




 

 

คํานํา 
 ตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดําเนินการตามแนวทางจากปีที่ผ่านมา โดยยังคงกรอบตัวช้ีวัดตามแบบสมดุล 4 มิติ คือ มิติที่ 1
ด้านผู้รับบริการ มิติที่ 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ และมิติที่ 4  
ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมีการปรับตัวช้ีวัดให้มีความเหมาะสมกับการประเมินผลของระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับส่วนงานมากข้ึน อีกทั้ง สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) โดยตัวช้ีวัดจะเป็นไปตามพันธกิจหลักของส่วนงาน ทั้งน้ี 
การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดฉบับน้ีเป็นการนําข้อมูลมาประกอบการจัดทํารายงานประจําปีของ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือสะท้อนการดําเนินงานด้านต่างๆ และ
เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน  

 ทั้งน้ี ตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยโปรแกรมฯ รอบ 12 เดือน 
กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC: 
Balanced Scorecard) ดังน้ัน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จึงได้
จัดทําเอกสารฉบับน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในรายงานผลการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ข้อมูลทั้งหมดจะสามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและส่วนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้นต่อไป 
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ตัวช้ีวัด  
ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ระดับส่วนงานตามพันธกิจ 

การเรียน
การสอน 

วิจัย 
บริการและ
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
มหาวิทยาลัย (K55) 1 

✓    

1.4  ความพึงพอใจของนิสิตต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต  
(กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 

✓ ✓   

1.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
1.5-1  ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ 

ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
✓ ✓   

1.5-2  ความพึงพอใจของส่วนงานการเรียนการสอน 
ต่อความพร้อมของนิสิต  
(เฉพาะส านักนวัตกรรมการเรียนรู้) 

 ✓   

1.5-3  ความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างต่องานวิจัย    ✓  

1.5-4  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้ข้อมูลและ
สื่อข้อมูลการบริการ 

   ✓ 

1.6  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการวิชาการ ✓ ✓ ✓ ✓ 
1.7  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารงานใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
✓ ✓ ✓ ✓ 

1.8 ความพึงพอใจของนิสิตพิการที่ได้รับความช่วยเหลือ ✓    
1.9 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่อจ านวนโครงการ
ทั้งหมด (K30) 1 

✓    
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ตัวช้ีวัด  
ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ระดับส่วนงานตามพันธกิจ 
การเรียน
การสอน 

วิจัย 
บริการ และ
สนับสนุน 

มิติที่ 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ 18 16 16 6 
2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรการเรียนรู้ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.2 จ านวนผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ที่มีการ

น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ (K24) 1 
✓ ✓ ✓  

2.3 จ านวนโครงการที่ได้บูรณาการความรู้จากการวิจัย  
การบริการวิชาการ หรือการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมมาใช้ในการเรียนการสอน หรือบูรณาการ
ความรู้จากการวิจัยมาใช้ในการบริการวิชาการ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

2.4 จ านวนการอ้างอิง (citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากลต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

✓ ✓ ✓  

2.5 จ านวนที่ได้รับการอ้างอิง  (Citation rate) 2 ✓ ✓ ✓  
2.6 สัดส่วนของจ านวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จ 

ในรอบ 5 ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในรอบปีต่อจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

2.7 ร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีได้ไป
ศึกษา/อบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงาน
วิชาการ ต่อจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ทั้งหมด 

✓ ✓ ✓  

2.8 ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

✓ ✓ ✓  

2.9 ร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบทั้ง
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

2.10 สัดส่วนจ านวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
ในรอบ 5 ปี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพต่อจ านวนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

2.11 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุน 
       ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

✓ ✓ ✓ ✓ 

2.12 ร้อยละของจ านวนนวัตกรรมทางการศึกษา/นวัตกรรม
ตามพันธกิจที่เก่ียวข้อง 

✓    
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ตัวช้ีวัด  
ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ระดับส่วนงานตามพันธกิจ 
การเรียน
การสอน 

วิจัย 
บริการ และ
สนับสนุน 

มิติที่ 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ (ต่อ)     
2.13 จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 

หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือได้รับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เทคโนโลยีหรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (K27) 1 

✓    

2.14 ร้อยละของนิสิตที่เป็นไปตามแผนการรับ    
ของหลักสูตร ส าหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร2 

✓ ✓ ✓  

2.15 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กร  
สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานภายนอกที่มีบทบาทส าคัญ
ต่อหลักสูตรนั้น ส าหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร2 

✓ ✓ ✓  

2.16 อัตราการคงอยู่ของนิสิตส าหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร ✓ ✓ ✓  
2.17 ร้อยละของการได้งานท าของนิสิตและเรียนต่อภายใน 1 

ปี ส าหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร 
✓ ✓ ✓  

2.18 จ านวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active learning ร้อยละ 50 ขึ้นไป (K08) 1 

✓ ✓ ✓  

มิติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ 13 11 11 8 
3.1 ร้อยละของเงินงบประมาณประจ าปีจากเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย/ส่วนงานต่องบประมาณทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ 

3.2 ร้อยละของเงินงบประมาณประจ าปีจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยส่วนงานต่องบประมาณประจ าปีเฉพาะ
งบด าเนินการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ 

3.3 ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3.4 ใช้เงินงบประมาณเหลื่อมปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสอง

ของปีงบประมาณถัดไป 
✓ ✓ ✓ ✓ 

3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน ✓ ✓ ✓ ✓ 
3.6 รายงานการบัญชีที่จัดท ามีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ✓ ✓ ✓ ✓ 
3.7 ความเพียงพอของทุนการศึกษา ✓ ✓ ✓  
3.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3.9 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรือ  

งานสร้างสรรค์จากภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (K25) 1 

✓ ✓ ✓  
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ตัวช้ีวัด  
ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ระดับส่วนงานตามพันธกิจ 
การเรียน
การสอน 

วิจัย 
บริการ และ
สนับสนุน 

มิติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ (ต่อ)     
3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ต่อพนักงานสายปฏิบัติการ2 
✓ ✓ ✓ ✓ 

3.11 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
      จากภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

✓ ✓ ✓  

3.12 การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ✓    
3.13 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยตรงต่อเวลา ✓    
มิติที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ 12 10 10 10 
4.1 การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาของการปรับเปลี่ยนเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับ 
✓    

4.2 การวางแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง 
     กับแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

✓ ✓ ✓ ✓ 

4.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการติดตามและ
ประเมินผล 

✓ ✓ ✓ ✓ 

4.4 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ✓ ✓ ✓ ✓ 
4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารจัดการและ 

การก ากับดูแลด้านคุณธรรมจริยธรรม 
✓ ✓ ✓ ✓ 

4.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4.7 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อ 

การรับผิดชอบต่อสังคม (University Social 
Responsibility; USR) ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการที่
ก าหนดไว้ในแผน 

✓ ✓ ✓ ✓ 

4.8 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

4.9 ระดับความสุขรวมของบุคลากรในองค์กร ✓ ✓ ✓ ✓ 
4.10 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ✓ ✓ ✓ ✓ 
4.11 ระบบงานบริหารส านักงานอธิการบดี/ส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัย/ส านักงานคณบดี/ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

4.12 ผลการประเมินความโปร่งใสจาก ป.ป.ช. ✓    
สรุปจ านวนตัวช้ีวัด 52 44 42 29 

หมายเหตุ  1 เป็นการรายงานข้อมูลท่ีอ้างอิงได้จากระบบ SWU-SAP เนื่องด้วยเป็นตัวชี้วัดเดียวกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
2 เป็นการรายงานข้อมูลส าหรับเตรียมการประเมินในปีต่อไป จึงยังไม่มีเกณฑ์การให้คะแนน 
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มิติที่ 1 ด้านผู้รับบริการ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน  

ตัวช้ีวัดที่ 1.1-1 ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอน 

ค าอธิบาย:  
   ระดับความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์ในแต่ละรายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และความรู้ความสามารถของ
คณาจารย์ผู้สอน  

ข้อมูลที่ต้องการ: 
1) คะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอน (ปค 003) ในแต่ละรายวิชา  

จ าแนกภาคการศึกษา 
2) จ านวนรายวิชาที่มีการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา แยกเป็นรายส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย) 

และระดับการศึกษา (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) 
3) รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการสอนและการสนับสนุน 

การเรียนรู ้ โดยใช้แบบ ปค 003 ที ่ส ารวจผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย หรือ 
รายงานสรุปผลการประเมินตามรูปแบบของแต่ละส่วนงานที่ด าเนินการเอง 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์:  
 

   ระดับปริญญาตรี  =  ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตในแต่ละรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา 
                                   จ านวนรายวิชาที่มีการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา 
 

   ระดับบัณฑิตศึกษา = ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตในแต่ละรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา 
                                    จ านวนรายวชิาที่มีการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา 

 
ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 

ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มีพันธกิจการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย 
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)   5 
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)   4 
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)    3 
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)   2 
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50)  1 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.1-2 ความพึงพอใจของส่วนงานการเรียนการสอนต่อคุณภาพการบริการของส่วนงานบริการ 

ค าอธิบาย:  
   ระดับความพึงพอใจของส่วนงานการเรียนการสอนต่อคุณภาพการบริการของส่วนงานบริการ 
เพ่ือให้ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนปฏิบัติพันธกิจต่างๆ ของส่วนงานและมหาวิทยาลัยได้อย่างเรียบร้อย  

ข้อมูลที่ต้องการ: 
1) ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของส่วนงานการเรียนการสอนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของ 

ส่วนงานบริการ 
2) รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของส่วนงานการเรียนการสอนเกี่ยวกับคุณภาพ

การบริการของส่วนงานบริการ 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์:  
 

 

