปน
สวนประกอบที่สําคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการทํางานขององคกรตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายตลอดจน
แสดงถึงความโปรงใสที่พรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย สามารถรวมตรวจสอบการทํางานขององคกรได 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ประกอบดวย ๔ สวนหลัก ไดแก 
หัวขอที่ใชประเมิน น้ําหนัก (รอยละ) 

๑.บทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   มีหัวขอยอยคือ          ๕๐ 

      ๑.๑  การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๑๐ 

       ๑.๒  การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน  ๑๐ 
      ๑.๓  การประชุมของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  ๓๐ 
๒.  รายงานทางการเงิน  ๑๐ 

๓.  การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส ๑๐ 

๔. การดําเนนิการอืน่ ๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
               ๑.  บทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   (น้ําหนัก รอยละ ๕๐) 
                     ๑.๑  การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 
(น้ําหนัก รอยละ ๑๐) 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สถาบันจัดทํา          
แผนยุทธศาสตร        

ไมแลวเสร็จ หรือสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  
ไมไดเปนผูใหความ
เห็นชอบทิศทาง  

ยุทธศาสตร และนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษา 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน    

ใหความเห็นชอบ 
ทิศทาง  ยุทธศาสตร 
และนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  มีสวนรวมในการ

กําหนดและใหความ
เห็นชอบทิศทาง  

ยุทธศาสตร และนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษา และ

ใหขอสังเกต 
ที่มีนัยสําคัญ 

 
หมายเหตุ  สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันมีสวนรวมในกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา เชน  การแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันเขารวมดวย โดยทําหนาที่กลั่นกรองแผนฯเบื้องตน หรือ การเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความ
คิดเห็นรวมกันกับผูบริหาร คณาจารย  และหนวยงานอืน่ทีเ่กี่ยวของ เปนตน 
 

๑.๒ การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน(น้ําหนักรอยละ ๑๐) 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของสถาบัน

อยางครบถวน   
ปละ ๑ ครั้ง 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของสถาบัน

อยางครบถวน   
ปละ ๒ ครัง้ 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของสถาบัน
อยางครบถวน  มากกวา

ปละ ๒  ครั้ง 
หมายเหตุ  ผลงานที่สําคัญของสถาบัน แบงออกเปน ๒ ดาน  คือ 

- ดานการเงิน เชน ผลการเบิกจายเทียบกับงบประมาณ ฐานะทางการเงิน ผลกําไรขาดทุน การ
เบิกจายงบลงทุน 

- ดานผลงาน เชน  ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง ผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐ การดําเนินงานตามโครงการที่สําคัญ 
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๑.๓ การประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  (น้ําหนักรอยละ ๓๐)  พิจารณาจาก ๒ สวน คือ 
          ๑.๓.๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  ควรไดรับวาระการประชุม เอกสารและขอมูล
ประกอบวาระการประชุมอยางครบถวนกอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  อยางนอย ๗ วัน (น้ําหนัก              
รอยละ ๑๐) 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุมโดย

เฉลี่ย 
นอยกวา ๒ วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชมุโดยเฉลีย่ 
นอยกวา ๓ วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุมโดย
เฉลี่ย ๓ วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุมโดย
เฉลี่ย ๕ วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุมโดย
เฉลี่ย ๗ วัน 

หมายเหตุ  

- วันที่ไดรับเอกสารกอนการประชุม พิจารณาจากวันที่ในทะเบียนรับเอกสารของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   

- กรณีที่มีการจัดสงเอกสารเพิ่มเติมในภายหลังจากที่สงเอกสารและขอมูลประกอบการประชุม
ใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันไปแลว ใหนับจากวันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันไดรับ
เอกสารเพิ่มเติมครั้งสุดทาย 

๑.๓.๒ การเขาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  (น้ําหนัก รอยละ ๒๐) 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  แตละครั้งมี
กรรมการเขารวม

โดยเฉลี่ย          
รอยละ ๕๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 

การประชมุสภา
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  แตละครั้งมี
กรรมการเขารวม

โดยเฉลีย่         
รอยละ ๖๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 

การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  แตละครั้งมี
กรรมการเขารวม

โดยเฉลี่ย         
รอยละ ๗๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 

การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  แตละครั้งมี
กรรมการเขารวม

โดยเฉลี่ย         
รอยละ ๘๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 

การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือ

สถาบัน  แตละครั้งมี
กรรมการเขารวม

โดยเฉลี่ย  
รอยละ ๙๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 
หมายเหตุ 

- การคํานวณจะนับเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  หรือกรรมการโดยตําแหนง  ใน
กรณีที่เปนผูแทนของกรรมการโดยตําแหนง  จะพิจารณาเฉพาะเปนบุคคลทานเดิมที่เปนตัวแทนของกรรมการ
เทานั้น    เพื่อเขารวมประชุมกับคณะกรรมการ 
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๒. รายงานทางการเงิน (น้ําหนักรอยละ ๑๐)  
พิจารณาจากจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดยนับต้ังแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สง

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มากกวา ๙๐ วัน - ๙๐ วัน ๗๕ วัน ๖๐ วัน 
 
๓. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส (น้ําหนักรอยละ ๑๐) 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไมมีการเปดเผย
ขอมูล 

มีการเปดเผย 
๑) รายงาน
ประเมินตนเองที่
เปนรายงาน
ประจําป ๒๕๔๙ 
๒) คํารับรอง 
การปฏิบัติ
ราชการ  
ป ๒๕๕๐ 

มีการเปดเผย 
๑) รายงานประเมิน
ตนเองที่เปน
รายงานประจําป 
๒๕๔๙ 
๒) คํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  
ป ๒๕๕๐ 
๓) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ 
๑๒ เดือน ป ๒๕๕๐ 

มีการเปดเผย 
๑) รายงานประเมิน
ตนเองที่เปน
รายงานประจําป 
๒๕๔๙ 
๒) คํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  
ป ๒๕๕๐ 
๓) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ 
๑๒ เดือน ป ๒๕๕๐ 
๔) ประวัติของ
กรรมการทุกทาน 

มีการเปดเผย 
๑) รายงานประเมิน
ตนเองที่เปนรายงาน
ประจําป ๒๕๔๙ 
๒) คํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  
ป ๒๕๕๐ 
๓) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ 
เดือน ป ๒๕๕๐ 
๔) ประวัติของกรรมการ
ทุกทาน 
๕) รายงานการจัดซื้อ
จัดจางตลอดทั้งป 
๒๕๕๐ 

ประวัติของกรรมการทุกทานประกอบดวย  ๔  รายการ  คือ   
๑)  อายุ    
๒) วุฒิการศึกษา    
๓) ประวัติการทํางาน  และ  
๔)  ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตําแหนงหนาที่ในองคการทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน 

หมายเหตุ 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ป ๒๕๕๐ สามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปบัญชีภายใน ๓๐ วัน 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๗๔

  

๔. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ ๓๐) 

หลักเกณฑการใหคะแนน 
กิจกรรม 

น้ําหนัก 
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.คณะกรรมการ
ควรมีการติดตาม
ความเพียงพอของ
ระบบงานที่สําคัญ 
ไดแก 
  ๑)  การควบคุม
ภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 
  ๒) การบริหาร
จัดการ
สารสนเทศ 
  ๓) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๒๐ ไมมีการ
ติดตาม
ทบทวน 

- มีการติดตาม 
ทบทวน 
จํานวน  
๑ ระบบ 

มีการติดตาม 
ทบทวน 
จํานวน      
๒ ระบบ 

มีการติดตาม 
ทบทวน 
จํานวน  
๓ ระบบ 

๒.  คณะกรรมการ
มีการประเมิน 
ผลงานผูบริหาร
สูงสุด 

๑๐ ไมมีการ
ประเมินผล
งานของ
ผูบริหาร
สูงสุด 

- มีการ
ประเมินผล
งานของ
ผูบริหาร     

สูงสุดแตไมมี
หลักเกณฑที่
ตกลงกันไว
ลวงหนา 

- มีการ
ประเมินผล
งานของ
ผูบริหาร
สูงสุดโดยมี
หลักเกณฑที่
ชัดเจนและ 
ตกลงกันไว
ลวงหนา 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก   
๑) หลักฐานแสดงการมีบทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   ดานการมีสวนรวมในการกําหนด

ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน และการรวมประชุมสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  

๒) หลักฐานแสดงรายงานทางการเงินที่แสดงจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดยนับต้ังแตวันสิ้น
งวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรองงบ
การเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๓) หลักฐานแสดงการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส ไดแก  (๑) รายงานประเมินตนเองที่เปน
รายงานประจําป ๒๕๔๘  (๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. ๒๕๕๐  (๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ 
เดือน ป ๒๕๕๐ ที่สามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปบัญชีภายใน ๓๐ วัน  (๔) ประวัติของกรรมการทุกทาน  ประกอบดวย ๔ 
รายการ คือ อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และตําแหนงหนาที่ในปจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตําแหนง
หนาที่ในองคการทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน  และ (๕) รายงานการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔) หลักฐานแสดงการดําเนินการอื่น ๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ  ไดแก คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันมีการติดตามทบทวนระบบงานที่สําคัญ ๓ ระบบ ไดแก (๑)  การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน  (๒) การบริหารจัดการสารสนเทศ  และ  (๓) การบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมทั้ง คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันมีการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุดโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกนัไวลวงหนา 

