
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การผลิตบณัฑิตและพัฒนาครูให้มีคณุภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์1.1 บัณฑิตครูมีมาตรฐานวิชาชพีและมีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชพี 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : 
 ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง ข้อกําหนด
เก่ียวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 

 บัณฑิตครูที่สอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่สําเร็จการศึกษา 
ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ โดยนับได้ทั้งบัณฑิตภาคปกติ และภาคพิเศษ 

 บัณฑิตครูที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง  บัณฑิตที่สามารถสอบผ่านและได้รับใบประกอบ 
วิชาชีพในสาขาที่สําเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ที่สภา/สมาคมวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานเป็นผู้กําหนด ทั้งน้ี
สําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพที่มีกระบวนการสอบหลายขั้นตอน จะนับผลเมื่อสิ้นสุดครบถ้วนตามกระบวนการ
สุดท้ายของการสอบเท่าน้ัน 
 
สูตรการคํานวณ  :               

จํานวนบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู X 100 
จํานวนบัณฑิตครูที่เข้าสอบทัง้หมด  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู เท่ากับ ร้อยละ 70 
2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู เท่ากับ ร้อยละ 75 
3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู เท่ากับ ร้อยละ 80 
4 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู เท่ากับ ร้อยละ 85 
5 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู เท่ากับ ร้อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของบัณฑิตครทูี่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชพีครู



 
 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : 

บัณฑิตครทูี่สอบบรรจุครูได้ในคร้ังแรก หมายถึง บัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่สําเร็จการศึกษาตามปี
การศึกษาและสามารถสอบบรรจุครูได้ในครัง้แรกที่ดําเนินการสอบ โดยนับได้ทั้งบัณฑิตภาคปกติ และภาคพิเศษ 
 
สูตรการคํานวณ  :   
 

จํานวนบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครูได้ในครั้งแรก X 100 
จํานวนบัณฑิตครูที่เข้าสอบทัง้หมด  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู เท่ากับ ร้อยละ 45 
2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู เท่ากับ ร้อยละ 50 
3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู เท่ากับ ร้อยละ 55 
4 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู เท่ากับ ร้อยละ 60 
5 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู เท่ากับ ร้อยละ 65 

 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์1.2 ครูและบคุลากรทางการศึกษามีความรู้และคณุธรรม 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : 

บุคลากรทางการศึกษาในท้องถ่ิน หมายถึง บุคคลซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเก่ียวเน่ืองกับการจัดปกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากําหนดตําแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาในเขตจังหวัดสกลนคร 

บุคลากรทางการศึกษาได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดสกลนคร            
ที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสามามารถจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ               
ที่สูงขึ้นได้  
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตครทูี่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุครูได้ในครั้งแรก 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละบุคลากรทางการศึกษาในท้องถ่ินที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                    และได้รับวิทยฐานะที่สงูขึ้น



สูตรการคํานวณ  :   
จํานวนบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดสกลนครที่ได้รับการพัฒนา 

และได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น X 100 
จํานวนบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดสกลนคร 

ที่ได้รับการพัฒนาทั้งหมด 
 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 ร้อยละบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและได้รับ 

วิทยฐานะที่สูงขึ้น เท่ากับ ร้อยละ 5 
2 ร้อยละบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและได้รับ 

วิทยฐานะที่สูงขึ้น เท่ากับ ร้อยละ 10 
3 ร้อยละบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและได้รับ 

วิทยฐานะที่สูงขึ้น เท่ากับ ร้อยละ 20 
4 ร้อยละบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและได้รับ 

วิทยฐานะที่สูงขึ้น เท่ากับ ร้อยละ 30 
5 ร้อยละบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและได้รับ 

วิทยฐานะที่สูงขึ้น เท่ากับ ร้อยละ 40 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดบัสากล 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์2.1 นักศึกษา บัณฑิตและประชาชนได้รบัการพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชพี 
                                       ตามมาตรฐาน 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ  ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาน้ัน ๆ    
ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา  ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา       
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

การนับการมีงานทํา  นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพ่ือเลี้ยงชีพ
ตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา    
ให้นับเฉพาะผูท้ี่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 
 
สูตรการคํานวณ  :   
 
 
 
 
หมายเหตุ : 
 ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วผู้ทีศ่ึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  

ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ  อย่างน้อยร้อยละ 70  
และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตทีต่อบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ 70  ของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา ใหม้ีการติดตามซ้ํา โดยผลการสาํรวจต้องสามารถระบุขอ้มูล ดังต่อไปน้ี 
 1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 
 2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ( ภายนอกเวลาราชการ ) 
 3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
 4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
 5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 
 6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
 7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   X  100 

               จาํนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด



เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะ  
เวลา 1 ปี เท่ากับ ร้อยละ 80 

2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะ  
เวลา 1 ปี เท่ากับ ร้อยละ 85 

3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะ  
เวลา 1 ปี เท่ากับ ร้อยละ 86 

4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะ  
เวลา 1 ปี เท่ากับ ร้อยละ 88 

5 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะ  
เวลา 1 ปี เท่ากับ ร้อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : 

บัณฑิต หมายถึง จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ในปีการศึกษา           
ที่ประเมิน 
 แบบทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  หมายถึง แบบทดสอบความรู้ความสามารถ                 
ด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแบบทดสอบกลางให้ทุกคณะใช้ในการทดสอบบัณฑิต   
  
สูตรการคํานวณ  :   

จํานวนนักศึกษาที่เข้าภาษาอังกฤษและมีผลการทดสอบ 
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน X 100 

จํานวนนักศึกษาที่เข้าภาษาอังกฤษทั้งหมด  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษและมีผลการทดสอบ 30 คะแนน 
2 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษและมีผลการทดสอบ 40 คะแนน 
3 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษและมีผลการทดสอบ 50 คะแนน 
4 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษและมีผลการทดสอบ 60 คะแนน 
5 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษและมีผลการทดสอบ 70 คะแนน 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2  ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษตามข้อสอบมาตรฐานของ 
                    มหาวิทยาลัยได้ตามเกณฑ์ระดับกลางขึ้นไป



 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : 

นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น 
แบบทดสอบความรู้ความสามารถพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  หมายถึง แบบทดสอบความรู้ความสามารถ                 

ด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแบบทดสอบกลางให้ทุกคณะใช้ในการทดสอบ นักศึกษา 
ช้ันปีที่ 1 และจัดกลุ่มตามความสามารถสําหรับพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้เหมาะสม จํานวน 3 กลุ่ม  
(เก่ง - ปานกลาง - อ่อน) 
 
สูตรการคํานวณ  :   

จํานวนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทีเ่ข้าภาษาอังกฤษและมผีลการทดสอบ 
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (ระดับกลางขึ้นไป) X 100 

จํานวนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทีเ่ข้าภาษาอังกฤษทั้งหมด  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

30 40 50 60 70 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : 

จํานวนหลักสูตร หมายถึง จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น 
จํานวนหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาต่างประเทศ หมายถึง จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนด้วยภาษาอังกฤษ   

โดยมีสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น สไลด์ประกอบการจัดการเรียนการสอน/ หนังสอื/ ตํารา/เอกสารคําสอน/ 
สื่อวีดิทัศน์  
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  มีหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาต่างประเทศ จํานวน 1 หลักสูตร = 5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปทีี่ 1 ที่สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 จํานวนหลักสูตรทีส่อนด้วยภาษาต่างประเทศ 



 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

40 50 60 70 80 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- 3.00 3.01 3.25 3.50 
 
 
 
 
หน่วยวัด : หลักสูตร 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 4 หลักสูตร 6 หลักสูตร 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.5 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการพันธกิจสัมพนัธ์กับท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.6 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.7 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่ได้รับปริญญา (Non degree Program) 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.8 ร้อยละบัณฑิตที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์2.2 บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : 

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยได้รับความร่วมมือจากสํานักงานสถิติ
แห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ 

 บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการใน

ปีงบประมาณน้ัน และ 
2. มีงานทําต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังสําเร็จการศึกษา ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและ 

ไม่นับรวมผู้ที่มีงานทําอยู่ก่อนเข้าศึกษาหรือขณะศึกษา 
 ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตทํางานเก่ียวข้องด้วย 
 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังน้ี 
 1) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ  
 2) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน   
 3) ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 2 3 4 5 
76 78 80 82 84 

 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์2.3  อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพท้ังด้านคุณวุฒิการศึกษาตําแหน่ง 
                                         ทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชพี 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : 

 นักศึกษา หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณน้ัน  

 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังน้ี 
1) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย์

