คํานํา
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ดําเนินการตามแนวทางจากปีที่ผ่านมา โดยยังคงกรอบตัวชี้วัดตามแบบสมดุล 4 มิติ คือ มิติที่ 1
ด้านผู้รับบริการ มิติที่ 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ และมิติที่ 4
ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมีการปรับตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมกับการประเมินผลของระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดั บ ส่ ว นงานมากขึ้ น อี ก ทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารตามแผนยุ ท ธศาสตร์ 15 ปี มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) โดยตัวชี้วัดจะเป็นไปตามพันธกิจหลักของส่วนงาน ทั้งนี้
การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฉบับนี้เป็นการนําข้อมูลมาประกอบการจัดทํารายงานประจําปีของ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อสะท้ อ นการดํ า เนิน งานด้ า นต่ า งๆ และ
เสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยโปรแกรมฯ รอบ 12 เดือน
กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC:
Balanced Scorecard) ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จึงได้
จัดทําเอกสารฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในรายงานผลการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลทั้งหมดจะสามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและส่วนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สิงหาคม 2562

สารบัญ
สรุปตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน: แบบสมดุล 4 มิติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มิติที่ 1 ด้านผู้รับบริการ
1.1 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
1.1-1 ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอน
1.1-2 ความพึงพอใจของส่วนงานการเรียนการสอนต่อคุณภาพการบริการ
ของส่วนงานบริการ
1.2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.2-1 ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.2-2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสิ่งสนับสนุนการบริการ
1.3 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย (K55)
1.4 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต (กิจกรรมเสริมหลักสูตร)
1.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1.5-1 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
1.5-2 ความพึงพอใจของส่วนงานการเรียนการสอนต่อความพร้อมของนิสิต
(เฉพาะสานักนวัตกรรมการเรียนรู้)
1.5-3 ความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างต่องานวิจัย
1.5-4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้ข้อมูลและสื่อข้อมูลการบริการ
1.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการวิชาการ
1.7 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย/
ส่วนงาน
1.8 ความพึงพอใจของนิสิตพิการที่ได้รับความช่วยเหลือ
1.9 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่อจานวนโครงการทั้งหมด (K30)
มิติที่ 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้
2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรการเรียนรู้
2.2 จานวนผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (K24)
2.3 จานวนโครงการที่ได้บูรณาการความรู้จากการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการเรียนการสอน หรือบูรณาการความรู้จากการวิจัยมาใช้ใน
การบริการวิชาการ
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สารบัญ (ต่อ)
2.4 จานวนการอ้างอิง (citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลต่อจานวนอาจารย์ประจา
2.5 จานวนที่ได้รับการอ้างอิง (Citation rate)
2.6 สัดส่วนของจานวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จในรอบ 5 ปีที่นาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีต่อจานวนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ
และสายปฏิบัติการ
2.7 ร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ/นาเสนอผลงานวิชาการ ต่อ
จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทั้งหมด
2.8 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
2.9 ร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
เฉพาะในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2.10 สัดส่วนจานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในรอบ 5 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อ
จานวนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
2.11 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2.12 ร้อยละของจานวนนวัตกรรมทางการศึกษา/นวัตกรรมตามพันธกิจที่เกี่ยวข้อง
2.13 จานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือ
ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีหรือการ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (K27)
2.14 ร้อยละของนิสิตที่เป็นไปตามแผนการรับของหลักสูตร สาหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร
2.15 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กร สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานภายนอกที่มี
บทบาทสาคัญต่อหลักสูตรนั้น สาหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร
2.16 อัตราการคงอยู่ของนิสิตสาหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร
2.17 ร้อยละของการได้งานทาของนิสิตและเรียนต่อภายใน 1 ปี สาหรับทุกส่วนงานที่มี
หลักสูตร
2.18 จานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ร้อยละ 50
ขึ้นไป (K08)
มิติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ
3.1 ร้อยละของเงินงบประมาณประจาปีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานต่อ
งบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
3.2 ร้อยละของเงินงบประมาณประจาปีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส่วนงานต่อ
งบประมาณประจาปีเฉพาะงบดาเนินการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
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3.3 ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3.4 ใช้เงินงบประมาณเหลื่อมปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป
3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน
3.6 รายงานการบัญชีที่จัดทามีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
3.7 ความเพียงพอของทุนการศึกษา
3.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
3.9 ร้อยละของอาจารย์ประจาหรือนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์จากภายใน หรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (K25)
3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ต่อพนักงาน
สายปฏิบัติการ
3.11 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
3.12 การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
3.13 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยตรงต่อเวลา
มิติที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
4.2 การวางแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้อง กับแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
4.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการติดตามและประเมินผล
4.4 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารจัดการและการกากับดูแลด้านคุณธรรม
จริยธรรม
4.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
4.7 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม (University Social
Responsibility; USR) ต่อจานวนกิจกรรม/โครงการที่กาหนดไว้ในแผน
4.8 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
4.9 ระดับความสุขรวมของบุคลากรในองค์กร
4.10 ภาวะผู้นาของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
4.11 ระบบงานบริหารสานักงานอธิการบดี/สานักงานสภามหาวิทยาลัย/สานักงานคณบดี/
สานักงานผู้อานวยการ
4.12 ผลการประเมินความโปร่งใสจาก ป.ป.ช.
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สรุปตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน: แบบสมดุล 4 มิติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับส่วนงานตามพันธกิจ
ระดับ
ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย การเรียน วิจัย บริการและ
การสอน
สนับสนุน
มิติที่ 1 ด้านผู้รับบริการ
9
7
5
5
1.1 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
1.1-1 ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอน
✓
✓
✓
1.1-2 ความพึงพอใจของส่วนงานการเรียนการสอน
✓
ต่อคุณภาพการบริการของส่วนงานบริการ
1.2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.2-1 ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
✓
✓
1.2-2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสิ่งสนับสนุน
✓
✓
การบริการ
1.3 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบสวัสดิการของ
✓
1
มหาวิทยาลัย (K55)
1.4 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต
✓
✓
(กิจกรรมเสริมหลักสูตร)
1.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1.5-1 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/
✓
✓
ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
1.5-2 ความพึงพอใจของส่วนงานการเรียนการสอน
✓
ต่อความพร้อมของนิสิต
(เฉพาะสานักนวัตกรรมการเรียนรู้)
1.5-3 ความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างต่องานวิจัย
✓
1.5-4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้ข้อมูลและ
✓
สื่อข้อมูลการบริการ
1.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการวิชาการ
✓
✓
✓
✓
1.7 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารงานใน
✓
✓
✓
✓
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
1.8 ความพึงพอใจของนิสิตพิการที่ได้รับความช่วยเหลือ
✓
1.9 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและ
✓
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่อจานวนโครงการ
ทั้งหมด (K30) 1

1

ตัวชี้วัด
มิติที่ 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้
2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรการเรียนรู้
2.2 จานวนผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ที่มีการ
นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ (K24) 1
2.3 จานวนโครงการที่ได้บูรณาการความรู้จากการวิจัย
การบริการวิชาการ หรือการทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมมาใช้ในการเรียนการสอน หรือบูรณาการ
ความรู้จากการวิจัยมาใช้ในการบริการวิชาการ
2.4 จานวนการอ้างอิง (citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากลต่อจานวนอาจารย์ประจา
2.5 จานวนที่ได้รับการอ้างอิง (Citation rate) 2
2.6 สัดส่วนของจานวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จ
ในรอบ 5 ปีที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในรอบปีต่อจานวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
2.7 ร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้ไป
ศึกษา/อบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ/นาเสนอผลงาน
วิชาการ ต่อจานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ทั้งหมด
2.8 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
ต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
2.9 ร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบทั้ง
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2.10 สัดส่วนจานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ในรอบ 5 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อจานวนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
2.11 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2.12 ร้อยละของจานวนนวัตกรรมทางการศึกษา/นวัตกรรม
ตามพันธกิจที่เกี่ยวข้อง

2

ระดับส่วนงานตามพันธกิจ
ระดับ
การเรียน
บริการ และ
มหาวิทยาลัย
วิจัย
การสอน
สนับสนุน
18
16
16
6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ระดับส่วนงานตามพันธกิจ
ระดับ
การเรียน
บริการ และ
มหาวิทยาลัย
วิจัย
การสอน
สนับสนุน

ตัวชี้วัด
มิติที่ 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ (ต่อ)
2.13 จานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือได้รับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เทคโนโลยีหรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (K27) 1
2.14 ร้อยละของนิสิตที่เป็นไปตามแผนการรับ
ของหลักสูตร สาหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร2
2.15 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กร
สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานภายนอกที่มีบทบาทสาคัญ
ต่อหลักสูตรนั้น สาหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร2
2.16 อัตราการคงอยู่ของนิสิตสาหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร
2.17 ร้อยละของการได้งานทาของนิสิตและเรียนต่อภายใน 1
ปี สาหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร
2.18 จานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active learning ร้อยละ 50 ขึ้นไป (K08) 1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

มิติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ
3.1 ร้อยละของเงินงบประมาณประจาปีจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย/ส่วนงานต่องบประมาณทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
3.2 ร้อยละของเงินงบประมาณประจาปีจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยส่วนงานต่องบประมาณประจาปีเฉพาะ
งบดาเนินการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน

13
✓

11
✓

11
✓

8
✓

✓

✓

✓

✓

3.3 ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3.4 ใช้เงินงบประมาณเหลื่อมปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสอง
ของปีงบประมาณถัดไป
3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน
3.6 รายงานการบัญชีที่จัดทามีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
3.7 ความเพียงพอของทุนการศึกษา
3.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
3.9 ร้อยละของอาจารย์ประจาหรือนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (K25) 1

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
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✓

ระดับส่วนงานตามพันธกิจ
ระดับ
การเรียน
บริการ และ
มหาวิทยาลัย
วิจัย
การสอน
สนับสนุน

ตัวชี้วัด
มิติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ (ต่อ)
3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ต่อพนักงานสายปฏิบัติการ2
3.11 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
3.12 การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
3.13 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยตรงต่อเวลา
มิติที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาของการปรับเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับ
4.2 การวางแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
4.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการติดตามและ
ประเมินผล
4.4 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารจัดการและ
การกากับดูแลด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
4.7 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อ
การรับผิดชอบต่อสังคม (University Social
Responsibility; USR) ต่อจานวนกิจกรรม/โครงการที่
กาหนดไว้ในแผน
4.8 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง
4.9 ระดับความสุขรวมของบุคลากรในองค์กร
4.10 ภาวะผู้นาของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
4.11 ระบบงานบริหารสานักงานอธิการบดี/สานักงาน
สภามหาวิทยาลัย/สานักงานคณบดี/สานักงาน
ผู้อานวยการ
4.12 ผลการประเมินความโปร่งใสจาก ป.ป.ช.
สรุปจานวนตัวชี้วัด
1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