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5 

    
ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย – ไม่ประเมิน - 

ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มพัีนธกิจบริการและสนับสนุน  
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)   5 
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)   4 
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)    3 
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)   2 
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50)  1 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2-1 ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย:  
   ระดับความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับความพร้อมของการสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ความพร้อม
ทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนิสิต ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน ทันสมัย 

ข้อมูลที่ต้องการ : 
1) คะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค 004) ในแต่ละรายวิชา  

จ าแนกภาคการศึกษา 
2) จ านวนรายวิชาที่มีการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา แยกเป็นรายส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย) 

และระดับการศึกษา (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) 
3) รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้แบบ ปค 004 

ที่ส ารวจผ่านระบบสารสนเทศของหาวิทยาลัย หรือรายงานสรุปผลการประเมินตามรูปแบบ
ของแต่ละส่วนงานที่ด าเนินการเอง 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์:  
 

   ระดับปริญญาตรี  =  ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตในแต่ละรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา 
                                   จ านวนรายวิชาที่มีการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา 
 

   ระดับบัณฑิตศึกษา = ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตในแต่ละรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา 
                                    จ านวนรายวชิาที่มีการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา 

 
ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 

ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มีพันธกิจการเรียนการสอน 
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)   5 
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)   4 
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)    3 
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)   2 
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50)  1 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2-2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสิ่งสนับสนุนการบริการ 

ค าอธิบาย:  
  สิ่งสนับสนุนการบริการ คือ ความพร้อมของสื่อสารสนเทศหรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ซึ่งผู้รับบริการควรเกิดความประทับใจและชื่นชมองค์กร โดยสิ่งสนับสนุน
การบริการที่ดีเกิดมาจากความส าเร็จของทุกงานและทุกคนในองค์กรร่วมมือกัน  

ข้อมูลที่ต้องการ: 
1) ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสิ่งสนับสนุนการบริการ 
2) รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสิ่งสนับสนุนการบริการ 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์:  
 

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5 

    
ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย – ไม่ประเมิน - 

ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานทีม่ีพันธกิจวิจัย และพันธกิจบริการและสนับสนุน 
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)   5 
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)   4 
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)    3 
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)   2 
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50)  1 
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X 100 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3  ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 

ค าอธิบาย:   
นิสิต หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและระดับ 

บัณฑิตศึกษา 
ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากผลการส ารวจความพึง

พอใจของนิสิตที่มีต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาความพึงพอใจจากสวัสดิการที่
มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิต ดังนี้ 

1) ประกันอุบัติเหตุของนิสิต 
2) ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต 
3) กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มศว 
4) ทุนการศึกษา 
5) รถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

 
ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานสรุปข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 

อ้างอิงข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ K55 ของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)  

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์:  

 
จ านวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 

ที่มีคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 
จ านวนนิสิตที่มาใช้บริการระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษานั้น ๆ 

 
 

ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการนิสิต 
ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน - 

 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 80 5 
ร้อยละ 71 - 79 4 
ร้อยละ 61 - 70 3 
ร้อยละ 51 - 60 2 
น้อยกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 50 1 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4  ความพึงพอใจของนิสิตต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 

ค าอธิบาย:   
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตท าผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพนิสิตอย่าง

เหมาะสมและครบถ้วน ทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนิสิต ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดย
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพ
ได้ก าหนดเพ่ิมเติม  
   ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านต่างๆ โดยการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตด้วยการพัฒนาแบบสอบถามกลางที่ใช้ร่วมกันได้ทุกส่วนงานและ/หรือ
พัฒนาระบบสารสนเทศในการรวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลในภาพรวมได้ 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
  1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
  2) จ านวนนิสิตทีต่อบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  3) รายงานสรุปผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อเข้าร่วมกิจกรรมและการให้บริการนิสิตในด้านต่างๆ 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์:  

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5  

 
ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการนิสิต 

ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มีพันธกิจการเรียนการสอน 
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)   5 
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)   4 
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)    3 
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)   2 
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50)  1 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ตัวช้ีวัดที ่1.5-1 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

ค าอธิบาย:   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2  
ซึ่งครอบคลุม ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต จากการประเมินบัณฑิตที่ท างาน
ด้วย โดยเก็บข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต  (เฉพาะบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี) ซึ่งใช้ข้อมูลจากระบบสารเทศของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) คะแนนความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตแต่ละคน 
2) จ านวนผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่ประเมินบัณฑิต  

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต 
จ านวนผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่ประเมินบัณฑิต 

ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มีพันธกิจการเรียนการสอน 

 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)   5 
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)   4 
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)    3 
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)   2 
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50)  1 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.5-2  ความพึงพอใจของส่วนงานการเรียนการสอนต่อความพร้อมของนิสิต  
(ส าหรับส านักนวัตกรรมการเรียนรู้) 

ค าอธิบาย:   
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีหน้าที่ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการวิจัย และรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ  และ
พัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้มีสมรรถนะด้านการสอนที่สอดคล้องกับยุคสมัย อีกทั้ง มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไป และหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ในลักษณะบูรณาการ บริหารจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างเป็น ระบบ มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
   ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของส่วนงานที่มีพันธกิจการเรียนการสอนต่อความพร้อมของนิสิต ระดับปริญญา
ตรีที่เรียนวิชาศึกษาทั่วไปของส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตด้วย
การพัฒนาแบบสอบถามกลางที่ใช้ร่วมกันได้ทุกส่วนงานและ/หรือพัฒนาระบบสารสนเทศในการรวมรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ผลในภาพรวมได้ 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
  1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของส่วนงานที่มีพันธกิจการเรยีนการสอน 
  2) จ านวนนิสิตทีต่อบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  3) รายงานสรุปผลส ารวจความพึงพอใจต่อความพร้อมของนิสิตของส่วนงานที่มีพันธกิจการเรียนการ
สอนต่อความพร้อมของนิสิต  

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์:  

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5 

 
ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย – ไม่ประเมิน - 

ระดับส่วนงาน คือ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)   5 
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)   4 
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)    3 
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)   2 
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50)  1 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5-3  ความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างต่องานวิจัย 

ค าอธิบาย:       
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง เช่น แหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ

เอกชน เป็นต้น ต่องานวิจัย จะแสดงถึงความสามารถ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของทีมวิจัยที่ด าเนินการท า
ผลงานวิจัยเป็นที่พึงพอใจของเจ้าของทุนหรือผู้ว่าจ้างเหล่านั้น  

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่ท าการประเมิน

ให้กับมหาวิทยาลัย 
  2) จ านวนผู้ว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอกทีต่อบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  3) รายงานสรุปผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อผู้ว่าจ้างแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5 

 
ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย – ไม่ประเมิน - 

ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มพัีนธกิจวิจัย  
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)  5 
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)  4 
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)     3 
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)     2 
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50)     1 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5-4  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้ข้อมูลและสื่อข้อมูลการบริการ 

ค าอธิบาย:       
การที่บุคลากรในหน่วยงานให้บริการด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้นให้บริการ สามารถตอบ

ค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้รับบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การให้บริการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โดยรวมถึงการมีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส าหรับเป็นข้อมูลให้ผู้มาข้อรับบริการสามารถเข้าถึงได้ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ โปรชัวว์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้ข้อมูลและสื่อข้อมูลการบริการ  โดยพิจารณา

จากผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   2) จ านวนผู้รับบริการทีต่อบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
   3) รายงานสรุปผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้ข้อมูลและสื่อข้อมูลการบริการ 

 
วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5  

 
ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย - ไม่ประเมิน - 

ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มพัีนธกิจบริการและสนับสนุน 
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)  5 
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)  4 
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)     3 
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)     2 
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50)     1 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.6  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการวิชาการ 

ค าอธิบาย:  
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัด โดยเก็บข้อมูล

จากแบบสอบถามแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่จัด แล้วน าข้อมูลที่ได้แต่ละโครงการมาเฉลี่ยเป็นภาพรวม 
ทั้งมหาวิทยาลัย 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามในแต่ละโครงการ  
2) จ านวนผู้เข้าอบรม สัมมนา ในแต่ละโครงการที่ตอบแบบสอบถาม 
3) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้น 

 วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

 

ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนา ในแต่ละโครงการ 
จ านวนโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้น 

   

หมายเหตุ: จ านวนผู้ตอบในแต่ละกิจกรรม ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  

ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการเพ่ือสังคม และศูนย์บริการวิชาการ  
    ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ทุกปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป)  5 
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49)  4 
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49)   3 
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49)   2 
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50)   1 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.7 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 

ค าอธิบาย:   
  ระบบการบริหารจัดการจะพิจารณาในลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ   

1) ลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน (ประสิทธิภาพ)    
2) ความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด)  
3) เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิผล) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถของระบบบริหารจัดการ พิจารณาจากสัดส่วนของผลงาน
ต่อเวลา หรือผลงานต่อจ านวนพนักงาน หรือผลงานต่อเงินที่ใช้ เช่น ประสิทธิภาพสูง หมายถึง ผลงานเท่ากัน
แต่ใช้คนที่น้อยกว่า หรือใช้เวลาที่น้อยกว่า หรือใช้งบประมาณท่ีน้อยกว่า  โดยสามารถวัดได้จากการที่บุคลากร  
ในหน่วยงานให้บริการมีความเต็มใจและกระตือรือร้นให้บริการ สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า 
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ท าให้การให้บริการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขั้นตอนและกระบวนการเพ่ือขอรับบริการสั้น 
ไม่สลับซับซ้อนก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมใช้ทรัพยากรระหว่าง
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ าซ้อน มีการพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  เช่น การจัดท าระบบฐานข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 

ประหยัด (Economy) ความสามารถของระบบบริหารจัดการ ในการใช้ทรัพยากรทางการบริหารได้
อย่างคุ้มค่าทั้งด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านการเงินและอ่ืนๆ โดยวัดได้จาก
ผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการด าเนินงานมีผู้รับผิดชอบชัดเจน โปร่งใส      
และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้         
รวมทั้งหน่วยงานให้บริการมีการปรับปรุงระบบการท างานในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์  
และมีการวางแผนการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือการประหยัด 