ผู้สอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบ และสถานที่จัดการเรียนการสอน  
2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การให้บริการด้านวิชาการ และการ

ให้บริการทั่วไป  

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตต่อบัณฑิต 

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถาบนัอุดมศกึษา 



เกณฑ์การให้คะแนน : 

      ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 2  ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
76 78 80 82 84 

 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นกลุ่มผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุ่ม ข) 
       โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณสมบัติปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  
โดยใช้เกณฑ์ ค่าร้อยละอาจารย์ประจําสถาบันที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 
สูตรคาํนวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกตามสตูร   
 
  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

      ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 1  ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
23 24 25 26 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ร้อยละอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

    จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
              จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท้ังหมด 

X 100 



 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย :              

มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์              
ในมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง      
เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ                 
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณสมบัติปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
โดยใช้เกณฑ์ ค่าร้อยละอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรคาํนวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามสูตร   
 
  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

      ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 1  ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
25 26 27 28 29 

 
 

 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : 
       จํานวนอาจารย์ประจํา หมายถึง จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงให้นับตามปีการศึกษานั้น              
และไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
       อาจารย์ที่ได้รับการพฒันาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น หมายถึง อาจารย์ที่ผ่านการอบรม และผ่านการสอบ IELTS 
อย่างน้อย 4.5 คะแนน 
 
สูตรการคํานวณ  :   
 

จํานวนอาจารย์ประจําผ่านการอบรม และผ่านการสอบ IELTS 
อย่างน้อย 4.5 คะแนน X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด  

ตัวชี้วัดที่ 2.3.3 ร้อยละอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ 2.3.4 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 

    จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
                
             จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท้ังหมด 

X 100 



เกณฑ์การให้คะแนน : 

      ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
- 5 10 15 20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์3.1 ท้องถ่ินมีองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่การพัฒนา 
                                       ท้องถ่ินอย่างย่ังยืนและดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

 
 
 
 
หน่วยวัด : โครงการ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
35 โครงการ 40 โครงการ 45 โครงการ 50 โครงการ 55 โครงการ 

 
 
 
 
หน่วยวัด : อําเภอ 
คําอธบิาย : 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : 
 พิจารณาจากชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได้จากผลงานวิจัย หรือผลการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแสดงผล
เป็นจํานวน 
 ชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได้จากผลงานวิจัย หรือผลการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึง กลุ่ม
ประชาชนในท้องถิ่น ในระดับกลุ่ม หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด ที่นําผลงานวิจัย หรือผลการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ สามารถช่วยให้ชุมชน
ดําเนินงานในชุมชนทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความก้าวหน้าได้ และมีการดําเนินการดํารงอยู่
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบรบิทของการพัฒนา จนถึงในปีที่ทําการประเมิน 
 ผลงานวิจัย หรือผลการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึง เทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้หรือ
งานสร้างสรรค์ ที่ได้จากการวิจัยหรือการคิดค้นของอาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละของงานวิจัยที่ดําเนินการร่วมกับชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จํานวนโครงการท่ีน้อมนําแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพฒันาท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จํานวนชุมชนท่ีสามารถจัดการตนเองได้จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
                    ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : 

พิจารณาจากผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นในชุมชนเป้าหมาย ที่มหาวิทยาลัยลงไปส่งเสริมการ
ประกอบการธุรกิจ การค้าและการตลาด จนสามารถทําให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพ การจัดต้ังเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน หรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ทีได้รับจากการส่งเสริมและพัฒนาของมหาวิทยาลัยไป
สร้างอาชีพเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมถึง การเป็นผู้ประกอบการเดิมอยู่แล้ว แต่สามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองจน
เกิดผลิภัณฑ์ใหม่ หรือเกิดรายได้ที่เพ่ิม หรือ ความสามารถในการขายตลาดได้ เป็นต้น 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ชุมชน หรือ  

1 กลุ่มอาชีพ หรือ  
2 ผู้ประกอบการ 

2 ชุมชน หรือ  
2 กลุ่มอาชีพ หรือ  
4 ผู้ประกอบการ 

3 ชุมชน หรือ  
3 กลุ่มอาชีพ หรือ  
6 ผู้ประกอบการ 

4 ชุมชน หรือ  
4 กลุ่มอาชีพ หรือ  
8 ผู้ประกอบการ 

5 ชุมชน หรือ  
5 กลุ่มอาชีพ หรือ  
10 ผู้ประกอบการ 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์3.2  มีผลงานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณค่าต่อสังคมและไดร้ับการยอมรับ 
                                       ในระดับสากล 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของมหาวิทยาลัย การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จน้ัน  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้าง สรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา   
  การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์        
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส์ได้ 
  งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ นอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25  