10

10

10

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
52

44

42

29

✓
✓
12
✓

✓

หมายเหตุ เป็นการรายงานข้อมูลที่อ้างอิงได้จากระบบ SWU-SAP เนื่องด้วยเป็นตัวชี้วัดเดียวกับแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัย
2 เป็นการรายงานข้อมูลสาหรับเตรียมการประเมินในปีต่อไป จึงยังไม่มีเกณฑ์การให้คะแนน
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มิติที่ 1 ด้านผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1 ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอน
คาอธิบาย:
ระดับความพึงพอใจของนิ สิตเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์ในแต่ละรายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และความรู้ความสามารถของ
คณาจารย์ผู้สอน
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) คะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอน (ปค 003) ในแต่ละรายวิชา
จาแนกภาคการศึกษา
2) จานวนรายวิชาที่มีการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา แยกเป็นรายส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย)
และระดับการศึกษา (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
3) รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการสอนและการสนับสนุน
การเรีย นรู ้ โดยใช้แบบ ปค 003 ที ่ส ารวจผ่า นระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลั ย หรื อ
รายงานสรุปผลการประเมินตามรูปแบบของแต่ละส่วนงานที่ดาเนินการเอง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ระดับปริญญาตรี = ผลรวมค่าเฉลี่ ย ความพึง พอใจของนิสิตในแต่ละรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา
จานวนรายวิชาที่มีการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา = ผลรวมค่าเฉลี่ ย ความพึง พอใจของนิสิตในแต่ละรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา
จานวนรายวิชาที่มีการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มีพันธกิจการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 1.1-2 ความพึงพอใจของส่วนงานการเรียนการสอนต่อคุณภาพการบริการของส่วนงานบริการ
คาอธิบาย:
ระดับความพึงพอใจของส่วนงานการเรียนการสอนต่อคุณภาพการบริการของส่วนงานบริการ
เพื่อให้ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนปฏิบัติพันธกิจต่างๆ ของส่วนงานและมหาวิทยาลัยได้อย่างเรียบร้อย
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) ผลค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของส่ วนงานการเรียนการสอนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของ
ส่วนงานบริการ
2) รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของส่วนงานการเรียนการสอนเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการของส่วนงานบริการ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย – ไม่ประเมิน ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มพี ันธกิจบริการและสนับสนุน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
2
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2-1 ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คาอธิบาย:
ระดับความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับ ความพร้อมของการสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ความพร้อม
ทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนิสิต ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน ทันสมัย
ข้อมูลที่ต้องการ :
1) คะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค 004) ในแต่ละรายวิชา
จาแนกภาคการศึกษา
2) จานวนรายวิชาที่มีการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา แยกเป็นรายส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย)
และระดับการศึกษา (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
3) รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้แบบ ปค 004
ที่สารวจผ่านระบบสารสนเทศของหาวิทยาลัย หรือรายงานสรุปผลการประเมินตามรูปแบบ
ของแต่ละส่วนงานที่ดาเนินการเอง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ระดับปริญญาตรี = ผลรวมค่าเฉลี่ ย ความพึง พอใจของนิสิตในแต่ละรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา
จานวนรายวิชาที่มีการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา = ผลรวมค่าเฉลี่ ย ความพึง พอใจของนิสิตในแต่ละรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา
จานวนรายวิชาที่มีการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มีพันธกิจการเรียนการสอน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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คะแนน
5
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ตัวชี้วัดที่ 1.2-2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสิ่งสนับสนุนการบริการ
คาอธิบาย:
สิ่งสนับสนุนการบริการ คือ ความพร้อมของสื่อสารสนเทศหรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ซึ่งผู้รับบริการควรเกิดความประทับใจและชื่นชมองค์กร โดยสิ่งสนับสนุน
การบริการที่ดีเกิดมาจากความสาเร็จของทุกงานและทุกคนในองค์กรร่วมมือกัน
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสิ่งสนับสนุนการบริการ
2) รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสิ่งสนับสนุนการบริการ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย – ไม่ประเมิน ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานทีม่ ีพันธกิจวิจัย และพันธกิจบริการและสนับสนุน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละความพึงพอใจของนิสติ ต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
คาอธิบาย:
นิสิต หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา
ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากผลการสารวจความพึง
พอใจของนิสิตที่มีต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาความพึงพอใจจากสวัสดิการที่
มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิต ดังนี้
1) ประกันอุบัติเหตุของนิสิต
2) ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต
3) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
4) ทุนการศึกษา
5) รถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานสรุปข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
อ้างอิงข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ K55 ของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
ที่มีคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 3.51
X 100
จานวนนิสิตที่มาใช้บริการระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษานั้น ๆ
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการนิสิต
ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 80
ร้อยละ 71 - 79
ร้อยละ 61 - 70
ร้อยละ 51 - 60
น้อยกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 50
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต (กิจกรรมเสริมหลักสูตร)
คาอธิบาย:
การส่ งเสริม พัฒนาศักยภาพนิ สิต ทาผ่ านการเข้าร่ว มกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพนิสิ ต อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน ทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนิ สิต ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดย
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพ
ได้กาหนดเพิ่มเติม
ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจของนิ สิ ตที่ มี ต่ อ การพั ฒนาศั กยภาพนิ สิ ต ด้ า นต่ า งๆ โดยการเก็ บข้ อมู ล
แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิต ด้วยการพัฒ นาแบบสอบถามกลางที่ใช้ร่วมกันได้ทุกส่วนงานและ/หรือ
พัฒนาระบบสารสนเทศในการรวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลในภาพรวมได้
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต
2) จานวนนิสิตทีต่ อบแบบสอบถามความพึงพอใจ
3) รายงานสรุปผลสารวจความพึงพอใจที่มีต่อเข้าร่วมกิจกรรมและการให้บริการนิสิตในด้านต่างๆ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการนิสิต
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มีพันธกิจการเรียนการสอน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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คะแนน
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดที่ 1.5-1 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
คาอธิบาย:
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้ มี การก าหนดคุณ ลั ก ษณะ บั ณฑิ ต ที่ พึง ประสงค์ ตามที่ ห ลั ก สู ตรก าหนดไว้ใ น มคอ.2
ซึ่งครอบคลุม ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ มหาวิทยาลัย
กาหนด ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต จากการประเมินบัณฑิตที่ทางาน
ด้วย โดยเก็บข้อมูลจากการสารวจความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต (เฉพาะบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี) ซึ่งใช้ข้อมูลจากระบบสารเทศของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) คะแนนความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตแต่ละคน
2) จานวนผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่ประเมินบัณฑิต
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
จานวนผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่ประเมินบัณฑิต
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มีพันธกิจการเรียนการสอน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
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1