ประสิทธิผล (Effectiveness) ความสามารถของระบบบริหารจัดการในการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ให้บริการโดยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้อย่างครบถ้วน เสมอภาคและเป็นธรรม วัดได้จากผู้ให้บริการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และ 
ของผู้รับบริการ ตลอดจนความเชื่อมโยงในภาพรวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัย กระบวนการภายในของ
หน่วยงานสามารถให้บริการโดยมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรับฟังข้อคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะรวมทั้งมีการปรับปรุงการท างานอย่างสม่ าเสมอ ท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนอง
จุดมุ่งหมายที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี มีความเสมอภาคในการให้บริการ และหน่วยงาน
ให้บริการมีบุคลากรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   
มีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 
ข้อมูลที่ต้องการ:  

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่รับบริการ ต่อการบริหารงานในภาพรวม 
ของส่วนงาน   

2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่รับบริการ ต่อการบริหารงานในภาพรวม 
ของมหาวิทยาลัย  
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วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

 
ระดับส่วนงาน     =       ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่รับบริการ  
                                       จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม 
                                                           
ระดับมหาวิทยาลัย  =   ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่รับบริการ 
                                       จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม 

หมายเหตุ: ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อยร้อยละ 50  
              ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการที่ก าหนด หรือเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 

 
ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส านักงานอธิการบดี 
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป) 5 
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49) 4 
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49) 3 
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49) 2 
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50) 1 
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ตัวช้ีวัดที ่1.8  ความพึงพอใจของนิสิตพิการ 
 
ค าอธิบาย: 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม
และสนับสนุนด้านการศึกษา บริการสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้นิสิตพิการในมหาวิทยาลัย ได้รับความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามความต้องการจ าเป็น โดยมอบหมายให้ส่วนกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี 
รับผิดชอบด าเนินงานหลัก 

 
ข้อมูลที่ต้องการ:  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของของนิสิตพิการ 
 
วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

          ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความพึงพอใจของนิสิตพิการ จากคะแนนเต็ม 5 
 
ผู้ให้ข้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการนิสิต 
   ระดับส่วนงาน – ไม่ประเมิน - 
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.50) 5 
มาก  (คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.50) 4 
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49) 3 
น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49) 2 
น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50) 1 
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X 100 

ตัวช้ีวัดที ่1.9  ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่อจ านวนโครงการทั้งหมด  

 
ค าอธิบาย: 

การส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นของส่วนงาน โดยจะต้องเกิดความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือ
หน่วยงานวิชาชีพ การด าเนินโครงการต้องมีการประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงานโครงการน าผลการ
ติดตามและประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปีต่อไป และพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการไปใช้ในการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน โดยก าหนดวิธีการนับ ดังนี้ 
1. การค านวณค่าร้อยละของโครงการฯ คิดเฉพาะ โครงการบริการวิชาการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี (เงินอุดหนุนจากรัฐ) งบเงินอุดหนุน (จาก บก.) 
 2. การนับจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีผ่านเกณฑ์ คือ โครงการฯต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ ใน 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1) มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นของส่วนงาน 
2) มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
3) มีการประเมินและติดตามผลในแต่ละโครงการ 
4) มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาในปีต่อไป 
5) มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการน าไปใช้ในการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้ 

สู่ชุมชน 

ข้อมูลที่ต้องการ:  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
อ้างอิงข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ K30 ของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)  

 
วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

 
จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
 

 
ผู้ให้ข้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการเพ่ือสังคม 
   ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน - 
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 
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เกณฑ์การให้คะแนน: 
ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

มากกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 80 5 
ร้อยละ 71 - 79 4 
ร้อยละ 61 - 70 3 
ร้อยละ 51 - 60 2 
น้อยกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 50 1 
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มิติที่ 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย:   
มาตรฐานการอุดมศึกษา ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ

สังคมแห่งการเรียนรู้   ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้ เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้   โดยมีการรวบรวม  
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ     
เพ่ือให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการ
ความรู้ในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึง
ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
   1) แผนการจัดการความรู้ 
   2) ผลการด าเนินงาน/ความส าเร็จจากการจัดการความรู้ 
   3) หลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ 

ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล 

 
ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
   เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องหรือครอบคลุมพันธกิจที่ส าคัญ  

2. มีแผนการจัดการความรู้ โดยก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด  
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ   
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4. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา  
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5. มีการประเมินการจัดการความรู้  และน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุง 
   การจัดการความรู้ในปีต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ์ คะแนน 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 
มีการด าเนินการ 4  ข้อ 4 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ  3 
มีการด าเนินการ 2 ข้อ  2 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ  1 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2  จ านวนผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ทีมี่การน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ 
                    หรือนานาชาติ 

ค าอธิบาย:   
การใช้ประโยชน์งานวิจัย เป็นการน าผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมหลักฐาน

การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น รูปถ่าย หนังสือเชิญ หนังสือแสดงความต้องการหรือเอกสารที่แสดงได้ว่า  
มีการน าผลงานวิจัยไปใช้จริง ซึ่งการใช้ประโยชน์งานวิจัยสามารถจ าแนกได้ 4 มิติ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ 
เชิงวิชาการการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

การใช้ประโยชน์ เชิงวิชาการ หมายถึง พิจารณาจากการอ้ างอิงผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการ การได้รับหนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในกรอบของผลงานวิจัยจากหน่วยงาน
ต่างๆ 

การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย หมายถึง พิจารณาจากการมีหลักฐานการน าข้อมูลไปประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหาร/ก าหนดนโยบาย 

การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม หมายถึง พิจารณาจากการมีหลักฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้ 
จากงานวิจัยในชุมชน/ท้องถิ่น ได้รับหนังสือเรียนเชิญให้ความรู้จากชุมชน/องค์กร/ หน่วยงานในพื้นท่ีต่าง ๆ 

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง พิจารณาจากการมีหลักฐานการเจรจาทางธุรกิจ ไม่นับการยื่น/
จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

ข้อมูลที่ต้องการ:   รายงานสรุปจ านวนผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ 
อ้างอิงข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ K24 ของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)  

 
วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 
 

 

 
ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานตามพันธกิจการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย  

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
เกณฑร์ะดับมหาวิทยาลัย เกณฑร์ะดับส่วนงาน คะแนน 

มากกว่า 20 ผลงาน มากกว่า 10 ผลงาน 5 
16 - 20 ผลงาน 7 - 9 ผลงาน 4 
11 - 15 ผลงาน 4 - 6 ผลงาน 3 
6 - 10 ผลงาน 1 - 3 ผลงาน 2 

น้อยกว่า 6 ผลงาน น้อยกว่า 1 ผลงาน 1 

 

นับจ านวนผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
ในระดับชาติหรือนานาชาติในปีงบประมาณนั้นๆ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3  จ านวนโครงการที่ได้บูรณาการความรู้จากการวิจัย การบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุง 
          ศิลปะและวัฒนธรรม มาใชใ้นการเรียนการสอนหรือบูรณาการความรู้จากการวิจัย 
                  มาใช้ในการบริการวิชาการ  

ค าอธิบาย:    
จ านวนโครงการที่ได้บูรณาการความรู้จากการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่ไม่ถูกน ามาใช้เป็นองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ แล้วน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ส าหรับนิสิตรวมทั้งโครงการบูรณาการความรู้จากการวิจัยที่ได้รับการยอมรับแล้ว (มีความถูกต้องและ 
เกดิประโยชน์กับมนุษย์และสังคม) ได้ถูกน าไปใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการ 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้น าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอน (R2T)  
2) จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน (SE2T)   
3) จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน (C2T) 
4) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้น าผลการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับแล้วไปใช้ในการเรียน 

การบริการวิชาการ (R2SE) 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

ผลการพัฒนา    =   (R2T)  +  (SE2T)  +  (C2T)  +  (R2SE) 

ผู้ใหข้้อมูล : ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ   
  ส่วนกิจการเพ่ือสังคม 

   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน:  

เกณฑ์ระดับมหาวิทยาลัย เกณฑ์ระดับส่วนงาน คะแนน 
จ านวน 20 โครงการขึ้นไป จ านวน  5  โครงการขึ้นไป 5 
จ านวน 16 - 19  โครงการ จ านวน  4  โครงการ 4 
จ านวน 13 - 15  โครงการ จ านวน  3  โครงการ 3 
จ านวน 10 - 12  โครงการ จ านวน  2  โครงการ 2 

จ านวนน้อยกว่า 10 โครงการ จ านวน  1  โครงการ 1 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.4   จ านวนการอ้างอิง (citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลต่อจ านวน 
     อาจารย์ประจ า 

ค าอธิบาย:   
การมีผลงานวิชาการได้รับการอ้างอิงแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  

ในวงการวิชาชีพเดียวกัน โดยการนับจ านวนการอ้างอิง (citation) ให้นับจ านวนครั้งที่บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ 
ในรอบ 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล) ได้รับการอ้างอิง โดยใช้ตัวเลขจ านวนการอ้างอิง 
ถึงปีท้ายสุด ทั้งนี้ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากลตามที่ก าหนด ให้นับเฉพาะบทความวิจัย research 
article และบทความวิชาการ (review article) ที่ได้รับการอ้างอิง (citation)  โดยปรากฏข้อมูลค่าอ้างอิง   
อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, ISI, Web of Science Google Scholar, TCI  หรือข้อมูลอ่ืนที่มีการวิเคราะห์   
การอ้างอิงไว้ตามหลักสากลและสามารถสืบค้นได้จริง  

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) จ านวนการอ้างอิง (citation) ของบทความที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ในรอบ 5 ปีปฏิทิน 