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1  ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ี่ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 
                     และนานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 จํานวนวิสาหกิจชุมชนหรอืผู้ประกอบการใหม่ทีเ่พิ่มขึน้ท้องถ่ิน 



 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ    
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25  
  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ      
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai - Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของสมศ. 
  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  สากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรื อ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :   
  กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู
สากล ISI หรือ Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพจิารณาด้วย 
 
 อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี  10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย  สปป.ลาว  มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  ไทย  
และเวียดนาม 



  การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
อ่ืน  
 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ  (อย่างน้อย 5 ประเทศ 
ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

 
 
 
 
 
หน่วยวัด : เรื่อง/ช้ิน 
คําอธบิาย : 

 ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใด ๆ เก่ียวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่ม
โดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงาน
ของผู้อ่ืน โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธ์ิให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับ
ความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 หมวด 1 มาตรา 6 ได้
ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภท ได้แก่ 

1. งานวรรณกรรม  (หนังสือ  จุลสาร  สิ่งพิมพ์  คําปราศรัย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 
    2. งานนาฏกรรม  (ท่ารํา  ท่าเต้น ฯลฯ)  
    3. งานศิลปกรรม  (จิตรกรรม  ประติมากรรม ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  ศิลปประยุกต์ ฯลฯ) 
    4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง  ทํานองและเน้ือร้อง ฯลฯ) 
    5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป  ซีดี)  
    6. งานโสตทัศนวัสดุ  (วีซีดี  ดีวีดี  ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง) 
    7. งานภาพยนตร์  
    8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  
    9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ 

 การนับจํานวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการจดลิขสิทธิ์ จะนับได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสือ
รับรองความเป็นเจ้าของงานลขิสทิธิ ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ที่ออกให้ในปีงบประมาณ โดยไม่นับ

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จํานวนงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือ 
                    จดทะเบียนสิทธิบัตรอนสุิทธบิัตรและลิขสิทธิ ์

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่  X 100           
          จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 



รวมงานวิชาการท่ีอยู่ในระหว่างย่ืนคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ  ทั้งน้ี การนับจํานวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการจด
ลิขสิทธ์ิ สามารถแบ่งได้ 3 กรณีดังน้ี 

- กรณีบุคลากรของสถาบันฯ รับจ้างหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนหรือหน่วยงานรูปแบบอ่ืนผลิต
งานช้ินหน่ึง และหน่วยงานเป็นผู้แจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิผลงานดังกล่าวน้ัน สามารถนับเป็นผลงานของ
บุลากรของสถาบันฯ ได้ 
- กรณีบุคลากรของสถาบันฯ ทํางานวิจัยและนําผลงานไปแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิด้วยตนเอง สามารถ
นับเป็นผลงานของสถาบันฯ ได้ 
- กรณีสถาบันอุดมศึกษาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่บุคลากร และสถาบันฯ นําผลงานไปแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธ์ิน้ัน นับเป็นผลงานของสถาบันฯ ได้ 
 ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเป็นตําราหรือหนังสือตามที่กําหนดใน

ประกาศ ก.พ.อ.1 และหมายรวมถึงผลงานสร้างสรรค์หรือผลงานอ่ืน ในรูปของเอกสาร หรือหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ 
หรือรูปแบบอ่ืนๆ ตามประเภทของงานสร้างสรรค์ 9 ประเภท  

 การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ จะนับได้ต่อเมื่อผลงานวิชาการน้ันได้รับ
การพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ์ และวิธีการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดยสํานักพิมพ์ที่มีระบบการพิจารณาต้นฉบับจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ ทั้งน้ี ให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 เล่ม                
ไม่นับซ้ํากรณีได้รับการตีพิมพ์หลายคร้ัง และไม่นับรวมงานวิชาการที่อยู่ในระหว่างกระบวนการตีพิมพ์ 