ตัวชี้วัดที่ 1.5-2 ความพึงพอใจของส่วนงานการเรียนการสอนต่อความพร้อมของนิสิต
(สาหรับสานักนวัตกรรมการเรียนรู้)
คาอธิบาย:
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสานักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีหน้าที่ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัย และรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ และ
พัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้มีสมรรถนะด้านการสอนที่สอดคล้องกับยุคสมัย อีกทั้ง มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไป และหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ในลักษณะบูรณาการ บริหารจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ให้ กั บ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก คนในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ อย่ า งเป็ น ระบบ มี คุ ณ ภาพ และมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของส่วนงานที่มีพันธกิจการเรียนการสอนต่อความพร้อมของนิสิต ระดับปริญญา
ตรีที่เรียนวิชาศึกษาทั่วไปของสานักนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตด้วย
การพัฒนาแบบสอบถามกลางที่ใช้ร่วมกันได้ทุกส่วนงานและ/หรือพัฒนาระบบสารสนเทศในการรวมรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ผลในภาพรวมได้
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของส่วนงานที่มีพันธกิจการเรียนการสอน
2) จานวนนิสิตทีต่ อบแบบสอบถามความพึงพอใจ
3) รายงานสรุปผลสารวจความพึงพอใจต่อความพร้อมของนิสิตของส่วนงานที่มีพันธกิจการเรียนการ
สอนต่อความพร้อมของนิสิต
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย – ไม่ประเมิน ระดับส่วนงาน คือ สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 1.5-3 ความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างต่องานวิจัย
คาอธิบาย:
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง เช่น แหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น ต่องานวิจัย จะแสดงถึงความสามารถ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของทีมวิจัยที่ดาเนินการทา
ผลงานวิจัยเป็นที่พึงพอใจของเจ้าของทุนหรือผู้ว่าจ้างเหล่านั้น
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่ทาการประเมิน
ให้กับมหาวิทยาลัย
2) จานวนผู้ว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอกทีต่ อบแบบสอบถามความพึงพอใจ
3) รายงานสรุปผลสารวจความพึงพอใจที่มีต่อผู้ว่าจ้างแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย – ไม่ประเมิน ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มพี ันธกิจวิจัย
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 1.5-4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้ข้อมูลและสื่อข้อมูลการบริการ
คาอธิบาย:
การที่ บุ คลากรในหน่ วยงานให้ บริ การด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้นให้ บริการ สามารถตอบ
คาถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้รับบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ การให้ บริการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โดยรวมถึงการมีสื่ อ
ประชาสัมพันธ์สาหรับเป็นข้อมูลให้ผู้มาข้อรับบริการสามารถเข้าถึงได้ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ โปรชัวว์ สื่ อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้ข้อมูลและสื่อข้อมูลการบริการ โดยพิจารณา
จากผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2) จานวนผู้รับบริการทีต่ อบแบบสอบถามความพึงพอใจ
3) รายงานสรุปผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้ข้อมูลและสื่อข้อมูลการบริการ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย - ไม่ประเมิน ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มพี ันธกิจบริการและสนับสนุน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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คะแนน
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ตัวชี้วัดที่ 1.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการวิชาการ
คาอธิบาย:
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัด โดยเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่จัด แล้วนาข้อมูลที่ได้แต่ละโครงการมาเฉลี่ยเป็นภาพรวม
ทั้งมหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามในแต่ละโครงการ
2) จานวนผู้เข้าอบรม สัมมนา ในแต่ละโครงการที่ตอบแบบสอบถาม
3) จานวนโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้น
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนา ในแต่ละโครงการ
จานวนโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้น
หมายเหตุ: จานวนผู้ตอบในแต่ละกิจกรรม ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการเพื่อสังคม และศูนย์บริการวิชาการ
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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ตัวชี้วัดที่ 1.7 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
คาอธิบาย:
ระบบการบริหารจัดการจะพิจารณาในลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ
1) ลดขั้นตอนการทางานหรือลดระยะเวลาในการทางาน (ประสิทธิภาพ)
2) ความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด)
3) เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิผล)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถของระบบบริหารจัดการ พิจารณาจากสัดส่วนของผลงาน
ต่อเวลา หรือผลงานต่อจานวนพนักงาน หรือผลงานต่อเงินที่ใช้ เช่น ประสิทธิภาพสูง หมายถึง ผลงานเท่ากัน
แต่ใช้คนที่น้อยกว่า หรือใช้เวลาที่น้อยกว่า หรือใช้งบประมาณที่น้อยกว่า โดยสามารถวัดได้จากการที่บุคลากร
ในหน่วยงานให้บริการมีความเต็มใจและกระตือรือร้นให้บริการ สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คาแนะนา
ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งถู กต้ อง น่ าเชื่ อถื อ รวมทั้ งการสื่ อสารระหว่ างผู้ ให้ บริการกั บผู้ รั บบริ การเป็ นไปอย่ าง
มีประสิทธิภาพ ทาให้การให้บริการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขั้นตอนและกระบวนการเพื่อขอรับบริการสั้น
ไม่สลับซับซ้อนก่อให้เกิดการใช้ งบประมาณ/ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมใช้ทรัพยากรระหว่าง
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ ไม่ซ้าซ้อน มีการพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เช่น การจัดทาระบบฐานข้อมูลต่างๆ เป็นต้น
ประหยัด (Economy) ความสามารถของระบบบริหารจัดการ ในการใช้ทรัพยากรทางการบริหารได้
อย่างคุ้มค่าทั้งด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านการเงินและอื่นๆ โดยวัดได้จาก
ผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริ ตในการปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการดาเนินงานมีผู้รับผิดชอบชัดเจน โปร่งใส
และตรวจสอบได้ ทุ ก ขั้ น ตอน ก่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ง บประมาณ/ทรั พ ยากร อย่ า งโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้
รวมทั้งหน่วยงานให้บริการมีการปรับปรุงระบบการทางานในองค์กรอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์
และมีการวางแผนการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อการประหยัด
ประสิทธิผล (Effectiveness) ความสามารถของระบบบริหารจัดการในการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ให้บริการโดยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้อย่างครบถ้วน เสมอภาคและเป็นธรรม วัดได้จากผู้ให้บริการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
ของผู้ รั บ บริ การ ตลอดจนความเชื่อมโยงในภาพรวมทั้งระบบของมหาวิทยาลั ย กระบวนการภายในของ
หน่วยงานสามารถให้บริการโดยมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึง ข้อมูลได้สะดวกและรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะรวมทั้งมีการปรั บปรุงการทางานอย่างสม่าเสมอ ทาให้ส ามารถปฏิบัติภ ารกิจตอบสนอง
จุดมุ่งหมายที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี มีความเสมอภาคในการให้บริการ และหน่วยงาน
ให้บริการมีบุคลากรที่มีการพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง ให้มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
มีความสุขในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลที่ต้องการ:
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่รับบริการ ต่อการบริหารงานในภาพรวม
ของส่วนงาน
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่รับบริการ ต่อการบริหารงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย
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วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ระดับส่วนงาน

=

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่รับบริการ
จานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม

ระดับมหาวิทยาลัย = ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่รับบริการ
จานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม
หมายเหตุ: ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อยร้อยละ 50
ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการที่กาหนด หรือเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สานักงานอธิการบดี
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 1.8 ความพึงพอใจของนิสิตพิการ
คาอธิบาย:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม
และสนับสนุนด้านการศึกษา บริการสื่อสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อให้นิสิตพิการในมหาวิทยาลัย ได้รับความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามความต้องการจาเป็น โดยมอบหมายให้ส่วนกิจการนิสิต สานักงานอธิการบดี
รับผิดชอบดาเนินงานหลัก
ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของของนิสิตพิการ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจของนิสิตพิการ จากคะแนนเต็ม 5
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการนิสิต
ระดับส่วนงาน – ไม่ประเมิน ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.50)
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.50)
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50)
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่อจานวนโครงการทั้งหมด
คาอธิบาย:
การสารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นของส่วนงาน โดยจะต้องเกิดความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือ
หน่วยงานวิชาชีพ การดาเนินโครงการต้องมีการประเมินผลและติดตามผลการดาเนินงานโครงการนาผลการ
ติดตามและประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปีต่อไป และพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการไปใช้ในการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน โดยกาหนดวิธีการนับ ดังนี้
1. การคานวณค่าร้อยละของโครงการฯ คิดเฉพาะ โครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี (เงินอุดหนุนจากรัฐ) งบเงินอุดหนุน (จาก บก.)
2. การนับจานวนโครงการบริการวิชาการที่ผ่านเกณฑ์ คือ โครงการฯต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ ใน 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นของส่วนงาน
2) มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3) มีการประเมินและติดตามผลในแต่ละโครงการ
4) มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาในปีต่อไป
5) มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการนาไปใช้ในการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้
สู่ชุมชน
ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
อ้างอิงข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ K30 ของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนโครงการบริการวิชาการที่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
จานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
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X 100

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับความพึงพอใจ
มากกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 80
ร้อยละ 71 - 79
ร้อยละ 61 - 70
ร้อยละ 51 - 60
น้อยกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 50
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คะแนน
5
4
3
2
1

มิติที่ 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรการเรียนรู้
คาอธิบาย:
มาตรฐานการอุดมศึกษา กาหนดให้มหาวิทยาลัย มีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด การความรู้ เ พื่ อ มุ่ ง สู่ ส ถาบั น แห่ ง การเรี ย นรู้ โดยมี ก ารรวบรวม
องค์ ค วามรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง กระจั ด กระจายอยู่ ใ นตั ว บุ ค คลหรื อ เอกสารมาพั ฒ นาให้ เ ป็ น ระบบ
เพื่อให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการ
ความรู้ในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ ความรู้ การเข้าถึง
ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรี ยนรู้ ภายในมหาวิทยาลั ย การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) แผนการจัดการความรู้
2) ผลการดาเนินงาน/ความสาเร็จจากการจัดการความรู้
3) หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องหรือครอบคลุมพันธกิจที่สาคัญ
2. มีแผนการจัดการความรู้ โดยกาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดไว้
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนด
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ
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4. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5. มี ก ารประเมิ น การจั ด การความรู้ และน าผลการประเมิ น ไปพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
การจัดการความรู้ในปีต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 1 ข้อ
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จานวนผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ทีม่ ีการนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
คาอธิบาย:
การใช้ประโยชน์งานวิจัย เป็นการนาผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมหลักฐาน
การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น รูปถ่าย หนังสือเชิญ หนังสือแสดงความต้องการหรือเอกสารที่แสดงได้ว่า
มีการนาผลงานวิจัยไปใช้จริง ซึ่งการใช้ประโยชน์ง านวิจัยสามารถจาแนกได้ 4 มิ ติ ได้แก่ การใช้ประโยชน์
เชิงวิชาการการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง วิ ช าการ หมายถึ ง พิ จ ารณาจากการอ้ างอิ ง ผลงานวิ จั ย ที่ มี ก ารตี พิ ม พ์
ในวารสารวิชาการ การได้รับหนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในกรอบของผลงานวิจัยจากหน่วยงาน
ต่างๆ
การใช้ประโยชน์ เชิงนโยบาย หมายถึง พิจารณาจากการมีหลั กฐานการนาข้อมูลไปประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหาร/กาหนดนโยบาย
การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม หมายถึง พิจารณาจากการมีหลักฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้
จากงานวิจัยในชุมชน/ท้องถิ่น ได้รับหนังสือเรียนเชิญให้ความรู้จากชุมชน/องค์กร/ หน่วยงานในพื้นที่ต่าง ๆ
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง พิจารณาจากการมีหลักฐานการเจรจาทางธุรกิจ ไม่นับการยื่น/
จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานสรุปจานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการนาไปใช้ประโยชน์
อ้างอิงข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ K24 ของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
นับจานวนผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ที่มีการนาไปใช้ประโยชน์
ในระดับชาติหรือนานาชาติในปีงบประมาณนั้นๆ
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานตามพันธกิจการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับมหาวิทยาลัย
มากกว่า 20 ผลงาน
16 - 20 ผลงาน
11 - 15 ผลงาน
6 - 10 ผลงาน
น้อยกว่า 6 ผลงาน

เกณฑ์ระดับส่วนงาน
มากกว่า 10 ผลงาน
7 - 9 ผลงาน
4 - 6 ผลงาน
1 - 3 ผลงาน
น้อยกว่า 1 ผลงาน
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 2.3 จานวนโครงการที่ได้บูรณาการความรู้จากการวิจัย การบริการวิชาการหรือการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มาใช้ในการเรียนการสอนหรือบูรณาการความรู้จากการวิจัย
มาใช้ในการบริการวิชาการ
คาอธิบาย:
จ านวนโครงการที่ ได้ บู ร ณาการความรู้ จากการวิ จัย การบริ การวิ ช าการ หรื อการทานุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่ไม่ถูกนามาใช้เป็นองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ แล้วนาไปใช้ในการเรียนการสอน
สาหรับนิสิตรวมทั้งโครงการบูรณาการความรู้จากการวิจัยที่ได้รับการยอมรับแล้ว (มีความถูกต้องและ
เกิดประโยชน์กับมนุษย์และสังคม) ได้ถูกนาไปใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการ
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จานวนโครงการวิจัยที่ได้นาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอน (R2T)
2) จานวนโครงการบริการวิชาการที่นาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน (SE2T)
3) จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน (C2T)
4) จานวนโครงการวิจัยที่ได้นาผลการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับแล้วไปใช้ในการเรียน
การบริการวิชาการ (R2SE)
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ผลการพัฒนา = (R2T) + (SE2T) + (C2T) + (R2SE)
ผู้ให้ข้อมูล : ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์ระดับมหาวิทยาลัย
จานวน 20 โครงการขึ้นไป
จานวน 16 - 19 โครงการ
จานวน 13 - 15 โครงการ
จานวน 10 - 12 โครงการ
จานวนน้อยกว่า 10 โครงการ