๕) รายชื่อและที่อยูของกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันทุกคน 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
 

อยูในระหวางการกําหนดนิยามและเกณฑการใหคะแนนประเมินผล 

สํานักงาน  ก.พ.ร. จะเพิ่มเติมขอมลูใหสมบูรณใน  
“คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐”  

ซึ่งจะจัดสงใหในภายหลัง 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

• บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสายสนับสนุน  

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)        

• บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ 

• คุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  การที่อาจารยประจําของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการ  หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ  หรือบุคลากร
ประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เทียบกับ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย แตจะ  ไมนับซ้ํา แมวาบุคลากร
ทานนั้นจะไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐นั้นก็ตาม 

• ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา  ไดแก 
  ๑. ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม

กับสาขาวิชา  
  ๒. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรบัระดับนานาชาติและระดับชาติ  
  ๓. งานที่ไดรบัสิทธิบัตร หรอื อนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
  ๔. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอ

สาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  
  ๕. สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม  

• การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก  
๑. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 
๒. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สมัมนาหรือดูงาน 
๓. การฝกอบรมที่สถาบนัจัดขึน้เอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพฒันาศักยภาพของบคุลากรสายสนบัสนุน   
 

สูตรการคํานวณ  : 

 จํานวนบุคลากรของสถาบันอดุมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรู 
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ X 

 จํานวนบุคลากรของสถาบันอดุมศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๑๐๐ 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๗๘

  

 
เกณฑการใหคะแนน  

ระดับคะแนน 
กลุมสถาบัน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สถาบันกลุม๑ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

สถาบันกลุม ๒,๓ และ ๔ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ  : 
              ๑.  จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ นับรวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอดวย 
              ๒. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการในประเทศ  ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
              ๓. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการในตางประเทศ  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
              ๔. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
              ๕. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๖.  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนนุของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ นับรวม
บุคลากรประจําสายสนับสนนุทีล่าศึกษาตอดวย 
              ๗.  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพ ในประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
              ๘.  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพ ในตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๗๙

  

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเทาตออาจารยประจํา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 

- ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
กับจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

- อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก   ใหนับรวมอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ที่ยังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะนับรวม
อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือสูงสุดในสาขานั้นๆ  เชน ทางดานสาขาวิชาศิลปกรรมมี
ปริญญา MFA (Master of Fine Arts) ซึ่งเปนวุฒิการศึกษาสูงสุดของวิชาชีพดานนี้เปนตน โดยจะตองไดรับวุฒิ 
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)  ทั้งนี้  ใหนับรวม
อาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 
 
สูตรการคํานวณ : 

 
 

จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
X ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก 
๑.   จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 
๒.  จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทาตามที่ ก.พ. รับรอง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหนับรวมอาจารยปริญญาเอกที่ลาศึกษาตอดวย 
-      ทั้งนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

จะตองรายงานขอมูลดังกลาวของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗, ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๘๐

  

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา  
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
 

อยูในระหวางการกําหนดนิยามและเกณฑการใหคะแนนประเมินผล 

สํานักงาน  ก.พ.ร. จะเพิ่มเติมขอมลูใหสมบูรณใน  
“คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐”  

ซึ่งจะจัดสงใหในภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๘๑

  

ประเด็นการประเมินผล  : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๘  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร และ
หลักสูตร 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 

อยูในระหวางการกําหนดนิยามและเกณฑการใหคะแนนประเมินผล 

สํานักงาน  ก.พ.ร. จะเพิ่มเติมขอมลูใหสมบูรณใน  
“คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐”  

ซึ่งจะจัดสงใหในภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๘๒

  

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบคาใชจายจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนทั้งหมด รวมทั้ง การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอร
อื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพือ่การเรียนการสอนและการ
คนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  
แสดงในรูปสัดสวน  

• บงบอกถึงสภาพความพอเพียงของเครื่องมอืในการสนับสนนุการเรียนการสอน การเรียนรูดวยตนเองวา
เหมาะสมพอเพียงหรือไม อยางไร ซึ่งยอมสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของ
ผลผลิตโดยตรง  

• คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบดําเนินการและงบลงทุนจากทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได ที่
เกี่ยวกับ 

- การจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย  
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร และฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและการศึกษา   
- วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบหองสมุด และศูนยสารสนเทศ 

(กรณีของครุภัณฑใหใชคาเสื่อมราคา) 
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ 
- คาจางบุคลากร 

• งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงนิอุดหนนุ 
และคาเสื่อมราคา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

• งบลงทุน หมายถึง งบครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
สูตรการคํานวณ  : 

 (คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 (จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
X ๑๐๐ 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๘๓

  

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 
กลุมสถาบัน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สถาบันกลุม ๑ ๑ - ๔,๔๙๙ 
บาท 

๔,๕๐๐ –  
๖,๙๙๙ บาท 

๗,๐๐๐ –  
๗,๙๙๙ บาท 

๘,๐๐๐ –  
๘,๙๙๙บาท 

๙,๐๐๐ บาท 
ขึ้นไป 

สถาบันกลุม 
 ๒ , ๓ และ ๔ 

๑ - ๓,๔๙๙ 
บาท 

๓,๕๐๐ –  
๔,๙๙๙ บาท 

๕,๐๐๐ –  
๕,๙๙๙ บาท 

๖,๐๐๐ –  
๖,๙๙๙ บาท 

๗,๐๐๐ บาท 
ขึ้นไป 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. งบประมาณแผนดนิที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และ
ครุภัณฑคอมพวิเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครอืขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
และการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา     

๒. งบประมาณรายไดที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุนทีใ่ชในการจัดซือ้ระบบ อุปกรณ โปรแกรม และ
ครุภัณฑคอมพวิเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครอืขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
และการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา     

๓. งบดําเนินการและงบลงทนุทั้งหมด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ตัวชี้วัดเลือกเพ่ิมเติมมีจํานวน ๒ ตัวชี้วัด (เลือก ๑ ตัวชี้วัด)   
ประเด็นการประเมินผล :  การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น             
ยุทธศาสตร 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

๑.   สถาบันอุดมศึกษามีแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร      
๒.  การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจาย

อยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษา   มีความสามารถในเชิง
แขงขันสูงสุด  

๓.   กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก 
การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายใน
และภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร   การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น  
เหตุผล :  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรูรวมกัน   

 
เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน ขั้นตอนที่ 

๑ 
ขั้นตอนที่ 

๒ 
ขั้นตอนที่ 

๓ 
ขั้นตอนที่ 

๔ 
ขั้นตอนที่ 

๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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โดยที ่: 

ขั้นตอนที ่ รายละอียดการดําเนินการ 

๑ ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๐  
๒ มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
๓ มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 
๔ มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 
๕ มีการนําผลการประเมินไปปรบัใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึง่

ของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

 

เงื่อนไข 

๑. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๐ ใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. พรอมกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน (วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐)  

๒. ในกรณีที่มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานนอยกวารอยละ 
๕๐  คาคะแนนที่จะไดรับสูงสุดไมเกินระดับ ๒ 

๓. ในกรณีที่มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานอยูระหวาง  รอยละ 
๕๐ – ๑๐๐ จะคิดคะแนนที่ไดโดยวิธีบัญญัติไตรยางค 

 
หมายเหตุ :   เปนตัวชี้วัดเลือก ๑ ตัวระหวางตัวชี้วัดที่ ๒๐ หรือ ๒๑ แตละตัวชี้วัดมีคาน้ําหนักรอยละ ๒ 
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ประเด็นการประเมินผล :  การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๒๑  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จ                    ที่สวนราชการนํา
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกร
ดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน       การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุง
องคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ใหดําเนินการครอบคลุมทุก
หนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสถาบันอุดมศึกษา โดยไมรวมถึงวิทยาเขต ยกเวนกรณีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให
ครอบคลุมถึงวิทยาเขตตาง ๆ  ในสังกัดดวย 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือ  ซึ่งมีรายละเอียดสําหรับสวนราชการ
ใชในการดําเนินการ 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

    
ข้ันตอนที่ 

๕ 
 ดําเนินการไดแลวเสร็จครบถวนตามแผนปรับปรุงองคกร         
ในขั้นตอนที่ ๔ และมีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

ระดับ ๕ 
(ขั้นตอนที่  

๑+๒+๓+๔+๕) 