 หน่วยงานท่ีเชื่อถือได้ในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีอํานาจถูกต้องตามกฎหมาย และมีกระบวนการอย่างเป็นระบบและ
ประกันคุณภาพในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเป็นหน่วยงานที่จัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่มี
กระบวนการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ว่ามีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องก่อนการตีพิมพ์ ทั้งน้ี การได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการผ่านสํานักพิมพ์ หรือหน่วยงานจัดพิมพ์ที่เช่ือถือได้ จะเป็นเคร่ืองรับรองรองคุณภาพให้แก่งานวิชาการน้ัน  
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- เรื่อง/ช้ิน 1 เรื่อง/ช้ิน 2 เรื่อง/ช้ิน 3 เรื่อง/ช้ิน 4 เรื่อง/ช้ิน 

 
 
 
 
หน่วยวัด : เรื่อง/ช้ิน 
คําอธบิาย :  การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของมหาวิทยาลัย  การดําเนินงานตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคณุภาพและ 
มีประโยชน์สู่การนําไปใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจําที่นําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับ
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

                                                            

 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 จํานวนงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 



 งานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน หมายถึง งานวิจัย/
นวัตกรรมที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ 
โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้องสามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่ม เป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์
ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถูประสงค์ และ /หรือ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ที่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีดังน้ี  
   1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  เช่น  ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้าน
การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  ภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
   2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  เช่น  ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ  กฏเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น 
   3. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
   4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ  ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งมีการศึกษาและการประเมินไว้ 
 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรรค์ของมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาไป
ใช้ให้เกิดก่อประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 
  การนับจํานวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันที่นํางานวิจัย/นวัตกรรมมาใช้
และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทินหรือ
ปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหน่ึงตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว  ยกเว้นในกรณีที่มีการ
ใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  1  เรื่อง / ช้ิน ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- เรื่อง/ช้ิน 1 เรื่อง/ช้ิน 2 เรื่อง/ช้ิน 3 เรื่อง/ช้ิน 4 เรื่อง/ช้ิน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : 
 การให้บริการวิชาการ หมายถึง  การที่มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือสังคม            
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  หรือทําหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ 
ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทนและบริการ
วิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
  การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการพัฒนามี 2 ประเภท คือ 
      1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
       2. การพัฒนาการวิจัย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
300 คน 400 คน 500 คน 1,000 คน 1,500 คน 

 
 
 
 
หน่วยวัด : ทนุ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

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

 
 
 
 
หน่วยวัด : หลักสูตร 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

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

 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.4 จํานวนผู้รบับริการทางวิชาชีพ/วิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 3.2.5 จํานวนทุนสนับสนุนวิจัยจากองค์กรภาคีเครือขา่ย 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.6 จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสําหรบับุคลากรภายนอก 



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์3.3  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนงทั้งองคค์วามรูร้ะดับท้องถ่ิน 
                                       และระดับสากล 
 
 
 
 
หน่วยวัด : โครงการ 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20 โครงการ 25 โครงการ 30 โครงการ 35 โครงการ 40 โครงการ 

 
 
 
หน่วยวัด : คน 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50 คน 100 คน 200 คน 400 คน 600 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 : จํานวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม                 
ของชุมชนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 : จํานวนผู้ที่ใช้บริการแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

 
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 4.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
หน่วยวัด : ระดับ 
คําอธบิาย : การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เป็นตัวช้ีวัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งน้ีไมร่วม เงินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ การบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของ
สถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับหากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

  
สูตรการคํานวณ :   เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย X 100  

                  วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
88 90 92 94 96 

เงื่อนไข:  
1. กําหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง

ปีงบประมาณ กรณีสถาบันอุดมศึกษาได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สํานัก
งบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นฐานในการคํานวณ  

3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผา่นทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ 



ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกคณะ       

จํานวนคณะทั้งหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

 
 
 
หน่วยวัด :  
คําอธบิาย : ผลการดําเนินการของแต่ละคณะในสถาบันซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในคณะที่สถาบัน
รับผิดชอบ 
เกณฑ์การประเมิน  : ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกคณะที่สถาบันรับผดิชอบ 
สูตรการคํานวณ: 
   คะแนนที่ได้     = 
 
หมายเหตุ:  

 หลักสูตรได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบ่งช้ีน้ี แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบน้ัน ๆ ในตัวบ่งช้ีน้ีให้ครบถ้วน 
 
 
 