เกณฑ์ระดับส่วนงาน
จานวน 5 โครงการขึ้นไป
จานวน 4 โครงการ
จานวน 3 โครงการ
จานวน 2 โครงการ
จานวน 1 โครงการ
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 2.4 จานวนการอ้างอิง (citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลต่อจานวน
อาจารย์ประจา
คาอธิบาย:
การมีผลงานวิชาการได้รับการอ้างอิงแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในวงการวิชาชีพเดียวกัน โดยการนับจานวนการอ้างอิง (citation) ให้นับจานวนครั้งที่บทความวิจัยที่ตีพิมพ์
ในรอบ 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล) ได้รับการอ้างอิง โดยใช้ตัวเลขจานวนการอ้างอิง
ถึงปีท้ายสุด ทั้งนี้ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากลตามที่กาหนด ให้นับเฉพาะบทความวิจัย research
article และบทความวิชาการ (review article) ที่ได้รับการอ้างอิง (citation) โดยปรากฏข้อมูลค่าอ้างอิง
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล SCOPUS, ISI, Web of Science Google Scholar, TCI หรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ที่ มี ก ารวิ เ คราะห์
การอ้างอิงไว้ตามหลักสากลและสามารถสืบค้นได้จริง
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จ านวนการอ้า งอิ ง (citation) ของบทความที่ ปรากฏในฐานข้ อมูล สากล ในรอบ 5 ปีปฏิทิน
ที่ผ่านมา
2) จานวนอาจารย์ประจานับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในปีการศึกษานั้นๆ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนการอ้างอิง (citation) ของบทความที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ในรอบ 5 ปีปฏิทินทีผ่ ่านมา
จานวนอาจารย์ประจานับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในปีการศึกษานั้นๆ
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานตามพันธกิจการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน (จากบทความในรอบ 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา)
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน

ระดับมหาวิทยาลัย

5

มากกว่าหรือเท่ากับ
2.50
ระหว่าง
2.00 – 2.49
ระหว่าง
1.50 – 1.99
ระหว่าง
1.00 – 1.49
น้อยกว่า 1.00

4
3
2
1

ระดับคณะ/ส่วนงานเทียบเท่า
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์และ
สุขภาพ
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์
มากกว่าหรือเท่ากับ มากกว่าหรือเท่ากับ มากกว่าหรือเท่ากับ
2.00
1.50
1.00
ระหว่าง
ระหว่าง
ระหว่าง
1.50 – 1.99
1.25 – 1.49
0.75 - 0.99
ระหว่าง
ระหว่าง
ระหว่าง
1.00 – 1.49
1.00 – 1.24
0.50 – 0.74
ระหว่าง
ระหว่าง
ระหว่าง
0.50 – 0.99
0.75 - 0.99
0.25 – 0.49
น้อยกว่า 0.50
น้อยกว่า 0.75
น้อยกว่า 0.25
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 จานวนที่ได้รับการอ้างอิง (Citation rate)
การที่มีผ ลงานของอาจารย์ ห รื อนักวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิง อย่างต่อเนื่องแสดงให้ เห็ นถึงความ
ทันสมัยและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ของผลงานนั้นๆ โดยการนับจานวนการอ้างอิง (citation rate) ให้นับ
จานวนอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล)
ได้ รั บ การอ้ า งอิ ง ทั้ ง นี้ บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นฐานข้ อ มู ล สากลตามที่ ก าหนด ให้ นั บ เฉพาะบทความ
วิจัย research article และบทความวิช าการ (review article) ที่ได้รับการอ้างอิง โดยปรากฏข้อมูลอยู่ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS หรือฐานข้อมูลอื่นที่มีการวิเคราะห์ การอ้างอิงไว้ตามหลักสากลและสามารถสืบค้นได้จริง
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จ านวนอาจารย์ ห รื อ นั ก วิ จั ย ที่ มี ผ ลงานการอ้ า งอิ ง (citation) ของบทความที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ในรอบ 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา
2) จานวนอาจารย์ประจานับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในปีการศึกษานั้นๆ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีผลงานการอ้างอิง ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ในรอบ 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา
จานวนอาจารย์ประจานับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในปีการศึกษานั้นๆ หรือนักวิจัย
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานตามพันธกิจการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน (จากบทความในรอบ 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา)
เกณฑ์การให้คะแนน: ไม่มี เนื่องด้วยเป็นการรายงานข้อมูลสาหรับเตรียมการประเมินในปีต่อไป
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 สัดส่วนของจานวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จในรอบ 5 ปีที่นาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีต่อจานวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
คาอธิบาย:
การวิ จั ย สถาบั น โดยการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน สภาพแวดล้ อ มและ
กระบวนการของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลสาหรับสนับสนุน การวางแผน การกาหนด
นโยบายการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการส่ง เสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรีย นรู้จ ากงานวิจัย สถาบัน อย่า งเหมาะสมกับผู้ใ ช้แต่ล ะกลุ่ม โดยสิ่ง ที่เ ผยแพร่
ต้องเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) รายการและจานวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จในรอบ 5 ปีงบประมาณที่ผ่านมา
ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปี
2) จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จในรอบ 5 ปีงบประมาณที่ผ่านมา
ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปี
จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ (ในรอบ 5 ปีงบประมาณที่ผ่านมา)
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05
5
0.040 – 0.049
4
0.030 – 0.039
3
0.020 – 0.029
2
น้อยกว่า 0.020
1
หมายเหตุ : ถ้าไม่มีผลงานวิจัย ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 0 คะแนน
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ตัวชี้วัดที่ 2.7 ร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ/นาเสนอผลงานวิชาการ
ต่อจานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
คาอธิบาย:
ร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้ลาไปศึกษาต่อ อบรม หรือไปร่วมสัมมนาวิชาการ
ตามสาขาเฉพาะทางที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับผิดชอบในการสอนสาขาวิชาเหล่านั้น รวมถึงการ
เพิ่มพูนความรู้ในด้านการสอน หรือการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือที่มหาวิทยาลัย จัด
ขึ้น และนับรวมพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ ในแต่
ละปีงบประมาณ จะไม่นับซ้าถึงแม้ว่าพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผู้นั้นจะเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นาเสนอผลงานหลายครั้ง โดยผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้แก่
1) ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กับสาขาวิชา
2) การแสดงออกทางศิลปะอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ
3) งานที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ
4) การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์
ต่อสาขาวิชา หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือ
แสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น
5) สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม และจิตรกรรม
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ/ อบรม/ สัมมนา ในปีการศึกษานั้น
2) จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทีเ่ ข้าร่วมประชุมวิชาการ/นาเสนอผลงานวิชาการ
3) จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทั้งหมด
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ/อบรม/ สัมมนา /
เข้าร่วมประชุมวิชาการ/นาเสนอผลงานวิชาการ
จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทั้งหมด
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนทรัพยากรบุคคล
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
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X 100

เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์

คะแนน
5
4
3
2
1

ร้อยละ 100
ร้อยละ 90 - 99.99
ร้อยละ 80 - 89.99
ร้อยละ 70 - 79.99
น้อยกว่า ร้อยละ 70
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ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
คาอธิบาย:
จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น นับทั้งจากอาจารย์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์ หรือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์ หรือ
จากรองศาสตราจารย์ เป็น ศาสตราจารย์ หรือจากศาสตราจารย์ 10 เป็น ศาสตราจารย์ 11
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นในปีงบประมาณ
2) จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นในปีงบประมาณ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ผู้ให้ข้อมูล : ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนทรัพยากรบุคคล
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานตามพันธกิจการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5.00
ร้อยละ 4.00 – 4.99
ร้อยละ 3.00 – 3.99
ร้อยละ 2.00 – 2.99
น้อยกว่าร้อยละ 2.00

คะแนน
5
4
3
2
1
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X 100

ตัวชี้วัดที่ 2.9 ร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
คาอธิบาย:
ร้ อยละของพนั กงานมหาวิทยาลั ย สายปฏิบัติก ารที่ได้รับการพัฒ นาความรู้และทั กษะเฉพาะ
ในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อบุคลากรประจาสายปฏิบัติการทั้งหมด โดยจะไม่นับซ้า
แม้ว่าพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการท่านนั้นจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบ
หลายครั้งในปีงบประมาณนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบ ได้แก่
1) การส่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการไปอบรม สัมมนาในการพัฒนาความรู้และทักษะ
เฉพาะในงานที่รับผิดชอบ
2) การฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะ
ในงานที่รับผิดชอบของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จ านวนพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย สายปฏิ บั ติ การที่ ได้ รั บการพั ฒนาความรู้ และทั กษะเฉพาะ
ในงานที่รับผิดชอบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีงบประมาณนั้น
2) จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์ :
จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะ
ในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ
X 100
จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนทรัพยากรบุคคล
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์

คะแนน
5
4
3
2
1

ร้อยละ 100
ร้อยละ 90 – 99.99
ร้อยละ 80 – 89.99
ร้อยละ 70 – 79.99
น้อยกว่าร้อยละ 70
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ตัวชี้วัดที่ 2.10 สัดส่วนของระบบงานที่ได้รบั การพัฒนาเพิ่มขึ้นในรอบ 5 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ต่อจานวนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
คาอธิบาย:

การพัฒนา หมายรวมถึง การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับขั้นตอน กระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวดเร็ว และประหยัด

ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาในรอบ 5 ปี ที่แสดงว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผล/รวดเร็วและประหยัดทรัพยากร
2) จานวนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาในรอบ 5 ปี
จานวนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สานักงานอธิการบดี
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05
0.040 – 0.049
0.030 – 0.039
0.020 – 0.029
น้อยกว่า 0.020
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 2.11 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
คาอธิบาย:
ศิล ปะและวัฒ นธรรม เป็ น ตัว บ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสั งคม
เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ค วามสาคัญ ในการส่ง เสริม สนับ สนุน
เพื่อ ให้สัง คมในมหาวิท ยาลัย อยู่ร่ว มกัน อย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา
และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนต้องดาเนิน การอย่างมีประสิทธิภ าพที่จริงใจ ได้ต่อเนื่อง
มั่นคงและยั่งยืน โดยการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถประเมินผลได้
ข้อมูลทีต่ ้องการ:
1) นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2) โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
พร้อมรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสาเร็จ
3) รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)
4) หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสาเร็จ
เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสารวจหรือแบบสอบถาม
หรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น
5) รายงานรางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ
จากสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์ ม าตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
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เกณฑ์
มีการดาเนินการ 6 - 7 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

คะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวชี้วัดที่ 2.12 ร้อยละของจานวนนวัตกรรมทางการศึกษา/นวัตกรรมตามพันธกิจที่เกี่ยวข้อง
คาอธิบาย:
สิ่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาในรอบ 1 ปีปฏิทินที่ผ่านมา
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนนวัตกรรมทางการศึกษา/พันธกิจที่เกี่ยวข้อง
ในรอบ 1 ปีงบประมาณที่มีการประเมินผลงาน
จานวนวัตกรรมทางการศึกษา/พันธกิจที่เกี่ยวข้อง
ที่ระบุเป็นเป้าหมายในปีที่ประเมินผลงาน

X 100

ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และ
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ (ที่มีการประเมินผลงาน)
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
สถาบันมีจานวนนวัตกรรมทางการศึกษา/พันธกิจที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน
สถาบันมีจานวนนวัตกรรมทางการศึกษา/พันธกิจที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน
สถาบันมีจานวนนวัตกรรมทางการศึกษา/พันธกิจที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน
สถาบันมีจานวนนวัตกรรมทางการศึกษา/พันธกิจที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน
สถาบันมีจานวนนวัตกรรมทางการศึกษา/พันธกิจที่เกี่ยวข้อง
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 2.13 จำนวนผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือได้รับ
ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีหรือกำรใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์
คาอธิบาย :
งานวิ จั ย หมายถึ ง กระบวนการที่ มี ร ะเบี ย บแบบแผนในการค้ น หาค าตอบของปั ญ หาหรื อ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนา จากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อัน ก่อให้ เกิดคุณค่าทางสุ น ทรี ย์ และคุณประโยชน์ที่ เป็นที่ ยอมรับในวงวิช าชีพตามการจัดกลุ่ มศิล ปะของ
อาเซีย น งานสร้ างสรรค์ทางศิล ปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิล ป์( Visual Art) ประกอบด้ว ย ผลงานด้านจิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ภ าพถ่าย ภาพยนตร์ สื่ อประสม สถาปัตยกรรม และงานออกแบบประเภทอื่นๆ
(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ
และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ
การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา / สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ /
เครื่องหมายทางการค้า การยื่นขออาจจะมีชื่อที่เหมือนกันได้ แต่เลขคาขอต่างกันเนื่องจากรายละเอียดภายใน
มีความแตกต่างกัน
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี หมายถึง การที่เจ้าของสิทธิอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิได้เข้าถึง
และใช้เทคโนโลยีใด ๆ ของตน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสู่การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานสรุปจานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอ
หรือได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีหรือ
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อ้างอิงข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ K27 ของแผนปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) ที่
ผ่านการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
นับจานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือได้รับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ในปีงบประมาณนั้นๆ
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
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เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
มากกว่า 25 ผลงาน
21 - 25 ผลงาน
16 - 20 ผลงาน
11 - 15 ผลงาน
น้อยกว่า 11 ผลงาน
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 2.14 ร้อยละของนิสิตที่เป็นไปตามแผนการรับของหลักสูตร สาหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร
คาอธิบาย:
แผนการรับของหลักสูตรตามที่กาหนดไว้ของแต่ละหลักสูตร ซึ่ ง จ านวนรั บ จะเป็ น จ านวนรั บ
ขั้นพื้นฐานที่จะมีการประกาศแต่ละรอบ โดยหลักสูตรที่มีจานวนนิสิตเป็นไปตามแผนการรับ หมายถึง หลักสูตร
ที่ มี จ านวนนิ สิ ต มารายงานตั ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 95 ของจ านวนที่ ก าหนดในแผนการรั บ ของ
ปีการศึกษานั้น
ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานสรุปจานวนหลักสูตรที่มกี ารเปิดรับนิสิตกับแผนการรับของหลักสูตรที่กาหนดไว้
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนหลักสูตรที่มนี ิสิตเป็นไปตามแผนการรับของหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดรับ

X 100

ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ระดับส่วนงาน คือ ส่วนงานที่มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน: ไม่มี เนื่องด้วยเป็นการรายงานข้อมูลสาหรับเตรียมการประเมินในปีต่อไป
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ตัวชี้วัดที่ 2.15 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กร สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานภายนอกที่มี
บทบาทสาคัญต่อหลักสูตรนั้น สาหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร
คาอธิบาย:
หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กร สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานภายนอกที่มีบทบาทสาคัญ โดยมี
การทาสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่
1. มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแบบระยะยาว (1 ปีการศึกษา) หรือไปอบรม
2. มีการทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
3. มีบทบาทต่อการจัดทาหลักสูตร หรือร่วมการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานสรุปจานวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กร สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานภายนอก
ที่มีบทบาทสาคัญ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กร สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานภายนอกที่มีบทบาทสาคัญ
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ระดับส่วนงาน คือ ส่วนงานที่มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน: ไม่มี เนื่องด้วยเป็นการรายงานข้อมูลสาหรับเตรียมการประเมินในปีต่อไป
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ตัวชี้วัดที่ 2.16 อัตราการคงอยู่ของนิสิต สาหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร
คาอธิบาย:
อัตราการคงอยู่ของนิสิต คิดจากจานวนนิสิตที่เข้าเรียนในแต่ละรุ่น ลบด้วย จานวนนิสิตที่ออก
ทุก กรณี นั บ ถึง สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษาที่ ป ระเมิน ยกเว้ น การเสี ยชี วิ ต การย้ า ยสถานที่ ท างานของนิ สิ ต ในระดั บ
บัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจานวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษาแล้ว โดยการคานวณ
อัตราการคงอยู่ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งประเด็นการประเมิน
“มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น” โดยควรนาเสนอผลการดาเนินงานเทียบเคียงอย่างน้อย 3 ปี
ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานสรุปจานวนหลักสูตรที่มนี ิสิตยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น
นับปีการศึกษาที่ประเมินย้อนหลัง 3 ปี
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนหลักสูตรที่มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา X 100
จานวนหลักสูตรที่มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษาในปีที่ประเมิน
หมายเหตุ: วิธีการคิดร้อยละของจานวนนิสิตที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น ตัวอย่างการคานวณหลักสูตร 4 ปี
ปีการศึกษา

2556
2557
2558

จานวน
รับเข้า
(1)

จานวนสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร (2)

2559
xx

2560

2561

จานวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2561
(3)

xx
xx
อัตราการสาเร็จการศึกษา = (2) X 100
(1)
อัตราการคงอยู่ = (1) - (3) X 100
(1)

ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ระดับส่วนงาน คือ ส่วนงานที่มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย
(มีหลักสูตรที่นิสิตสาเร็จการศึกษา)
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน: ไม่มี เนื่องด้วยเป็นการรายงานข้อมูลสาหรับเตรียมการประเมินในปีต่อไป
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ตัวชี้วัดที่ 2.17 ร้อยละของการได้งานทาของนิสิตและเรียนต่อ ภายใน 1 ปี
สาหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร
คาอธิบาย:
บัณฑิต หมายถึง บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ในสาขาต่าง ๆ ที่ได้งานทา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจา รวมถึงกาลังการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจาก วันที่สาเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
การผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม มหาวิทยาลัยควรต้องเน้นการผลิตบัณฑิต
ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่ งจะส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ
ยังเป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ
ข้อมูลที่ต้ องการ: รายงานสรุป จ านวนบั ณฑิตที่ได้งานทา นับจากบัณฑิตผู้ มีการทางานสุ จริตทุกประเภท
ที่สามารถสร้างรายได้ประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ซึ่งเป็นผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
นั้น ๆ โดยจาแนกการนับรวมบัณฑิตที่กาลังศึกษาต่อในลาดับที่สูงขึ้นด้วย
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาและเรียนต่อ ภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

X 100

ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
ระดับส่วนงาน คือ ส่วนงานที่มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์

คะแนน
5
4
3
2
1

ร้อยละ 100
ร้อยละ 95.00 – 99.99
ร้อยละ 90.00 – 94.99
ร้อยละ 85.00 – 89.99
น้อยกว่า ร้อยละ 85
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ตัวชี้วัดที่ 2.18 จานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
ร้อยละ 50 ขึ้นไป (นับทุกรายวิชาในหลักสูตร)
คาอธิบาย:
Active learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือทา
โดยใช้วิธีการหรื อเทคนิ คการสอนที่ห ลากหลาย มาออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ ผู้ เรียน
มีส่ ว นร่ ว มในชั้น เรีย น มีลั กษณะที่ส าคัญ คือ เป็นการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการประเมินค่า เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
ที่จั ดเป็ น Active learning เช่น การเรี ยนรู้ แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) การเรียนรู้แบบ
กรณี ศึ ก ษา (Analyze case studies) การเรี ย นรู้ แ บบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-based learning)
การเรี ย นรู้ แ บบโครงงาน ( Project-based learning) การเรี ย นรู้ ผ่ า นเกมส์ (Game-based learning)
การเรี ย นรู้ ผ่ านกระบวนการวิจั ย (Research-based learning) การเรียนรู้ผ่ านการทางาน (Work-based
learning) การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential learning) เป็นต้น
ข้อมูลที่ต้องการ: เอกสารแสดงรายวิชาในหลักสูตรที่มีจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning เช่น
มคอ.3 / มคอ.5 อ้างอิงข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ K08 ของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์
15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน

X 100

หมายเหตุ หลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่นับได้ คือ หลักสูตรที่มี
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนส่วนหนึ่งเป็นแบบ Active Learning โดยมีจานวนรายวิชาที่จัด
การเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน
ในปีการศึกษานั้นๆ
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ระดับส่วนงาน คือ ส่วนงานที่มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
มากกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 80
ร้อยละ 70 - 79
ร้อยละ 60 - 69
ร้อยละ 50 - 59
น้อยกว่า ร้อยละ 50
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คะแนน
5
4
3
2
1

มิติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของงบประมาณประจาปีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ต่องบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานในภาพรวม
คาอธิบาย:
งบประมาณประจาปีของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ที่มาจากรายได้ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ในรูป ร้อยละของงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลั ย /ส่ วนงาน ในภาพรวม เป็นการบ่งบอกเสถียรภาพ
ทางการเงินและศักยภาพด้านทรัพยากรการเงินของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ในระยะยาว
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
- จาแนกรายละเอียดตามประเภทรายได้
- ระบุแหล่งที่มาหรือลักษณะการได้มาของรายได้แต่ละประเภท
2) งบประมาณรายจ่ายประจาปีทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ระดับมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน = งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งหมด X 100
งบประมาณรายจ่ายประจาปีทั้งหมด
หมายเหตุ: งบประมาณรายจ่ายประจาปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ
อุดหนุนจากภาครัฐ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ร้อยละ 35 - 39
ร้อยละ 30 – 34
ร้อยละ 25 – 29
น้อยกว่าร้อยละ 25

คะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของงบประมาณประจาปีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ต่องบประมาณประจาปี เฉพาะงบดาเนินการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
คาอธิบาย:
งบประมาณประจาปีจากรายได้ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน แสดงในรูปร้อยละของงบประมาณประจาปี
เฉพาะงบดาเนินการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
- จาแนกรายละเอียดตามประเภทรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)
- ระบุแหล่งที่มาหรือลักษณะการได้มาของรายได้แต่ละประเภท
2) งบประมาณรายจ่ายประจาปีทั้งหมด เฉพาะงบดาเนินการ (ไม่รวมงบลงทุน)
ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
ระดับมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน =
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)
X 100
งบประมาณรายจ่ายประจาปีทั้งหมด เฉพาะงบดาเนินการ (ไม่รวมงบลงทุน)
หมายเหตุ: งบประมาณรายจ่ายประจาปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอุดหนุนจากภาครัฐ
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 – 64
ร้อยละ 45 – 54
ร้อยละ 35 – 44
น้อยกว่าร้อยละ 35

คะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
คาอธิบาย:
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาจากการใช้จ่าย โดยมีการทาโครงการ/ งาน/ กิจกรรม
ที่แล้วเสร็จสมบูรณ์และมีเงินเหลือจ่าย
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จานวนโครงการ/ งาน/ กิจกรรม ที่แล้วเสร็จ
2) ปริมาณเงินงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละโครงการที่แล้วเสร็จ
3) ปริมาณเงินงบประมาณที่ได้รับ รวมถึงงบประมาณทุกประเภทที่ได้รับ (ไม่รวมงบลงทุน)
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
1) วิเคราะห์เอกสาร
2) คานวณงบประมาณเหลือจ่าย =
ผลรวมปริมาณเงินงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละโครงการที่แล้วเสร็จ
x 100
ผลรวมปริมาณเงินงบประมาณที่ได้รับ รวมถึงงบประมาณทุกประเภทที่ได้รับ (ไม่รวมงบลงทุน)

ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนการคลัง ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
โครงการ/งาน/กิจกรรมแล้วเสร็จ
และเงินงบประมาณเหลืออยู่ มากกว่าร้อยละ 5
โครงการ/งาน/กิจกรรมแล้วเสร็จ
และเงินงบประมาณเหลืออยู่ ไม่เกินร้อยละ 5
โครงการ/งาน/กิจกรรมแล้วเสร็จ
และเงินงบประมาณหมด
โครงการ/งาน/กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ และเงินงบประมาณเหลืออยู่
โครงการ/งาน/กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ และเงินงบประมาณหมด
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ใช้เงินงบประมาณเหลื่อมปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป
คาอธิบาย:
งบประมาณไม่รวมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/สัญญาเสร็จสิ้น
ภายในปีงบประมาณปัจจุบัน แต่ให้ผูกพันเบิกจ่ายเหลื่อมปีตามใบส่งของหรือสัญญาไม่เกินไตรมาส 2
ของปีงบประมาณถัดไป
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) รายละเอียดเงินเหลื่อมปีของปีงบประมาณที่ผ่านมา และก่อนหน้านั้น (ถ้ามี)
2) รายการจ่ายเงินเหลื่อมปีในปีงบประมาณปัจจุบัน และแสดงวันที่ซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จ
และวันที่มีการเบิกจ่ายจริง (ต้องไม่เกินไตรมาสสองของปีถัดไป)
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร ประเมินผล การสอบถามสัมภาษณ์ และการคานวณ
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนการคลัง
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์

คะแนน
ใช้ได้หมด
5
ใช้ได้ร้อยละ 90 - 99.99
4
ใช้ได้ร้อยละ 80 - 89.99
3
ใช้ได้ร้อยละ 70 - 79.99
2
ใช้ได้น้อยกว่าร้อยละ 70
1
หมายเหตุ ร้อยละที่ใช้ภายในไตรมาสสองของปีงบประมาณปัจจุบันที่รับการประเมิน
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ตัวชี้วัดที่ 3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน
คาอธิบาย:
ระบบงานทางการเงินเช่น การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน เป็นต้น มีการดาเนินงาน
ตามระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและมีความถูกต้อง
ข้อมูลทีต่ ้องการ:
1) รายงานทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านจัดทา โดยแต่ละรายงานแสดงข้อมูล
วัตถุประสงค์ของรายงาน ผู้รับรายงาน วันที่จัดทารายงานและวันที่จัดส่งรายงานให้ผู้รับ
พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคหรือข้อผิดพลาด (ถ้ามี)
2) รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
3) รายงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ข้อสังเกต)
4) ผลการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
5) ผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร การประเมินผล การสอบถามสัมภาษณ์ และการสังเกต
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนการคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
ไม่มีความผิดพลาด
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยครั้งแต่แก้ไขได้หมด
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยครั้งแต่แก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่แก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสามารถแก้ไขได้บ้าง
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ตัวชี้วัดที่ 3.6 รายงานการบัญชีที่จัดทามีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
คาอธิบาย:
คุณภาพความถูกต้อง ความรวดเร็วและทันเวลาในการจัดทารายงานทางการบัญชี สาหรับให้
ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ
ข้อมูลที่ต้องการ:

รายงานทางการเงินและการบัญชีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน
จัดทาโดยแต่ละรายงานแสดงข้อมูล วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
ผู้รับรายงาน วันที่จัดทารายงานและวันที่จัดส่งรายงานให้ผู้รับ

วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนการคลัง หน่วยตรวจสอบภายใน
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
รายงานการบัญชีถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
รายงานการบัญชีถูกต้อง เพียงพอ เป็นส่วนใหญ่ และทันเวลา
รายงานการบัญชีถูกต้อง เพียงพอ เป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ค่อยทันเวลา
รายงานการบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอ เป็นส่วนใหญ่ แต่ทันเวลา
รายงานการบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอ เป็นส่วนใหญ่ และไม่ทันเวลา
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ตัวชี้วัดที่ 3.7 ความเพียงพอของทุนการศึกษา
คาอธิบาย:
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษาจากองค์กรหรือ
หน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือนิ สิตที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี แต่ขาดทุนทรัพย์ที่ไม่ได้
รับการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่มีอุปสรรคด้านค่าใช้จ่าย ไม่นับรวมกองทุนจาก กยศ. และกองทุนเงิน ให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
(กรอ.)
ข้อมูลที่ต้องการ:

รายงานการสรุปผลจัดสรรทุนการศึกษาทุกประเภท ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
และประจาปีงบประมาณที่ประเมิน พร้อมทั้งจานวนนิสิตที่ได้รับทุนและจานวนนิสติ
ที่แจ้งขอรับทุน ตามที่มีการประกาศให้ทุน

วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาในปีงบประมาณนั้น
จานวนนิสิตทั้งหมดตามคุณสมบัติที่แจ้งขอรับทุนการศึกษา
ในปีงบประมาณนั้น

X 100

ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการนิสิต
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มีนิสิต
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนิสิตได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป
มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนิสิตได้ร้อยละ 80-89
มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนิสิตได้ร้อยละ 70-79
มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนิสิตได้ร้อยละ 60-69
มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนิสิตได้น้อยกว่าร้อยละ 60
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ตัวชี้วัดที่ 3.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
คาอธิบาย:
มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ให้ส ามารถดาเนิน การได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
ครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียด
การใช้ จ่ ายในทุ กพั นธกิ จ โครงการ กิ จกรรม เพื่ อให้ สามารถวิ เคราะห์ สถานะทางการเงิ นและความมั่ นคง
ของมหาวิทยาลัยได้
ข้อมูลที่ต้องการ :
1) เอกสารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2) เอกสารงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
3) รายงานทางการเงินที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนการคลัง ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ หน่วยตรวจสอบภายใน
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มี งบประมาณประจ าปี ที่ สอดคล้ องกั บแผนปฏิ บั ติ การในแต่ ล ะพั นธกิ จและการพั ฒนา
มหาวิทยาลัยและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนาข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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เกณฑ์
มีการดาเนินการ 7 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ
มีการดาเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
มีการดาเนินการ 1 ข้อ
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ตัวชี้วัดที่ 3.9 ร้อยละของอาจารย์ประจาหรือนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
คาอธิบาย:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้และงานวิจัยคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ ใ หม่ ตลอดจนถึ ง การประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ นที่ ผ่ า นกระบวนการศึ ก ษา ค้ น คว้ า หรื อ ทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวั ต กรรม โดยมี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า อย่ า งเป็ นระบบที่ เ หมาะสมตามประเภทของงานศิ ล ปะ ซึ่ งมี แ นวทาง
การทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์ และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ได้แก่
1. ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย
ภาพยนตร์สื่อประสม สถาปัตยกรรม และงานออกแบบประเภทอื่น ๆ
2. ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดง
รูปแบบต่างๆ
3. วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ
ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานสรุปการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
อ้างอิงข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ K25 ของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนอาจารย์/นักวิจัยประจาที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด X 100
จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณนั้นๆ
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มอี าจารย์และนักวิจัย
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
มากกว่า ร้อยละ 50
ร้อยละ 41 - 50
ร้อยละ 31 - 40
ร้อยละ 21 - 30
น้อยกว่า ร้อยละ 21
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ตัวชี้วัดที่ 3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ต่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
คาอธิบาย:
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อการสนับสนุนการทาวิจัย
และงานสร้างสรรค์ต่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการทั้งหมด โดยให้นับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ลาศึกษาต่อ
เงินที่จัดสรรให้เพื่อการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ครอบคลุมถึงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอุดหนุน
จากภาครัฐและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ที่จัดสรรให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
เพื่อทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การนับจานวนเงินให้นับเงินตามตัวเลขงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเฉพาะใน
ปีงบประมาณนั้น
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอุดหนุนจากภาครัฐในปีงบประมาณนั้น
2) จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานจริง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ในปีงบประมาณนั้น
จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานจริง
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน: ไม่มี เนื่องด้วยเป็นการรายงานข้อมูลสาหรับเตรียมการประเมินในปีต่อไป
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ตัวชี้วัดที่ 3.11 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
คาอธิบาย:
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์ประจา
ทั้งนี้ ให้นับอาจารย์ประจาเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมายถึง จานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ
ทีอ่ าจารย์ประจาได้รับการสนับสนุนจากภายนอกสาหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในกรณีที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ ให้คานวณเป็นจานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ การนับจานวนเงินให้นับตามจานวนเงินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรเฉพาะในปีงบประมาณนั้น โดยเงินสนับสนุนที่ได้จากแหล่งทุนภายนอกรวมถึง
1) แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เป็นต้น
ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณแผ่นดิน
2) แหล่งทุนต่างประเทศ
3) แหล่งทุนจากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่แหล่งทุนวิจัย
4) แหล่งทุนจากภาคเอกชน
5) แหล่งทุนจากแหล่งอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณนั้น
2) จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัตงิ านจริง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายนอกมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณนั้น
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มอี าจารย์ประจา
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
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เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน ระดับมหาวิทยาลัย
5
4
3
2
1