   
ข้ันตอนที่ 

๔ 

 จัดทํารายงานผลการจัดทําแผนปรับปรุงองคกรที่สอดคลองกับการ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ ๓  
อยางนอย ๒ แผน ไดแลวเสร็จ โดยจัดสงไปยังภารกิจการบริหารการ
เปล่ียนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระดับ ๔ 
(ขั้นตอนที่  
๑+๒+๓+๔) 

  
ข้ันตอนที่ 

๓ 
 จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และจัดลําดับ 
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ ๓ 
(ขั้นตอนที่  
๑+๒+๓) 

 
ข้ันตอนที่ 

๒ 

 มีการทบทวนรายงานผลการดําเนินการเบื้องตนที่ไดดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
พรอมจัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
ตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ ๒ 
(ขั้นตอนที่ ๑+๒) 

ข้ันตอน
ท่ี ๑ 

 มีการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรที่ไดดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ พรอมจัดทํารายงาน
สรุปผลตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ ๑ 
(ขั้นตอนที่ ๑) 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๘๗

  

เงื่อนไข :  
๑. ความครบถวนของรายงานสรุปผลการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร ในขั้นตอนที่ ๑ หมายถึง  

ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด  โดยพิจารณาใหคะแนน
จากจํานวนขอที่สวนราชการ สามารถตอบคําถามไดอยางครบถวนสมบูรณ ดังนี้ 
 

คะแนนที่ไดรบั ๐.๒ ๐.๔ ๐.๕ ๐.๘ ๑.๐ 

จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

 
๒. ความครบถวนของรายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ ในขั้นตอนที่ ๒ หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรม ที่สํานักงาน 
ก.พ.ร.กําหนด โดยพิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอที่สวนราชการ สามารถตอบคําถาม        ไดอยางครบถวน
สมบูรณ ดังนี้ 
 

คะแนนที่ไดรบั ๐.๒ ๐.๔ ๐.๕ ๐.๘ ๑.๐ 

จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม 

๓๐ ๔๕ ๖๐ ๗๕  ๙๐ 

 
๓.การจัดทําแผนปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ ๔ จะคิดคะแนนจากจํานวนแผนที่จัดทํา    แลวเสร็จ 

และจัดสงมายังภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ได  ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 
 

คะแนนที่ไดรบั ๐.๕ ๑.๐ 

จํานวนแผนปรบัปรุงที่จัดทําแลวเสร็จ    ๑ ๒ 
 

๔. แผนปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ ๔ หากเปนแผนระยะยาว ผลการดําเนินการ    ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ตองเปนกิจกรรมที่มีผลผลิต/ผลลัพธที่บงชี้ถึงความกาวหนาที่สําคัญของแผน  หากแผนปรับปรุงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
กําหนดเฉพาะกิจกรรมที่มิใชสาระสําคัญของความกาวหนาของแผน หรือกําหนดกิจกรรมที่ไมมีความชัดเจนหรือไมสอดคลองกับการ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงขององคกรตามที่จัดทําไวในขั้นตอนที่ ๓ จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดรับของ
ตัวชี้วัดลง ๐.๒๕ คะแนน 

๕.   การวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร พิจารณาจากรอยละความสําเร็จของความคืบหนา
ของกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไดเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ได
กําหนดไวในรายละเอียดของแผนปรับปรุง           โดยพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปรับปรุง
ทั้งหมด   ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามตารางและสูตรการคํานวณดังตอไปนี้  
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๘๘

  

ลําดับที(่i)และชื่อแผนปรับปรุง  รอยละของความสําเร็จ 
ของการดําเนนิการตามแผน 

แผนที ่๑....  C๑ 

แผนที ่๒ …. C๒ 

รอยละเฉลี่ยความสําเร็จ 

ของการดําเนนิการตามแผน 
C๑+C๒ 

๒ 

 
โดยที่ :  
 
รอยละของความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผน 

(Ci) 

หมายถึง ความคืบหนาหรือความสําเร็จในการดําเนินการของแตละกิจกรรม 
เมื่ อ เปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ จะตองปฏิบั ติทั้ งหมดที่ ไดกํ าหนดไว  
ตามรายละเอียดแผนปรับปรุง 

i หมายถึง ลําดับที่ของแผนปรับปรุง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

เกณฑการใหคะแนนในขั้นตอนที่ ๕ พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

๐.๒ คะแนน ๐.๔ คะแนน ๐.๖ คะแนน ๐.๘ คะแนน ๑.๐ คะแนน 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
 
เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. 
ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้นตอไป 

• เพื่อใหสวนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของสวน
ราชการที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของหนวยงานภาครัฐใหอยู
ในระดับและเกณฑที่สามารถยอมรับได ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖-
๒๕๕๐) 
หนวยงานผูรบัผิดชอบหลกั : กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง ๓  
                                       ภารกิจการบริหารการเปลีย่นแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ชื่อผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 
๑. นางสาวอภิจิตตรา อภิราชจิตร ๐๒-๓๕๖๙๙๙๙ ตอ ๘๘๐๖ 
๒. นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ ๐๒-๓๕๖๙๙๙๙ ตอ ๘๙๑๖ 
๓. นางกัลยาณ ภูวนันท  ๐๒-๓๕๖๙๙๙๙ ตอ ๘๘๔๑ 
๔. นางสาวขนิษฐา งามวงศสถิต ๐๒-๓๕๖๙๙๙๙ ตอ ๘๙๕๘ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                                                                                   คําอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๘๙

  

ประเด็นการประเมินผล :  หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 
 รอยละของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)    เมื่อเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐    โดยการนับหลักสูตรที่ไดรับมาตรฐานหลักสูตรใหนับสะสม และการแจงนับใหนับตาม
สาขาวิชาที่เปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา  
 
สูตรการคํานวณ : 

 (จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ) 
 (จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐)     
X ๑๐๐ 

 
เกณฑการใหคะแนน  (รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน) 

ระดับคะแนน 
กลุมสถาบัน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สถาบันกลุม๑ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

สถาบันกลุม ๒,๓ และ ๔ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด 
๒. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐     
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ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 

• มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และการจัดให
นิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจัยสวนบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ   การ
เปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ  จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดทําโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

• ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนตัวบงชี้เชิงคุณภาพที่ตองอาศัยความ
ละเอียดในการพิจารณาและมีลักษณะแตกตางจากตัวบงชี้อื่นๆ ที่กลาวมาแลว   อยางไรก็ตาม  ตัวบงชี้นี้มี
ความสําคัญเนื่องจากเปนตัวบงชี้ที่จะบอกใหทราบวาสถาบันการศึกษาไดจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๒๒ หรือไม   ซึ่งมาตรา ๒๒ กําหนดไววา "การจัดการศึกษาตองยึด
หลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด" 

• ผูประเมินอาจจะพิจารณาหารองรอยหลักฐานดวยวิธีการอื่นๆ เชน การสังเกตการเรียนการสอน 
วิธีการต้ังปญหา  และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมายดวย 

ประเด็นยอยในการพิจารณา ๗ ขอ 
๑. คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
๒. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
๓. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๔. คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
๕. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ       

อิงพัฒนาการของผูเรียน 
๖. คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
๗. คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 

 
เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ – ๒ ประเด็นยอย ๓ – ๔ ประเดน็ยอย ๕ ประเด็นยอย ๖ ประเด็นยอย ๗ ประเด็นยอย 
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ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลที่แสดงใหเห็นหลักฐานของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน จํานวน
หนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติที่แสดงถึงการใหนักศึกษาคนควาหาความรูตามความสนใจ การสอน
แบบ Problem  Based Learning , Project-Based Learning  เปนตน  การทํา Senior project การสอนแบบ
สัมมนา และการที่มอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง รวมท้ังจํานวนชั่วโมงในภาคสนาม จํานวน
โปรแกรม/ รายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล  ผลการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน และมีการ
นําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  

นอกจากนั้นยังรวมถึงผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน  จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  จํานวนชั่วโมงที่เปด
ใหบริการใหนิสิตนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน เปนตน รวมถึง แผนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพื่อใหผูเรียนเปนศูนยรวมและมีบทบาทในการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                             ขอมูล ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙                                                                                               ๒

  

 


	คำอธิบายตัวชี้วัดฯ
	ประเด็นการประเมินผล
	การปฏิบัติราชการ
	คำอธิบาย :
	คำอธิบาย :
	(จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ได้งานทำ)

	ข้อมูลที่ต้องการ :
	(จำนวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอก ของผู้สำเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐)
	(อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐)
	ข้อมูลที่ต้องการ :
	คำอธิบาย :
	(จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐)
	(จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐)
	จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
	(จำนวนอาจารย์ประจำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐)
	(จำนวนอาจารย์ประจำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐)
	(จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐)

	คำอธิบาย
	(จำนวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐)
	(จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐)
	(งบดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐)