หน่วยวัด : ระบบ 
คําอธิบาย : นวัตกรรม คือ “สิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆอย่างบูรณาการ เพ่ือประดิษฐ์
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีที่นําไปใช้ในการบริหารจัดการ หมายถึง นวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้ 
จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ผลการบริหารงานของคณะ /สาํนัก/สถาบัน

ตัวชี้วัดที่ 4.1.3  จํานวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการ 



 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธิบาย : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity & 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity 
Assessment) ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and 
Civit Rights Commission : ACRC) บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งดําเนินการ
โดยสํานักงาน ป.ป.ช. แล้วนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญและจําเป็นในการประเมิน การประเมิน
ดังกล่าวได้จําแนกเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นประเมิน และแปลงไปสู่คําถามที่ใช้ในการ
สอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ  (Intergrity 
& Transparency Assessment : ITA) 

ระดับ คะแนน ผลการดําเนนิงาน 
5 80-100 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูงมาก 

4 60-79.99 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูง 
3 40-59.99 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานปานกลาง 
2 20-39.99 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานตํ่า 
1 0-1.99 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานตํ่ามาก 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80 ร้อยละ 81 ร้อยละ 82 ร้อยละ 83 ร้อยละ 84 ร้อยละ 

 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : 1. เป็นการวัดร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้ผลสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้คัดเลือกงานบริการหลักของหน่วยงาน 

2. พิจารณาจากจํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความพึงพอใจ เปรียบเทียบกับจํานวนผู้มีสว่นได้ส่วน
เสียทั้งหมด   

3. ผู้มสี่วนได้สว่นเสีย หมายถงึ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่กําหนดไว้ในลกัษณะสาํคัญขององคก์ร  
4. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานทั้งที่ปรากฏในกฎกระทรวงและไม่ปรากฏในกฎกระทรวง ระดับ

สํานัก/กอง/กลุ่ม หรือที่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนในระดับเดียวกัน รวมถึงสาขาด้วย 
5. ประเด็นการสํารวจ ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ ดังน้ี 

  (1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
  (2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.5  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 4.1.4  ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน



  (3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
  (4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
  (5) ความเช่ือมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล
และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
สูตรการคํานวณ : 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  x  100 
จํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80 ร้อยละ 81 ร้อยละ 82 ร้อยละ 83 ร้อยละ 84 ร้อยละ 

 
 
 
หน่วยวัด : ฐาน 
คําอธิบาย : ระบบ Data Management Center เพ่ือบริหารจัดการและเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลบนเว็บไซต์ 
ระบบ Data Management Center ใช้เพ่ือการบริหารจัดการและเก็บข้อมูลนักเรียน รายคน และข้อมูลสิ้นปี
การศึกษา เป็นระบบที่สามารถให้โรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการ ปรับปรุง แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนรายคนของโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาเองได้ตามความต้องการ โดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งการจัดทําข้อมูลในระบบ Data Management Center  จะมี 3 ระดับ คือ ระดับสํานัก 
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่ และระดับ สถานศึกษา  

ระดับสํานัก จะเป็นส่วนรวบรวม และประมวลผลข้อมูลในระดับ สพฐ. ซึ่งมีข้อมูลจาก ทั้ง สพฐ. และ
สํานักอ่ืน เช่น สํานักการศึกษาพิเศษ เป็นต้น มีหน้าที่จัดทําระบบให้สํานักงานเขตพ้ืนที่ สถานศึกษา และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ จัดทํารายงานตามความต้องการของ
หน่วยงานทุกระดับ  

ระดับเขตพื้นที่ แบ่งเป็นสํานกงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขต พ้ืนที่มัธยมศึกษา 
ซึ่งมีหน้าที่จัดทําข้อมูล ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลของสถานศึกษาใน สังกัดเขตพ้ืนที่ให้จัดทําข้อมูลให้
ครบถ้วนถูกต้องตามกําหนดเวลา 

 การตรวจสอบจํานวนโรงเรียนในสังกัด โดยตรวจสอบได้จากเมนู กําหนดข้อมูลเบ้ืองต้น สถานศึกษา และ
ข้อมูลสถานศึกษา เพ่ือกําหนดการใช้งาน ยุบเลิก สถานศึกษา รวมท้ังการเลือกสังกัด ให้เป็นไปตามกําหนด คือ 
โรงเรียนประถม ใช้ สปช.เดิม โรงเรียนมัธยม ใช้ มัธยมเดิม  