ที่ผ่านมา 
2) จ านวนอาจารย์ประจ านับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในปีการศึกษานั้นๆ  

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 
     

 จ านวนการอ้างอิง (citation) ของบทความที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ในรอบ 5 ปปีฏิทินทีผ่่านมา 
จ านวนอาจารย์ประจ านับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในปีการศึกษานั้นๆ 

 

ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานตามพันธกิจการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย  

ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน (จากบทความในรอบ 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา) 

เกณฑ์การให้คะแนน:  

คะแนน ระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับคณะ/ส่วนงานเทียบเท่า 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

5 มากกว่าหรือเท่ากับ 
2.50 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
2.00 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
1.50 

มากกว่าหรือเท่ากับ
1.00 

4 ระหว่าง  
2.00 – 2.49 

ระหว่าง 
1.50 – 1.99 

ระหว่าง 
1.25 – 1.49 

ระหว่าง 
0.75 - 0.99 

3 ระหว่าง  
1.50 – 1.99 

ระหว่าง 
1.00 – 1.49 

ระหว่าง 
1.00 – 1.24 

ระหว่าง 
0.50 – 0.74 

2 ระหว่าง 
1.00 – 1.49 

ระหว่าง 
0.50 – 0.99 

ระหว่าง 
0.75 - 0.99 

ระหว่าง 
0.25 – 0.49 

1 น้อยกว่า 1.00 น้อยกว่า 0.50 น้อยกว่า 0.75 น้อยกว่า 0.25 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.5   จ านวนที่ได้รับการอ้างอิง (Citation rate)   

การที่มีผลงานของอาจารย์หรือนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความ
ทันสมัยและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผลงานนั้นๆ  โดยการนับจ านวนการอ้างอิง (citation rate) ให้นับ
จ านวนอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา (ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล) 
ได้รับการอ้างอิง ทั้งนี้  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากลตามที่ก าหนด ให้นับเฉพาะบทความ
วิจัย research article และบทความวิชาการ (review article) ที่ได้รับการอ้างอิง โดยปรากฏข้อมูลอยู่ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS หรือฐานข้อมูลอื่นที่มีการวิเคราะห ์การอ้างอิงไว้ตามหลักสากลและสามารถสืบค้นได้จริง  

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) จ านวนอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีผลงานการอ้างอิง (citation) ของบทความที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลสากล ในรอบ 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา 
2) จ านวนอาจารย์ประจ านับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในปีการศึกษานั้นๆ  

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 
     

   จ านวนอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีผลงานการอ้างอิง ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ในรอบ 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา 
จ านวนอาจารย์ประจ านับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในปีการศึกษานั้นๆ หรือนักวิจัย 

 

ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานตามพันธกิจการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย  

ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน (จากบทความในรอบ 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมา) 

เกณฑ์การให้คะแนน: ไม่มี เนื่องด้วยเป็นการรายงานข้อมูลส าหรับเตรียมการประเมินในปีต่อไป 
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ตัวชี้วัดที่ 2.6  สัดส่วนของจ านวนผลงานวิจัยสถาบนัที่แล้วเสร็จในรอบ 5 ปีท่ีน าไปใช้ประโยชน ์
   ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปตี่อจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย  

ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 

ค าอธิบาย:   
การวิจัยสถาบัน โดยการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการด าเนินงาน สภาพแวดล้อมและ

กระบวนการของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลส าหรับสนับสนุนการวางแผน การก าหนด
นโยบายการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม 
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานวิจัยสถาบันอย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่
ต้องเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

ข้อมูลที่ต้องการ:   
1) รายการและจ านวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จในรอบ 5 ปีงบประมาณที่ผ่านมา  

ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปี 
2) จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

จ านวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จในรอบ 5 ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปี 

 

จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 

ผู้ใหข้้อมูล:  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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ตัวช้ีวัดที่ 2.7  ร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนา  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงานวิชาการ 
ต่อจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ค าอธิบาย:    
ร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้ลาไปศึกษาต่อ อบรม หรือไปร่วมสัมมนาวิชาการ

ตามสาขาเฉพาะทางที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับผิดชอบในการสอนสาขาวิชาเหล่านั้น รวมถึงการ
เพ่ิมพูนความรู้ในด้านการสอน หรือการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือที่มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น และนับรวมพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ ในแต่
ละปีงบประมาณ จะไม่นับซ้ าถึงแม้ว่าพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผู้นั้นจะเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานหลายครั้ง โดยผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้แก่ 

1) ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กับสาขาวิชา 

    2) การแสดงออกทางศิลปะอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ 
    3) งานที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ 

4) การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์
ต่อสาขาวิชา หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือ 
แสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น 

    5) สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม และจิตรกรรม 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ/ อบรม/ สัมมนา ในปีการศึกษานั้น 
2) จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทีเ่ข้าร่วมประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงานวิชาการ 
3) จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทั้งหมด 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์:     
                          

จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ/อบรม/ สัมมนา / 
เข้าร่วมประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงานวิชาการ  
จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทั้งหมด 

 

ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนทรัพยากรบุคคล  
    ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 
  

X 100 
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เกณฑ์การให้คะแนน: 
เกณฑ์ คะแนน 

 ร้อยละ 100 5 
 ร้อยละ 90 - 99.99 4 
 ร้อยละ 80 - 89.99 3 
 ร้อยละ 70 - 79.99 2 
 น้อยกว่า ร้อยละ 70 1 
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ตัวช้ีวัดที่  2.8   ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึนต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

ค าอธิบาย:   
    จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น นับทั้งจากอาจารย์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์  หรือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์  หรือ
จากรองศาสตราจารย์ เป็น ศาสตราจารย์  หรือจากศาสตราจารย์ 10 เป็น ศาสตราจารย์ 11 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นในปีงบประมาณ 
2) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 
                          

 

จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นในปีงบประมาณ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 

ผู้ใหข้้อมูล :  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนทรัพยากรบุคคล  
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานตามพันธกิจการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย  

ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์ คะแนน 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5.00 5 
ร้อยละ 4.00 – 4.99 4 
ร้อยละ 3.00 – 3.99 3 
ร้อยละ 2.00 – 2.99 2 
น้อยกว่าร้อยละ 2.00 1 

 
 
 
 
 
 
 
  

X 100 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.9  ร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ 
     ทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

ค าอธิบาย:   
   ร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะ 
ในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อบุคลากรประจ าสายปฏิบัติการทั้งหมด โดยจะไม่นับซ้ า
แม้ว่าพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการท่านนั้นจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบ
หลายครั้งในปีงบประมาณนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 

1) การส่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการไปอบรม สัมมนาในการพัฒนาความรู้และทักษะ
เฉพาะในงานที่รับผิดชอบ 

2) การฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะ
ในงานที่รับผิดชอบของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะ 

ในงานที่รับผิดชอบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีงบประมาณนั้น  
2) จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ :  

จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะ 
ในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น 

ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนทรัพยากรบุคคล  
    ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
เกณฑ์ คะแนน 

 ร้อยละ 100 5 
 ร้อยละ 90 – 99.99 4 
 ร้อยละ 80 – 89.99 3 
 ร้อยละ 70 – 79.99 2 
 น้อยกว่าร้อยละ 70 1 

 
 
 
 
 
  

X 100 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.10 สัดส่วนของระบบงานที่ได้รบัการพัฒนาเพิ่มขึ้นในรอบ 5 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
            ต่อจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 

ค าอธิบาย:   การพัฒนา หมายรวมถึง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับขั้นตอน กระบวนการ 
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวดเร็ว และประหยัด 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) จ านวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาในรอบ 5 ปี ที่แสดงว่ามีการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ 
    ประสิทธิผล/รวดเร็วและประหยัดทรัพยากร 
2) จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

              จ านวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาในรอบ 5 ปี  

      จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 

ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส านักงานอธิการบดี 
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 

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 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.11 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ค าอธิบาย:   
   ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม  
เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน 
เพื่อให้สังคมในมหาวิทยาลัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจ ได้ต่อเนื่อง 
มั่นคงและยั่งยืน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถประเมินผลได้ 

ข้อมูลทีต่้องการ: 
1) นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
2) โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

พร้อมรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จ 
3) รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 
4) หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ 

เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม
หรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5) รายงานรางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ  
จากสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์:  

วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล 

ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 เกณฑ์มาตรฐาน  

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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เกณฑ์ คะแนน 

 มีการด าเนินการ 6 - 7 ข้อ 5 
 มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4 
 มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ   3 
 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2 
 มีการด าเนินการ 1 ข้อ      1 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.12 ร้อยละของจ านวนนวัตกรรมทางการศึกษา/นวัตกรรมตามพันธกิจที่เกี่ยวข้อง 

ค าอธิบาย:   
สิ่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนาให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา 

ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาในรอบ 1 ปีปฏิทินที่ผ่านมา 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

 
 

ผู้ให้ข้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และ 
                                            สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 

   ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน - 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ (ท่ีมีการประเมินผลงาน) 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
เกณฑ์ คะแนน 

สถาบันมีจ านวนนวัตกรรมทางการศึกษา/พันธกิจที่เกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน 

5 

สถาบันมีจ านวนนวัตกรรมทางการศึกษา/พันธกิจที่เกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน 

4 

สถาบันมีจ านวนนวัตกรรมทางการศึกษา/พันธกิจที่เกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน 

3 

สถาบันมีจ านวนนวัตกรรมทางการศึกษา/พันธกิจที่เกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน 

2 

สถาบันมีจ านวนนวัตกรรมทางการศึกษา/พันธกิจที่เกี่ยวข้อง 
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน 

1 

 
  

จ านวนนวัตกรรมทางการศึกษา/พันธกิจที่เก่ียวข้อง 
ในรอบ 1 ปีงบประมาณท่ีมีการประเมินผลงาน 