ตั้งแต่ 60,000 บาท
ขึ้นไป
50,001 – 60,000
บาท
40,001 - 50,000
บาท
30,000 - 40,000
บาท
น้อยกว่า 30,000
บาท

ระดับคณะ/ส่วนงานเทียบเท่า
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์และ
สุขภาพ
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์
ตั้งแต่ 60,000 บาท ตั้งแต่ 100,000 บาท ตั้งแต่ 30,000 บาท
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
50,001 – 60,000 80,001 - 100,000 25,001 - 30,000
บาท
บาท
บาท
40,001 - 50,000
60,001 - 80,000
15,001 - 25,000
บาท
บาท
บาท
30,000 - 40,000
40,000 - 60,000
10,000 - 15,000
บาท
บาท
บาท
น้อยกว่า 30,000
น้อยกว่า 40,000
น้อยกว่า 10,000
บาท
บาท
บาท
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ตัวชี้วัดที่ 3.12 การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
คาอธิบาย:
การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสาคัญยิ่งในการให้ความสาคัญ ทั้งการบริหาร
พื้นที่และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มต่อสังคม ด้วยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกในการดาเนินงาน
อย่างมีคุณภาพ
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) เอกสารและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของส่วนงาน
2) รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
3) การประชุมติดตามแผนรายงานผลการประชุม
4) คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
5) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สานักงานอธิการบดี และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
1. มีหน่วยงานและ/หรือคณะกรรมการประจากากับดูแล
2. มีแผนปฏิบัติการประจาปีในการกากับดูแล
3. มีการดาเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจาปี
4. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุกปี
5. มีการนาผลการติดตามประเมินผลมาใช้ในการกากับดูแล
เกณฑ์
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 1 ข้อ
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 3.13 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยตรงต่อเวลา
คาอธิบาย:
เพื่อให้การบริหารจัดการส่วนงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ด้านการบัญชีและการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยต้องจัดทางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ภายใน 90 วัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีจัดทารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
และนาเสนอต่อรัฐมนตรีต่อไป
ข้อมูลที่ต้องการ:
รายงานการเงินที่ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านจัดทาโดยรายงานแสดงข้อมูล วัตถุประสงค์ของการจัดทา
รายงาน ผู้รับรายงาน วันที่จัดทารายงาน และวันที่จัดส่งรายงานให้ผู้รับ
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนการคลัง หน่วยตรวจสอบภายใน
ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
รายงานการเงินถูกต้อง สมบูรณ์ และเสนอผู้สอบบัญชีได้ตามกาหนดเวลา
รายงานการเงินถูกต้อง เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ และเสนอผู้สอบบัญชี
ได้ตามกาหนดเวลา
รายงานการเงินถูกต้อง เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ แต่เสนอผู้สอบบัญชี
ไม่ค่อยทันกาหนดเวลา
รายงานการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ แต่เสนอผู้สอบบัญชี
ได้ตามกาหนดเวลา
รายงานการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ และเสนอผู้สอบบัญชี
ไม่ทันกาหนดเวลา
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คะแนน
5
4
3
2
1

มิติที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยน
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
คาอธิบาย:
ตามที่มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการปรับเปลี่ยนให้มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และให้การปรับเปลี่ยนนั้น
บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) แผนงาน/ กิจ กรรม/ โครงการ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
2) การออกข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
3) รายงานการดาเนินการทาโครงการ ตามข้อ 1. และการออกข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ
ตามข้อ 2.
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสารและสัดส่วนของโครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ที่แล้วเสร็จ
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สานักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนวินยั และกฎหมาย
ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ทุกปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ก่อนแผน
ตามแผน
ช้ากว่าแผนร้อยละ 10
ช้ากว่าแผนร้อยละ 15
ช้ากว่าแผนร้อยละ 20
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คะแนน
5
4
3
2
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 การวางแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ แ ละการปฏิ บั ติ ต าม
แผนปฏิบัติการประจาปี
คาอธิบาย:
เพื่อประเมินแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หรือไม่
และประเมินจากการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) เอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
2) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
1) วิเคราะห์เอกสาร
2) สัดส่วนผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย (แผนปฏิบัติการประจาปี)
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 95 ขึ้นไป
แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 85-94
แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 75-84
แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ไม่เกินร้อยละ 74
แผนปฏิบัติการประจาปียังไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แต่ปฏิบัติตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่
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คะแนน
5
4
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ตัวชี้วัดที่ 4.3

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการติดตามและประเมินผล

คาอธิบาย:
การจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ กากับ ดูแ ล
การดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการที่ดี ตามอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
ข้อมูลที่ต้องการ:
1)
2)
3)
4)

แผนการดาเนินงานของระบบการติดตามและประเมินผลงาน
เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลงาน
หลักฐานการปฏิบัติตามผลการติดตามและประเมินผลงาน
ระบบสารสนเทศที่รองรับการติดตามและประเมินผลงาน

วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงาน
การดาเนินการตามระบบต่อเนื่อง ตรงเวลา และนาผลไปใช้อย่างจริงจัง
การดาเนินการตามระบบต่อเนื่อง ตรงเวลา
การดาเนินการตามระบบต่อเนื่อง แต่ไม่ตรงเวลา
การดาเนินการตามระบบยังไม่ต่อเนื่อง
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 4.4 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
คาอธิบาย:
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้ าประสงค์ และระดับ คุณ ภาพตามมาตรฐานที่ กาหนด โดยมหาวิท ยาลั ย และหน่ว ยงาน
ต้น สัง กัด ตลอดจนหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง มีก ารวัด ผลสาเร็จ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมิน
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชน
ให้มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่กากับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร และคณะ
โดยมีการดาเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ
เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ข้อมูลที่ต้องการ:
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัย มีระบบและ
กลไกในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เช่น รายงานการตรวจติดตามภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ผลการพัฒนา/มูลค่าเพิ่มจากการประกันคุณภาพภายใน รายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพภายใน นวัตกรรม
ด้า นการประกัน คุณ ภาพที่ส าขาวิช าพัฒ นาขึ้น หรือ การปฏิบัติที่เ ป็น เลิศ หรือ การเป็นแหล่งอ้างอิงของ
กลุ่มสาขาอื่นๆ ตลอดจนผลการพัฒนา/มูลค่าเพิ่มจากการประกันคุณภาพภายใน เป็นต้น
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
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เกณฑ์การให้คะแนน: สาหรับระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงานที่มีพันธกิจการเรียนการสอน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพ หลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร และคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและ คณะ
4. ระดับส่วนงาน - นาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณา ของกรรมการระดับส่วนงาน
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ระดับมหาวิทยาลัย - นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณา
ของกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากข้อ 4 มาปรับปรุงหลักสูตร และการดาเนินงานของคณะ
ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับ มาตรฐาน
คะแนน
มีการดาเนินการ

1
1 ข้อ

2
2 ข้อ

3
3 - 4 ข้อ

4
5 ข้อ

5
6 ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน: สาหรับระดับส่วนงานที่มีพันธกิจวิจัย และพันธกิจบริการและสนับสนุน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินการประกันคุณภาพต่อคณะกรรมการประจาส่วนงาน
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. มีการนาผลการประเมินคุณภาพที่ผ่านการตรวจประเมินของกรรมการ เสนอคณะกรรมการประจาส่วนงาน
เพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากข้อ 4 มาปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนงานให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
คะแนน
มีการดาเนินการ

1
1 ข้อ

2
2 ข้อ
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3
3 ข้อ

4
4 ข้อ

5
5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 4.5

ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารจัดการ และการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม

คาอธิบาย:
การบริหารจัดการที่ดี เน้นการกระจายอานาจ กากับด้วยนโยบายการวางแผน ภาวะผู้นา
และการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน
การบริหารพัสดุ และการบริห ารการศึกษา เป็น ต้น รวมถึง การรายงานและเปิด เผยต่อ ผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อ ง
ทุกฝ่าย ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสที่พร้อมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถร่วมตรวจสอบการทางานขององค์กรได้
ตลอดจนการกากับดูแลด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร นิสิต และการกากับดูแลด้านคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยของนิสิต
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) หลักฐานการเปิดโอกาสให้ตรวจสอบมหาวิทยาลัย เช่น รายงานทางการเงิน เป็นต้น
2) หลักฐานการดาเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร
3) หลักฐานการดาเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยของนิสิต
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนวินัยและกฎหมาย
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์

คะแนน

บุคลากร
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมมาก
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมปานกลาง
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อย
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยที่สุด
นิสิต
มีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยมากที่สุด
มีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยมาก
มีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยปานกลาง
มีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยน้อย
มีการกากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยน้อยที่สุด
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5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 4.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
คาอธิบาย:
มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ
เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามและประเมินการดาเนินงาน ตลอดจน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งาน โดยประเมินจาก
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย
1) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
2) ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน
3) ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
4) ระบบสารสนเทศด้านการเงิน
ข้อมูลทีต่ ้องการ:
1) เอกสารแสดงแผนงานระบบสารสนเทศ (ระดับมหาวิทยาลัย)
2) ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (ระดับมหาวิทยาลัย)
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สานักคอมพิวเตอร์
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์มาตรฐาน สาหรับระดับมหาวิทยาลัย
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
คะแนน
มีการดาเนินการ