ระดับสถานศึกษา มีหน้าที่จัดทําข้อมูล ตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ รับรองข้อมูล ให้ทัน
กําหนดเวลา ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ Data Management Center จะมี การดําเนินการเป็น 3 ระยะคือ  

1. จัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สําหรับภาคเรียนที่ 1 โดยการตรวจสอบข้อมูล เบ้ืองต้นสถานศึกษา 
กําหนดช้ันเรียนที่เปิดสอน เลื่อนช้ันนักเรียน ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนตาม ทะเบียนนักเรียนใหม่ปีการศึกษานั้นๆ 
เพ่ิมนักเรียนที่เข้าใหม่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุก รายการ และรับรองข้อมูล ซึ่งจะจัดทําให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของปีและข้อมูลในส่วน น้ีจะถูกแปลงเป็นไฟล์ระบบสําหรับโปรแกรม เพ่ือให้เขตพ้ืนที่ได้
นําไปใช้ในระบบ local ต่อไป 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.6 ฐานข้อมูล DMC (Data Management Center)



 2. จัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ของปีเพ่ือคํานวณยอด นักเรียนตามโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี สําหรับภาคเรียนที่ 2 ซึ่งต้องบันทึกข้อมูลนักเรียนย้ายเข้า ย้าย ออกและการจําหน่ายนักเรียนให้
เป็นปัจจุบัน ก่อนจัดทําข้อมูลนักเรียนในภาคเรียนที่ 2  

3. จัดทําข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 จะเป็นการปรับยอดนักเรียนครั้งสุดท้ายสําหรับ ปีการศึกษานั้น ซึ่ง
ต้องจัดทําข้อมูลนักเรียนย้ายเข้า ย้ายออก จําหน่าย ผลการเรียนนักเรียน นักเรียน จบการศึกษา และการศึกษาต่อ 
รวมทั้งการตรวจพินิจนักเรียน และรับรองข้อมูล 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2 ฐานข้อมูล 3 ฐานข้อมูล 4 ฐานข้อมูล 6 ฐานข้อมูล 8 ฐานข้อมูล 

 
 
 
 
หน่วยวัด : ระบบ 
คําอธิบาย : พิจารณาจากจํานวนของระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยใน
การสนับสนุนการบริหารจัดการและการ ดําเนินงานขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดการที่พัฒนาข้ึนน้ัน
สามารถช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร หรืออํานวยความ สะดวกแก่บุคลากร  
ความถ่ีในการเก็บข้อมูล : ตลอดปีงบประมาณ  
การรายงานผล : ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2 ระบบ 3 ระบบ 4 ระบบ 5 ระบบ 6 ระบบ 

 
 
 
หน่วยวัด : ระบบ 
คําอธิบาย : พิจารณาจากจํานวนของระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย
ในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการ ดําเนินงานขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้นน้ัน
สามารถช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร หรืออํานวยความ สะดวกแก่บุคลากร  
ความถ่ีในการเก็บข้อมูล : ตลอดปีงบประมาณ  
การรายงานผล : ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2 ระบบ 3 ระบบ 4 ระบบ 5 ระบบ 6 ระบบ 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.8 จํานวนระบบบริหารจัดการที่พฒันาขึน้

ตัวชี้วัดที่ 4.1.7 จํานวนระบบการบรหิารท่ีได้รับการพัฒนา



เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 4.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้นด้านบริหารจัดการ 
 
 
หน่วยวัด : ระดับ 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 

 
 
 
 
 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
คําอธบิาย : เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ถือเป็นเครื่องมือที่ถูกนํามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร 
ให้มีขวัญกําลังใจ มองเห็นอนาคตของตนเอง ที่สามารถจะเติบโตในสายอาชีพ ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างบุคลากรที่มี
คุณค่าให้แก่องค์กรระยะยาว ทําให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสํานักงานอธิการบดีสามารถกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมาย  ทั้งยังเป็นตัวช่วยให้องค์กรวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ และวางแผน
กําลังคนให้ตรงกับงานที่องค์การต้องการโดยส่งผลให้องคก์รได้งานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละของหัวหน้างานสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ                    
ทางการบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ร้อยละบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการที่ได้รับความก้าวหน้าตามสายงานประเภท
ผู้บริหารและประเภทวิชาชพีเฉพาะเช่ียวชาญเฉพาะ 