 

จ านวนวัตกรรมทางการศึกษา/พันธกิจที่เกี่ยวข้อง 
ที่ระบุเป็นเป้าหมายในปีที่ประเมินผลงาน 

X 100 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.13 จ ำนวนผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ย่ืนขอหรือได้รับ
ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีหรือกำรใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

ค าอธิบาย :   
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหาหรือ 

การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง  
วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนา จากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ 
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์ และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของ
อาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์(Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรม และงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ  
(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ  
และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ 

การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา / สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ / 
เครื่องหมายทางการค้า การยื่นขออาจจะมีชื่อที่เหมือนกันได้ แต่เลขค าขอต่างกันเนื่องจากรายละเอียดภายใน 
มีความแตกต่างกัน 

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี หมายถึง การที่เจ้าของสิทธิอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิได้เข้าถึง 
และใช้เทคโนโลยีใด ๆ ของตน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานสรุปจ านวนผลงานวิจัย 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 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 
นับจ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือได้รับ 

ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ในปีงบประมาณนั้นๆ 

ผู้ให้ข้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  
   ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน - 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ  
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์  คะแนน 

มากกว่า  25 ผลงาน 5 
21 - 25 ผลงาน 4 
16 - 20 ผลงาน 3 
11 - 15 ผลงาน 2 

น้อยกว่า 11 ผลงาน 1 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.14  ร้อยละของนิสิตที่เป็นไปตามแผนการรับของหลักสูตร ส าหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร 
 
ค าอธิบาย: 
   แผนการรับของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ของแต่ละหลักสูตร ซึ่ งจ านวนรับจะเป็นจ านวนรับ 
ขั้นพ้ืนฐานที่จะมีการประกาศแต่ละรอบ โดยหลักสูตรที่มีจ านวนนิสิตเป็นไปตามแผนการรับ หมายถึง หลักสูตร
ที่มีจ านวนนิสิตมารายงานตัว  ไม่น้อยกว่ าร้อยละ 95 ของจ านวนที่ก าหนดในแผนการรับของ 
ปีการศึกษานั้น 
 
ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานสรุปจ านวนหลักสูตรที่มกีารเปิดรับนิสิตกับแผนการรับของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

 
วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

 
 

 
 

ผู้ให้ข้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 
   ระดับส่วนงาน คือ ส่วนงานที่มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย 
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: ไม่มี เนื่องด้วยเป็นการรายงานข้อมูลส าหรับเตรียมการประเมินในปีต่อไป 
 
  

จ านวนหลักสูตรที่มนีิสิตเป็นไปตามแผนการรับของหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดรับ 
X 100 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.15  ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กร สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานภายนอกที่มี
บทบาทส าคัญต่อหลักสูตรนั้น ส าหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร 

 
ค าอธิบาย: 
   หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กร สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานภายนอกที่มีบทบาทส าคัญ โดยมี
การท าสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่  
1. มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแบบระยะยาว (1 ปีการศึกษา) หรือไปอบรม  
2. มีการท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  
3. มีบทบาทต่อการจัดท าหลักสูตร หรือร่วมการจัดการเรียนการสอน 
 
ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานสรุปจ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กร สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานภายนอก

ที่มีบทบาทส าคัญ   
 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 
 
 
 
 
 
ผู้ให้ข้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 
   ระดับส่วนงาน คือ ส่วนงานที่มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย 
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: ไม่มี เนื่องด้วยเป็นการรายงานข้อมูลส าหรับเตรียมการประเมินในปีต่อไป 
  

จ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กร สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานภายนอกที่มีบทบาทส าคัญ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน 
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(1) 
X 100 

(1) 

X 100 

ตัวช้ีวัดที่ 2.16  อัตราการคงอยู่ของนิสิต ส าหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร 
 
ค าอธิบาย: 
   อัตราการคงอยู่ของนิสิต คิดจากจ านวนนิสิตที่เข้าเรียนในแต่ละรุ่น ลบด้วย จ านวนนิสิตที่ออก 
ทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่  ท างานของนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยการค านวณ
อัตราการคงอยู่ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งประเด็นการประเมิน  
“มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น” โดยควรน าเสนอผลการด าเนินงานเทียบเคียงอย่างน้อย 3 ปี 

ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานสรุปจ านวนหลักสูตรที่มนีิสิตยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น  
 นับปีการศึกษาท่ีประเมินย้อนหลัง 3 ปี 

 
วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 
 

หมายเหตุ: วิธีการคิดร้อยละของจ านวนนิสิตที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น ตัวอย่างการค านวณหลักสูตร 4 ปี  

ปีการศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร (2) 

จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2561  

(3) 2559 2560 2561 
2556  xx    
2557   xx   
2558    xx  

   อัตราการส าเร็จการศึกษา =    (2) 

 

อัตราการคงอยู่ = (1)  -  (3) 

 
ผู้ให้ข้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 
   ระดับส่วนงาน คือ ส่วนงานที่มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย  
                                      (มีหลักสูตรที่นิสิตส าเร็จการศึกษา) 
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: ไม่มี เนื่องด้วยเป็นการรายงานข้อมูลส าหรับเตรียมการประเมินในปีต่อไป 
  

จ านวนหลักสูตรที่มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

จ านวนหลักสูตรที่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาในปีที่ประเมิน 

X 100 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.17  ร้อยละของการได้งานท าของนิสิตและเรียนต่อ ภายใน 1 ปี  
ส าหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร 

 
ค าอธิบาย: 
   บัณฑิต หมายถึง บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา  
ในสาขาต่าง ๆ ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า รวมถึงก าลังการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจาก วันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  

การผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม มหาวิทยาลัยควรต้องเน้นการผลิตบัณฑิต  
ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ
ยังเป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีเรียนมาให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ 
 
ข้อมูลที่ต้องการ: รายงานสรุปจ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า นับจากบัณฑิตผู้มีการท างานสุจริตทุกประเภท 

ที่สามารถสร้างรายได้ประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ซึ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
นั้น ๆ โดยจ าแนกการนับรวมบัณฑิตที่ก าลังศึกษาต่อในล าดับที่สูงขึ้นด้วย 

 
วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 
 
 
 
 

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

เกณฑ์  คะแนน 
 ร้อยละ 100 5 
 ร้อยละ 95.00 – 99.99 4 
 ร้อยละ 90.00 – 94.99 3 
 ร้อยละ 85.00 – 89.99 2 
 น้อยกว่า ร้อยละ 85 1 

  

จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าและเรียนต่อ ภายใน 1 ปี 
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

X 100 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.18  จ านวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
   ร้อยละ 50 ขึ้นไป (นับทุกรายวิชาในหลักสูตร) 
 
ค าอธิบาย: 
 Active learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือท า 
โดยใช้วิธีการหรือเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มาออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ 
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการประเมินค่า เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
ที่จัดเป็น Active learning เช่น การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) การเรียนรู้แบบ
กรณีศึกษา  (Analyze case studies) การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based learning)  
การเรียนรู้แบบโครงงาน ( Project-based learning) การเรียนรู้ผ่านเกมส์  (Game-based learning)  
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย (Research-based learning) การเรียนรู้ผ่านการท างาน (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)  

 
วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

 

 
 
 

หมายเหตุ หลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่นับได้ คือ หลักสูตรที่มี 
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนส่วนหนึ่งเป็นแบบ Active Learning โดยมีจ านวนรายวิชาที่จัด 
การเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษานั้นๆ 

ผู้ให้ข้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 
   ระดับส่วนงาน คือ ส่วนงานที่มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน และพันธกิจวิจัย 
 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
เกณฑ์  คะแนน 

 มากกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 80 5 
 ร้อยละ 70 - 79 4 
 ร้อยละ 60 - 69 3 
 ร้อยละ 50 - 59 2 
 น้อยกว่า ร้อยละ 50 1 

 

  จ านวนหลักสูตรที่มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน 
X 100 
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มิติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ 
 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของงบประมาณประจ าปีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  
                    ต่องบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานในภาพรวม 

ค าอธิบาย:       
งบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ที่มาจากรายได้ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 

ในรูปร้อยละของงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ในภาพรวม เป็นการบ่งบอกเสถียรภาพ
ทางการเงินและศักยภาพด้านทรัพยากรการเงินของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ในระยะยาว 

ข้อมูลที่ต้องการ: 
1) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ท้ังหมดของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 

- จ าแนกรายละเอียดตามประเภทรายได้ 
- ระบุแหล่งที่มาหรือลักษณะการได้มาของรายได้แต่ละประเภท 

2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

ระดับมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  =  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งหมด 

                     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีทั้งหมด 

 
หมายเหตุ:  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ 

           อุดหนุนจากภาครัฐ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
 

ผู้ใหข้้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์   
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน:  
เกณฑ์ คะแนน 

ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป 5 
ร้อยละ 35 - 39 4 
ร้อยละ 30 – 34 3 
ร้อยละ 25 – 29 2 

น้อยกว่าร้อยละ 25 1 

 

 
  

X 100 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2  ร้อยละของงบประมาณประจ าปีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  
ต่องบประมาณประจ าปี เฉพาะงบด าเนินการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 

ค าอธิบาย:  
งบประมาณประจ าปีจากรายไดข้องมหาวิทยาลยั/สว่นงาน แสดงในรูปร้อยละของงบประมาณประจ าปี 

เฉพาะงบด าเนินการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  

ข้อมูลที่ต้องการ: 
1) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 

- จ าแนกรายละเอียดตามประเภทรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) 
- ระบุแหล่งที่มาหรือลักษณะการได้มาของรายได้แต่ละประเภท 

2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีทั้งหมด เฉพาะงบด าเนินการ (ไม่รวมงบลงทุน)  
                     ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน  