1
1 ข้อ

2
2 ข้อ
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3
3 ข้อ

4
4 ข้อ

5
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน สาหรับระดับส่วนงาน
1. มีการนาข้อมูลจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ
2. มีการวิเคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่นามาใช้
3. มีการสรุปปัญหา/ข้อติดขัดของข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่นามาใช้
4. มีช่องทางการป้อนกลับข้อมูลที่สรุปจาก ข้อ 4 แจ้งไปยังผู้ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. มีการเตรียมแผนงาน/วิธีการสารองข้อมูลเมื่อเกิดปัญหาจากระบบสารสนเทศ
คะแนน
มีการดาเนินการ

1
1 ข้อ

2
2 ข้อ
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3
3 ข้อ

4
4 ข้อ

5
5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 4.7

ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม (University
Social Responsibility; USR) ต่อจานวนกิจกรรม/โครงการที่กาหนดไว้ในแผน

คาอธิบาย:
ร้ อ ยละของกิ จ กรรม/โครงการของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ก ารด าเนิ น งานและมี ส่ ว นร่ ว มต่ อ
การรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรม/โครงการต้องมีบทบาทในการช่วยลดความเหลื่อมล้าของสังคมและช่วยเหลือ
ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) จานวนและรายการกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม
(University Social Responsibility; USR) ที่ระบุในแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น
2) จานวนและรายการกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ
ในปีงบประมาณนั้น
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
จานวนกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ระบุในแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น
X 100
จานวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ที่ระบุในแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น
ผูใ้ ห้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์

คะแนน
5
4
3
2
1

ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ร้อยละ 25 – 29
ร้อยละ 20 – 24
ร้อยละ 15 – 19
น้อยกว่าร้อยละ 15
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ตัวชี้วัดที่ 4.8 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คาอธิบาย:
การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กากับดูแล ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน ซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
ในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี
ความเสี่ยง หมายความว่า โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นาไปสู่ความเสียหาย ความรั่วไหล
ความผิดพลาด การสูญเปล่า หรือการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ความสามารถ
ในการทากาไรได้ หรือความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยมีการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ กลยุทธ์และ
กระบวนการที่ผู้บริหารใช้จัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ โดยคงความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
งานที่ทาจะประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ข้อมูลทีต่ ้องการ:
1) รายชื่อคณะกรรมการ/คณะทางานระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2) แผนงานระบบควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง หรือแผนการจัดการความเสี่ยง
3) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานระบบควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง
หรือแผนการจัดการความเสี่ยง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ หน่วยตรวจสอบภายใน / คณะทางานวางแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์
คะแนน
มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและประเมินผลความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
5
และมีการปรับปรุงจากผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง
มีก ารติ ดตามประเมิ น ผลระบบควบคุ มภายในและประเมิน ผลความเสี่ ยงอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
4
แต่มีการปรับปรุงจากผลการประเมินเป็นบางครั้ง
มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงไม่ต่อเนื่อง
3
มี ร ะบบควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย ง และมี ก ารด าเนิ น งานตามระบบฯ
2
อย่างต่อเนื่อง
มี ระบบควบคุ มภายในและการบริ หารความเสี่ ยง และมี การด าเนิ นงานตามระบบฯ บ้ าง
1
แต่ไม่ต่อเนื่อง
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ตัวชี้วัดที่ 4.9 ระดับความสุขรวมของบุคลากรในองค์กร
คาอธิบาย:
มหาวิ ท ยาลั ย มี เจตจ านงให้ ผู้ บ ริห าร คณาจารย์ บุค ลากรทุก ระดั บ และนิ สิ ต มีส่ ว นร่ ว ม
ในการดาเนิน กิจ กรรมการเสริมสร้ างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดสภาพ
การทางานที่ดี มีความรักในงานที่ทา มีความผู กพันที่ดีต่อมหาวิทยาลั ย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยกัน
แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกระดับได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสาคัญ
ใน
การนาแนวคิดเรื่องมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และการจัดกิจกรรมสร้างความสุข
ให้กับองค์กรมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
และจริ งจั ง เพื่อ ให้ ม หาวิ ทยาลั ย ฯ เป็ น องค์ก รที่บุ ค ลากรและนิ สิ ตทุกระดั บมี ความสุ ขครบทั้ ง 8 ประการ
อันประกอบด้วย Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น้าใจดี) Happy Relax (ผ่อนคลายดี) Happy Brain
(ใฝ่รู้ดี) Happy Soul (จิตวิญญาณดี) Happy Money (สุขภาพเงินดี) Happy Family (ครอบครัวดี) และ Happy
Society (สังคมดี) โดยการใช้ Happinometer ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง และวัดระดับความสุข
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยด้วยระบบออนไลน์ (สร้างโดยคณะวิจัยจากสถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่ วมกั บศูนย์ เทคโนโลยี อิเล็ กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์แห่ งชาติ ได้ รั บการสนั บสนุ นจากส านัก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ข้อมูลทีต่ ้องการ:
1) คะแนนการวัดความสุขของบุคลากร
2) จานวนบุคลากรที่ตอบแบบสารวจ
หมายเหตุ: จ านวนผู้ตอบกลั บของแบบสารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่น้อยกว่า 30 คน
ในกรณีที่ส่วนงานมีจานวนบุคลากรไม่ถึง 30 คน ให้ตอบแบบสอบถามครบทุกคน
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์ :
ผลรวมคะแนนการวัดความสุขของบุคลากร
จานวนบุคลากรที่ตอบแบบสารวจ
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนทรัพยากรบุคคล
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
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เกณฑ์การให้คะแนน:
ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุข
1) คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.00-24.99 “ไม่มีความสุขเลย”
2) คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 25.00-49.99 “ไม่มีความสุข”
3) คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 50.00-74.99 “มีความสุข”
4) คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 75.00-100.0 “มีความสุขมาก”
เกณฑ์
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 60 - 64
ร้อยละ 55-59
ร้อยละ 50 - 54
น้อยกว่าร้อยละ 50
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 4.10 ภาวะผู้นาของผู้บริหารหน่วยงาน
คาอธิบายตัวชี้วัด:
ปัจ จั ย สนั บ สนุ นที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่ว ยงานคือ คณะกรรมการประจาหน่ว ยงาน
และผู้บริหารของหน่วยงานนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจาหน่วยงานและผู้บริหารมี วิสัยทัศน์ เป็นผู้นาที่ดี
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทาให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลทีต่ ้องการ:
1) คะแนนการวัดความสุขของบุคลากร
2) จานวนบุคลากรที่ตอบแบบสารวจ
หมายเหตุ: จ านวนผู้ตอบกลั บของแบบสารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่น้อยกว่า 30 คน
ในกรณีที่ส่วนงานมีจานวนบุคลากรไม่ถึง 30 คน ให้ตอบแบบสอบถามครบทุกคน
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์ :
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร สานักงานอธิการบดี
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ
1. คณะกรรมการประจาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ/หรือหน่วยงานกาหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดล่วงหน้า
และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่
2. ผู้บริหารและทีมบริหารได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพื่ อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อวัฒนธรรมองค์กร
ของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น
3. ผู้บริหารและทีมบริหารมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
4. ผู้บริหารและทีมบริหารสื่อสารแผนปฏิบัติ การประจาปีและผลการปฏิบัติการของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรในหน่วยงาน
5. ผู้บริหารและทีมบริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่แสดง
ผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน
6. ผู้บริหารและทีมบริหารนาผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนจากปีก่อน และข้อมูลความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกหน่วยงานมาปรับปรุงการบริหารจัดการหรือการนา
องค์กรและวางแผนพัฒนาตนเอง
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เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์
มีการดาเนินการ 6 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 ข้อ
มีการดาเนินการ 1 หรือ 2 ข้อ
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 4.11 ระบบงานบริหารสานักงาน
คาอธิบาย:
สานักงานสภามหาวิทยาลัยและสานักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานหลักที่สาคัญในการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งตามโครงสร้างของส่วนงานมีงานที่ต้องให้การบริการกับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก
ดังนั้น จึงควรมีระบบการบริหารงานที่สามารถเข้าถึง/เผยแพร่ให้ทราบได้อย่างทั่วถึง โดยมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและควรมีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) โครงสร้างการบริหารสานักงาน
2) ข้อมูลระบบงานบริหารและคู่มือการปฏิบัติงานของสานักงาน
3) รายงานผลที่แสดงถึงการการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สานักงานอธิการบดี (ทุกส่วน/ฝ่าย)
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
1. มีระบบบริหารสานักงาน
2. มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงาน
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานทุกปี
5. นาผลการประเมินประจาปีมาใช้ปรับปรุงระบบบริหารสานักงานอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 1 ข้อ
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คะแนน
5
4
3
2
1

ตัวชี้วัดที่ 4.12 ผลการประเมินความโปร่งใสจาก ป.ป.ช.
คาอธิบาย:
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางการประเมิน
คุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่านระบบ ITAS เพื่อให้เกิดการป้องกันการทุจริต การสร้างความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน และ ส่งเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงานและการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ระบบ ITAS หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS)
โดยมีเครื่องมือการประเมิน ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ข้อมูลที่ต้องการ:
1) ผลการดาเนินงานตามแนวทางการประเมิน ITA
2) ผลการประเมินจาก ITAS
วิธีการคานวณ/วิเคราะห์:
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนวินัยและกฎหมาย
ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน:
เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จาก ITAS จะเป็นการรายงานในลักษณะ
ค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน
ระดับ
95.00 – 100
AA
85.00 – 94.99
A
75.00 – 84.99
B
65.00 – 74.99
C
55.00 – 64.99
D
50.00 – 54.99
E
0 – 49.99
F
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เกณฑ์
ระดับ A หรือ AA (คะแนน 85.00 – 100)
ระดับ B
(คะแนน 75.00 – 84.99)
ระดับ C
(คะแนน 65.00 – 74.99)
ระดับ D
(คะแนน 55.00 – 64.99)
ระดับ E หรือ F (คะแนน 0 – 54.99)
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คะแนน
5
4
3
2
1