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

     ระดับมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  = 

                         งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) 

                  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีทั้งหมด เฉพาะงบด าเนินการ (ไม่รวมงบลงทุน) 
 

หมายเหตุ: งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอุดหนุนจากภาครัฐ  
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

 
ผู้ใหข้้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์   
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 
   
ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  

เกณฑ์ คะแนน 
ตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 

ร้อยละ 55 – 64 4 
ร้อยละ 45 – 54 3 
ร้อยละ 35 – 44 2 

น้อยกว่าร้อยละ 35 1 

 

 

  

X 100 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.3  ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ค าอธิบาย:   
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาจากการใช้จ่าย โดยมีการท าโครงการ/ งาน/ กิจกรรม 

ที่แล้วเสร็จสมบูรณ์และมีเงินเหลือจ่าย 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) จ านวนโครงการ/ งาน/ กิจกรรม ที่แล้วเสร็จ 
2) ปริมาณเงินงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละโครงการที่แล้วเสร็จ 
3) ปริมาณเงินงบประมาณที่ได้รับ รวมถึงงบประมาณทุกประเภทที่ได้รับ (ไม่รวมงบลงทุน) 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์:      

1) วิเคราะห์เอกสาร 
2) ค านวณงบประมาณเหลือจ่าย   = 

             ผลรวมปริมาณเงนิงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละโครงการที่แล้วเสร็จ  
    ผลรวมปริมาณเงนิงบประมาณที่ได้รับ รวมถึงงบประมาณทกุประเภทที่ได้รับ (ไม่รวมงบลงทุน) 

ผู้ใหข้้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนการคลัง ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ์ คะแนน 
โครงการ/งาน/กิจกรรมแล้วเสร็จ         และเงินงบประมาณเหลืออยู่ มากกว่าร้อยละ 5 5 
โครงการ/งาน/กิจกรรมแล้วเสร็จ       และเงินงบประมาณเหลืออยู่ ไม่เกินร้อยละ 5 4 
โครงการ/งาน/กิจกรรมแล้วเสร็จ       และเงินงบประมาณหมด 3 
โครงการ/งาน/กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ   และเงินงบประมาณเหลืออยู่ 2 
โครงการ/งาน/กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ   และเงินงบประมาณหมด 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

x  100 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ใช้เงินงบประมาณเหลื่อมปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป 

ค าอธิบาย:   
   งบประมาณไม่รวมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/สัญญาเสร็จสิ้น 
ภายในปีงบประมาณปัจจุบัน แต่ให้ผูกพันเบิกจ่ายเหลื่อมปีตามใบส่งของหรือสัญญาไม่เกินไตรมาส 2  
ของปีงบประมาณถัดไป 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
   1) รายละเอียดเงินเหลื่อมปีของปีงบประมาณที่ผ่านมา และก่อนหน้านั้น (ถ้ามี) 
   2) รายการจ่ายเงินเหลื่อมปีในปีงบประมาณปัจจุบัน และแสดงวันที่ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จ  

และวันที่มีการเบิกจ่ายจริง (ต้องไม่เกินไตรมาสสองของปีถัดไป) 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

วิเคราะห์เอกสาร ประเมินผล การสอบถามสัมภาษณ์ และการค านวณ 

ผู้ใหข้้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนการคลัง 
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน:  

เกณฑ์ คะแนน 
ใช้ไดห้มด 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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ตัวช้ีวัดที่ 3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน 

ค าอธิบาย:   
ระบบงานทางการเงินเช่น การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน เป็นต้น มีการด าเนินงาน      

ตามระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและมีความถูกต้อง 

ข้อมูลทีต่้องการ:  
1) รายงานทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านจัดท า โดยแต่ละรายงานแสดงข้อมูล

วัตถุประสงค์ของรายงาน ผู้รับรายงาน วันที่จัดท ารายงานและวันที่จัดส่งรายงานให้ผู้รับ
พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคหรือข้อผิดพลาด (ถ้ามี) 

   2) รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
   3) รายงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ข้อสังเกต) 
   4)   ผลการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
   5)   ผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

วิเคราะห์เอกสาร การประเมินผล การสอบถามสัมภาษณ์ และการสังเกต 

ผู้ใหข้้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนการคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน   
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ  

เกณฑ์การให้คะแนน: 
เกณฑ์ คะแนน 

ไม่มีความผิดพลาด 5 
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยครั้งแต่แก้ไขได้หมด 4 
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยครั้งแต่แก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่ 3 
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่แก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่ 2 
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสามารถแก้ไขได้บ้าง 1 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.6 รายงานการบัญชีที่จัดท ามีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 

ค าอธิบาย:   
คุณภาพความถูกต้อง ความรวดเร็วและทันเวลาในการจัดท ารายงานทางการบัญชี ส าหรับให้

ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ 

ข้อมูลที่ต้องการ:  รายงานทางการเงินและการบัญชีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน 
จัดท าโดยแต่ละรายงานแสดงข้อมูล วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน  
ผู้รับรายงาน วันที่จัดท ารายงานและวันที่จัดส่งรายงานให้ผู้รับ 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

วิเคราะห์เอกสาร การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล 

ผู้ใหข้้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนการคลัง  หน่วยตรวจสอบภายใน   
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
เกณฑ์ คะแนน 

รายงานการบัญชีถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา 5 
รายงานการบัญชีถูกต้อง เพียงพอ เป็นส่วนใหญ่ และทันเวลา  4 
รายงานการบัญชีถูกต้อง เพียงพอ เป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ค่อยทันเวลา  3 
รายงานการบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอ เป็นส่วนใหญ่ แต่ทันเวลา 2 
รายงานการบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอ เป็นส่วนใหญ่ และไม่ทันเวลา 1 

 
  



 

 
 

49 

X 100 

ตัวช้ีวัดที่ 3.7 ความเพียงพอของทุนการศึกษา 

ค าอธิบาย:  
    ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น ทุนเงินยืมเพ่ือการศึกษา และทุนการศึกษาจากองค์กรหรือ
หน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือนิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี แต่ขาดทุนทรัพย์ที่ไม่ได้
รับการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่มีอุปสรรคด้านค่าใช้จ่าย ไม่นับรวมกองทุนจาก กยศ. และกองทุนเงิน ให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 
(กรอ.) 

ข้อมูลที่ต้องการ:  รายงานการสรุปผลจัดสรรทุนการศึกษาทุกประเภท ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
และประจ าปีงบประมาณที่ประเมิน พร้อมทั้งจ านวนนิสิตที่ได้รับทุนและจ านวนนิสติ 
ที่แจ้งขอรับทุน ตามที่มีการประกาศให้ทุน 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 
จ านวนนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาในปีงบประมาณนั้น 

จ านวนนิสิตทั้งหมดตามคุณสมบัติที่แจ้งขอรับทุนการศึกษา  
ในปีงบประมาณนั้น 

 
ผู้ใหข้้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการนิสิต  
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มีนิสิต 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน:  
เกณฑ์ คะแนน 

มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนิสิตได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป 5 
มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนิสิตได้ร้อยละ 80-89 4 
มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนิสิตได้ร้อยละ 70-79 3 
มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนิสิตได้ร้อยละ 60-69 2 
มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนิสิตได้น้อยกว่าร้อยละ 60 1 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ค าอธิบาย:   
มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์

ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้อ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับ  มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
ครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียด
การใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง 
ของมหาวิทยาลัยได้ 

ข้อมูลที่ต้องการ :  
   1) เอกสารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   2) เอกสารงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
   3) รายงานทางการเงินที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 
วิเคราะห์เอกสาร  การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล 

ผู้ใหข้้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนการคลัง  ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ หน่วยตรวจสอบภายใน 
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและบุคลากร   
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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เกณฑ์ คะแนน 

 มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5 
 มีการด าเนินการ 6 ข้อ 4 
 มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ 3 
 มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ 2 
 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.9  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 
  หรือภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 

ค าอธิบาย:  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเพ่ือเสริมสร้างองค์

ความรู้และงานวิจัยคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา  หรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา  ค้นคว้าหรือทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ  ซึ่งมีแนวทาง 
การทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์ และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ได้แก่ 

1. ทัศนศลิป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย 
ภาพยนตร์สื่อประสม สถาปัตยกรรม และงานออกแบบประเภทอ่ืน 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)  

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

จ านวนอาจารย์/นักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณนั้นๆ 

ผู้ใหข้้อมูล:   ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มอีาจารย์และนักวิจัย 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
เกณฑ์ คะแนน 

 มากกว่า ร้อยละ 50 5 
 ร้อยละ 41 - 50 4 
 ร้อยละ 31 - 40 3 
 ร้อยละ 21 - 30 2 
 น้อยกว่า ร้อยละ 21 1 

  

X 100 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  
ต่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 

ค าอธิบาย:  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพ่ือการสนับสนุนการท าวิจัย

และงานสร้างสรรค์ต่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการทั้งหมด โดยให้นับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ลาศึกษาต่อ  

เงินที่จัดสรรให้เพ่ือการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ครอบคลุมถึงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอุดหนุน
จากภาครัฐและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ที่จัดสรรให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
เพ่ือท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การนับจ านวนเงินให้นับเงินตามตัวเลขงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเฉพาะใน
ปีงบประมาณนั้น  

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้  

รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอุดหนุนจากภาครัฐในปีงบประมาณนั้น 
   2) จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานจริง 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ในปีงบประมาณนั้น 
จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานจริง 

ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน: ไม่มี เนื่องด้วยเป็นการรายงานข้อมูลส าหรับเตรียมการประเมินในปีต่อไป 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.11 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

ค าอธิบาย:  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์ประจ า 

ทั้งนี้ ให้นับอาจารย์ประจ าเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 

     เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมายถึง จ านวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 
ทีอ่าจารย์ประจ าได้รับการสนับสนุนจากภายนอกส าหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ในกรณีที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ให้ค านวณเป็นจ านวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ การนับจ านวนเงินให้นับตามจ านวนเงินงบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรรเฉพาะในปีงบประมาณนั้น โดยเงินสนับสนุนที่ได้จากแหล่งทุนภายนอกรวมถึง  

1) แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เปน็ต้น  
ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณแผ่นดิน 

2) แหล่งทุนต่างประเทศ 
3) แหล่งทุนจากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัดอ่ืน  ๆที่ไม่ใช่แหล่งทุนวิจัย 
4) แหล่งทุนจากภาคเอกชน 
5) แหล่งทุนจากแหล่งอ่ืนๆ 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย 

ในปีงบประมาณนั้น 
2) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
จากภายนอกมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณนั้น 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 

ผู้ใหข้้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงานที่มอีาจารย์ประจ า 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 
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เกณฑ์การให้คะแนน:  

คะแนน ระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับคณะ/ส่วนงานเทียบเท่า 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

5 ตั้งแต ่60,000 บาท
ขึ้นไป 

ตั้งแต ่60,000 บาท 
ขึ้นไป 

ตั้งแต่  100,000 บาท
ขึ้นไป 

ตั้งแต่ 30,000 บาท 
ขึ้นไป 

4 50,001 – 60,000 
บาท 

50,001 – 60,000 
บาท 

80,001 - 100,000 
บาท 

25,001 - 30,000 
บาท 

3 40,001 - 50,000 
บาท 

40,001 - 50,000 
บาท 

60,001 - 80,000 
บาท 

15,001 - 25,000 
บาท 

2 30,000 - 40,000 
บาท 

30,000 - 40,000 
บาท 

40,000 - 60,000 
บาท 

10,000 - 15,000 
บาท 

1 น้อยกว่า 30,000 
บาท 

น้อยกว่า 30,000 
บาท 

น้อยกว่า 40,000  
บาท 

น้อยกว่า 10,000 
บาท 
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ตัวช้ีวัดที ่3.12  การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

ค าอธิบาย:   

การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการให้ความส าคัญ ทั้งการบริหาร
พ้ืนที่และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมต่อสังคม ด้วยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกในการด าเนินงาน
อย่างมีคุณภาพ     

ข้อมูลที่ต้องการ:   
1) เอกสารและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของส่วนงาน 
2) รายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
3) การประชุมติดตามแผนรายงานผลการประชุม 
4) คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล 

ผู้ให้ข้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ส านักงานอธิการบดี และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
   ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน - 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มีหน่วยงานและ/หรือคณะกรรมการประจ าก ากับดูแล 
2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีในการก ากับดูแล 
3. มีการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
4. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุกปี 
5. มีการน าผลการติดตามประเมินผลมาใช้ในการก ากับดูแล 

 
เกณฑ์ คะแนน 

 มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 
 มีการด าเนินการ 4 ข้อ 4 
 มีการด าเนินการ 3 ข้อ 3 
 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2 
 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1 
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ตัวช้ีวัดที ่3.13  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยตรงต่อเวลา  

ค าอธิบาย:   

เพ่ือให้การบริหารจัดการส่วนงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ด้านการบัญชีและการตรวจสอบ  
มหาวิทยาลัยต้องจัดท างบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ภายใน 90 วัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
และน าเสนอต่อรัฐมนตรีต่อไป   

  
ข้อมูลที่ต้องการ:   

รายงานการเงินที่ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านจัดท าโดยรายงานแสดงข้อมูล วัตถุประสงค์ของการจัดท า
รายงาน ผู้รับรายงาน วันที่จัดท ารายงาน และวันที่จัดส่งรายงานให้ผู้รับ 
 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล 

ผู้ใหข้้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนการคลัง  หน่วยตรวจสอบภายใน   

   ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน - 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ์ คะแนน 
รายงานการเงินถูกต้อง สมบูรณ ์และเสนอผู้สอบบัญชีได้ตามก าหนดเวลา 5 
รายงานการเงินถูกต้อง เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ และเสนอผู้สอบบัญชี 
ได้ตามก าหนดเวลา  

4 

รายงานการเงินถูกต้อง เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ แต่เสนอผู้สอบบัญชี 
ไม่ค่อยทันก าหนดเวลา  

3 

รายงานการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ แต่เสนอผู้สอบบัญชี 
ได้ตามก าหนดเวลา 

2 

รายงานการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ และเสนอผู้สอบบัญชี 
ไม่ทันก าหนดเวลา 

1 
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มิติที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยน 
     เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

ค าอธิบาย:    
     ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนให้มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และให้การปรับเปลี่ยนนั้น
บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) แผนงาน/ กิจกรรม/ โครงการ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 
2) การออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่จ าเป็นต้องมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย               

ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 
3) รายงานการด าเนินการท าโครงการ ตามข้อ 1. และการออกข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ 

ตามข้อ 2. 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

   วิเคราะห์เอกสารและสัดส่วนของโครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ที่แล้วเสร็จ 

ผู้ใหข้้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนวินยัและกฎหมาย  
   ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน - 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ทุกปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

เกณฑ์ คะแนน 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ก่อนแผน 5 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน 4 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ช้ากว่าแผนร้อยละ 10 3 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ช้ากว่าแผนร้อยละ 15 2 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ช้ากว่าแผนร้อยละ 20 1 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การวางแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตาม 
     แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ค าอธิบาย:   
เพ่ือประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หรือไม่ 

และประเมินจากการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

 1) วิเคราะห์เอกสาร 
 2) สัดส่วนผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย (แผนปฏิบัติการประจ าปี) 

ผู้ให้ข้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์ คะแนน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 95 ขึ้นไป 5 
แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 85-94 4 
แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 75-84 3 
แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนได้ไม่เกินร้อยละ 74 2 
แผนปฏิบัติการประจ าปียังไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แต่ปฏิบัติตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่    1 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการติดตามและประเมินผล 

ค าอธิบาย:   
การจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ก ากับดูแล

การด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการที่ดี ตามอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) แผนการด าเนินงานของระบบการติดตามและประเมินผลงาน 
2) เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลงาน 
3) หลักฐานการปฏิบัติตามผลการติดตามและประเมินผลงาน 
4) ระบบสารสนเทศที่รองรับการติดตามและประเมินผลงาน 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล 

 
ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
เกณฑ์ คะแนน 

มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงาน  5 
การด าเนินการตามระบบต่อเนื่อง ตรงเวลา และน าผลไปใช้อย่างจริงจัง 4 
การด าเนินการตามระบบต่อเนื่อง ตรงเวลา   3 
การด าเนินการตามระบบต่อเนื่อง แต่ไม่ตรงเวลา  2 
การด าเนินการตามระบบยังไม่ต่อเนื่อง  1 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.4 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

ค าอธิบาย:   
     การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  โดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
ต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมิน
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชน
ให้มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร และคณะ 
โดยมีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ 
เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ข้อมูลที่ต้องการ:   
    คู่มือการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีระบบและ
กลไกในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เช่น รายงานการตรวจติดตามภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ผลการพัฒนา/มูลค่าเพ่ิมจากการประกันคุณภาพภายใน รายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพภายใน นวัตกรรม
ด้านการประกันคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้น หรือการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของ 
กลุ่มสาขาอ่ืนๆ ตลอดจนผลการพัฒนา/มูลค่าเพ่ิมจากการประกันคุณภาพภายใน เป็นต้น 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล 
 
ผู้ใหข้้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 
 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีการศึกษา 
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เกณฑ์การให้คะแนน: ส าหรับระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงานที่มีพันธกิจการเรียนการสอน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพ หลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ  
2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาม

ให้กรรมการระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร และคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและ คณะ  
4. ระดับส่วนงาน - น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณา ของกรรมการระดับส่วนงาน

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
ระดับมหาวิทยาลัย - น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณา 
ของกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากข้อ 4 มาปรับปรุงหลักสูตร และการด าเนินงานของคณะ 
    ให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ มาตรฐาน 

คะแนน 1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน: ส าหรับระดับส่วนงานที่มีพันธกิจวิจัย และพันธกิจบริการและสนับสนุน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามแนวทาง 
    ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
2. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพที่ผ่านการตรวจประเมินของกรรมการ เสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
   เพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากข้อ 4 มาปรับปรุงการด าเนินงานของส่วนงานให้มีคุณภาพดีขึ้น

อย่างต่อเนื่อง  

คะแนน 1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารจัดการ และการก ากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ค าอธิบาย:   
    การบริหารจัดการที่ดี เน้นการกระจายอ านาจ ก ากับด้วยนโยบายการวางแผน ภาวะผู้น า 
และการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน 
การบริหารพัสดุ และการบริหารการศึกษา เป็นต้น รวมถึงการรายงานและเปิดเผยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสที่พร้อมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถร่วมตรวจสอบการท างานขององค์กรได้  
ตลอดจนการก ากับดูแลด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร นิสิต และการก ากับดูแลด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยของนิสิต 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
   1) หลักฐานการเปิดโอกาสให้ตรวจสอบมหาวิทยาลัย เช่น รายงานทางการเงิน เป็นต้น 
   2) หลักฐานการด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร 
   3) หลักฐานการด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยของนิสิต 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล 

ผู้ใหข้้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนวินัยและกฎหมาย 
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน:  

เกณฑ์ คะแนน 
บุคลากร  
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการก ากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด 5 
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการก ากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมมาก  4 
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการก ากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมปานกลาง 3 
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการก ากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อย 2 
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการก ากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยที่สุด 1 
นิสิต   
มีการก ากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยมากที่สุด 5 
มีการก ากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยมาก  4 
มีการก ากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยปานกลาง 3 
มีการก ากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยน้อย 2 
มีการก ากับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยน้อยที่สุด 1 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ค าอธิบาย:  
มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย

และการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ 
เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจน     
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งาน โดยประเมินจาก
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย  

1) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 
2) ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน 
3) ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย 
4) ระบบสารสนเทศด้านการเงิน 

ข้อมูลทีต่้องการ:  
   1) เอกสารแสดงแผนงานระบบสารสนเทศ (ระดับมหาวิทยาลัย) 
   2) ระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 
   3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (ระดับมหาวิทยาลัย) 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์:  

วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล 

ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส านักคอมพิวเตอร์ 
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
เกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับระดับมหาวิทยาลัย 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 
และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

คะแนน 1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับระดับส่วนงาน 
1. มีการน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
2. มีการวิเคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้ 
3. มีการสรุปปัญหา/ข้อติดขัดของข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่น ามาใช้ 
4. มีช่องทางการป้อนกลับข้อมูลที่สรุปจาก ข้อ 4 แจ้งไปยังผู้ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5. มีการเตรียมแผนงาน/วิธีการส ารองข้อมูลเมื่อเกิดปัญหาจากระบบสารสนเทศ 

 
คะแนน 1 2 3 4 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.7 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม (University  
     Social Responsibility; USR) ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผน 

ค าอธิบาย:  
ร้อยละของกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินงานและมีส่วนร่วมต่อ 

การรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรม/โครงการต้องมีบทบาทในการช่วยลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและช่วยเหลือ
ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ข้อมูลที่ต้องการ:  
1) จ านวนและรายการกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม 

(University Social Responsibility; USR) ที่ระบุในแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น 
2) จ านวนและรายการกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ        

ในปีงบประมาณนั้น 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์:  
จ านวนกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม 

ที่ระบุในแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น 
จ านวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ที่ระบุในแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น 

 
ผู้ให้ข้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนกิจการเพ่ือสังคม 

ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์ คะแนน 

 ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป 5 
 ร้อยละ 25 – 29  4 
 ร้อยละ 20 – 24 3 
 ร้อยละ 15 – 19 2 
 น้อยกว่าร้อยละ 15 1 

 
  

X 100 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.8 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ค าอธิบาย:     
    การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึง       
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
ในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี     
   ความเสี่ยง หมายความว่า โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่น าไปสู่ความเสียหาย ความรั่วไหล  
ความผิดพลาด การสูญเปล่า หรือการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ความสามารถ  
ในการท าก าไรได้ หรือความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยมีการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ กลยุทธ์และ
กระบวนการที่ผู้บริหารใช้จัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ โดยคงความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
งานที่ท าจะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ข้อมูลทีต่้องการ: 
   1) รายชื่อคณะกรรมการ/คณะท างานระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
   2) แผนงานระบบควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง หรือแผนการจัดการความเสี่ยง 

3) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานระบบควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง 
หรือแผนการจัดการความเสี่ยง 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล 

ผู้ใหข้้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ หน่วยตรวจสอบภายใน / คณะท างานวางแนวทางการบริหาร 
  ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
เกณฑ์ คะแนน 

มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและประเมินผลความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  
และมีการปรับปรุงจากผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

5 

มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและประเมินผลความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  
แต่มีการปรับปรุงจากผลการประเมินเป็นบางครั้ง   

4 

มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงไม่ต่อเนื่อง 3 
มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีการด าเนินงานตามระบบฯ  
อย่างต่อเนื่อง   

2 

มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีการด าเนินงานตามระบบฯ บ้าง  
แต่ไม่ต่อเนื่อง 

1 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.9 ระดับความสุขรวมของบุคลากรในองค์กร 

ค าอธิบาย:  
     มหาวิทยาลัยมีเจตจ านงให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกระดับ และนิสิตมีส่วนร่วม                         
ในการด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดสภาพ         
การท างานที่ดี มีความรักในงานที่ท า มีความผูกพันที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยกัน
แก้ปัญหาต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกระดบัได้เรียนรู้และตระหนักถึงความส าคัญ        ใน
การน าแนวคิดเรื่องมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และการจัดกิจกรรมสร้างความสุข
ให้กับองค์กรมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นองค์กรที่บุคลากรและนิสิตทุกระดับมีความสุขครบทั้ง 8 ประการ         
อันประกอบด้วย Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น้ าใจดี) 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 
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

ข้อมูลทีต่้องการ:  
   1) คะแนนการวัดความสุขของบุคลากร 
   2) จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบส ารวจ 

หมายเหตุ: จ านวนผู้ตอบกลับของแบบส ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่น้อยกว่า 30 คน  
        ในกรณีที่ส่วนงานมีจ านวนบุคลากรไม่ถึง 30 คน ให้ตอบแบบสอบถามครบทุกคน 

 
วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ :  

ผลรวมคะแนนการวัดความสุขของบุคลากร 
จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบส ารวจ 

ผู้ใหข้้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนทรัพยากรบุคคล  
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

  



 

 
 

69 

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 คะแนน 
 ร้อยละ 65 ขึ้นไป  5 
 ร้อยละ 60 - 64  4 
 ร้อยละ 55-59  3 
 ร้อยละ 50 - 54  2 
 น้อยกว่าร้อยละ 50 1 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.10  ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด: 

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานคือ คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน      
และผู้บริหารของหน่วยงานนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารมี วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี 
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม  
ในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ไปในทิศทางท่ีถูกต้อง จะท าให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

ข้อมูลทีต่้องการ:  
   1) คะแนนการวัดความสุขของบุคลากร 
   2) จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบส ารวจ 

หมายเหตุ: จ านวนผู้ตอบกลับของแบบส ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่น้อยกว่า 30 คน  
        ในกรณีที่ส่วนงานมีจ านวนบุคลากรไม่ถึง 30 คน ให้ตอบแบบสอบถามครบทุกคน 

 
วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ :  

วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และการประเมินผล 

ผู้ใหข้้อมูล: ระดับมหาวิทยาลัย คือ ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร ส านักงานอธิการบดี  
ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และ/หรือหน่วยงานก าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า
และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ 

2. ผู้บริหารและทีมบริหารได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อวัฒนธรรมองค์กร
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น 

3. ผู้บริหารและทีมบริหารมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารและทีมบริหารสื่อสารแผนปฏิบัติการประจ าปีและผลการปฏิบัติการของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรในหน่วยงาน 

5. ผู้บริหารและทีมบริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง  10 ประการ ที่แสดง       
ผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

6. ผู้บริหารและทีมบริหารน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนจากปีก่อน และข้อมูลความคิดเห็น  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกหน่วยงานมาปรับปรุงการบริหารจัดการหรือการน า
องค์กรและวางแผนพัฒนาตนเอง 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เกณฑ์ คะแนน 
 มีการด าเนินการ 6 ข้อ  5 
 มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4 
 มีการด าเนินการ 4 ข้อ 3 
 มีการด าเนินการ 3 ข้อ 2 
 มีการด าเนินการ 1 หรือ 2 ข้อ 1 
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ตัวช้ีวัดที ่4.11 ระบบงานบริหารส านักงาน 

ค าอธิบาย:      
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยและส านักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานหลักที่ส าคัญในการบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งตามโครงสร้างของส่วนงานมีงานที่ต้องให้การบริการกับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก 
ดังนั้น จึงควรมีระบบการบริหารงานที่สามารถเข้าถึง/เผยแพร่ให้ทราบได้อย่างทั่วถึง โดยมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและควรมีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลที่ต้องการ:   
1) โครงสร้างการบริหารส านักงาน 
2) ข้อมูลระบบงานบริหารและคู่มือการปฏิบัติงานของส านักงาน 
3) รายงานผลที่แสดงถึงการการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง 

 
วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล 
 

ผู้ให้ข้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส านักงานอธิการบดี (ทุกส่วน/ฝ่าย) 
   ระดับส่วนงาน คือ ทุกส่วนงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1.  มีระบบบริหารส านักงาน 
2.  มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน 
3.  ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
4.  มีการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานทุกปี 
5.  น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงระบบบริหารส านักงานอย่างต่อเนื่อง 

 

เกณฑ์ คะแนน 
 มีการด าเนินการ 5 ข้อ  5 
 มีการด าเนินการ 4 ข้อ 4 
 มีการด าเนินการ 3 ข้อ 3 
 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2 
 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1 
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ตัวช้ีวัดที ่4.12  ผลการประเมินความโปร่งใสจาก ป.ป.ช. 

ค าอธิบาย:      
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางการประเมิน

คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่านระบบ ITAS  เพ่ือให้เกิดการป้องกันการทุจริต การสร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน และ ส่งเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงานและการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  

ระบบ ITAS หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) 
โดยมีเครื่องมือการประเมิน ได้แก่  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  แบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   

ข้อมูลที่ต้องการ:   
1) ผลการด าเนินงานตามแนวทางการประเมิน ITA   
2) ผลการประเมินจาก ITAS 

วิธีการค านวณ/วิเคราะห์: 

วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการ การสอบถามสัมภาษณ์ และประเมินผล 
 

 

ผู้ให้ข้อมูล:  ระดับมหาวิทยาลัย คือ ส่วนวินัยและกฎหมาย 
ระดับส่วนงาน - ไม่ประเมิน - 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล:  ปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน:  
เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จาก ITAS จะเป็นการรายงานในลักษณะ

ค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score)  โดยจ าแนกออกเป็น 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 คะแนน 
ระดับ A หรือ AA   (คะแนน 85.00 – 100) 5 
ระดับ B              (คะแนน 75.00 – 84.99) 4 
ระดับ C              (คะแนน 65.00 – 74.99) 3 
ระดับ D              (คะแนน 55.00 – 64.99) 2 
ระดับ E หรือ F      (คะแนน 0 – 54.99) 1 
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