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 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ส่วนงานต่างๆ ลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจ าปี  โดย
มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. เพื่อให้ส่วนงานสามารถจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ อย่าง
มีคุณภาพ 

2. เพื่อให้ส่วนงานต่างๆ มีการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพการ
ให้บริการ ตลอดจนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. เพื่อน าผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของส่วนงานใช้ประกอบการประเมินส่วนงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยตามมาตราที่ 45 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

4. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงการประเมินใช้ประกอบการตัดสินใจและพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 

 โดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะสอดคล้อง
กับพัฒนาการของแต่ละส่วนงาน  แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย  และตัวชี้วัดที่ใช้จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน า
ระดับโลกปี 2010 - 2011ของ Times Higher Education(THE)  ซึง่ประกอบด้วย 

1. Teaching - the learning environment  พิจารณาจากบรรยากาศการเรียนการสอน 
2. Research - volume, income and reputation  พิจารณาจากปริมาณผลงานวิจัย รายได้ และ

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
3. Citations - research influence  พิจารณาจากจ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งแสดงถึงความเชื่อม่ันของนักวิชาการท่ัวโลกในคุณภาพงานวิจัย 
4. Industry income – innovation  พิจารณาจากรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนทุน

วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพของการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 
5. International mix - staff and students  พิจารณาจากความหลากหลายของนักศึกษาและ

บุคลากรนานาชาติในมหาวิทยาลัย  ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ  
  

 กองแผนงานจึงได้จัดท าคู่มือ ตัวชี้วัดเพื่อการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่มีการก าหนดช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล  ค าอธิบาย  เกณฑ์การให้คะแนน  และ
ข้อมูลที่ต้องการ   พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุง/พัฒนาคู่มือใหม่ตามข้อแสนะแนะของส่วนงาน  เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันและใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานในการจัดท าข้อมูลและการ
รายงานผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดต่างๆ ผ่านระบบ CMU-PA ให้มีความครบถ้วนและถูกต้องมากที่สุด  
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับน้ี  จะเป็นแนวทางให้ส่วนงานได้เตรียมความพร้อมใน เรื่องต่างๆ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่อไป 
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วิธีการค านวณผลการประเมินของตัวชี้วัด 

       การประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานมีรูปแบบการค านวณผลการประเมินตาม
ลักษณะของตัวชี้วัดหลายลักษณะและแบ่งระดับคะแนนของผลการประเมิน โดยมีรายละเอียดและตัวอย่าง
การค านวณ ดังนี ้

 ลักษณะของตัวชี้วัด 

  1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  เช่น  ตัวชี้วัดจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก  ซึ่งตัวชี้วัดในลักษณะน้ีแนวทางในการประเมินจะมีการ
ก าหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสม  โดยอาจใช้ผลการด าเนินงาน 3 ปีท่ีผ่านมาของส่วนงานเป็น
ฐานในการให้คะแนนตัวชี้วัด หรืออาจใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของชาติ เกณฑ์มาตรฐานสากล และเกณฑ์
มาตราฐานของมหาวิทยาลัยตามที่เห็นสมควร 
  2. ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน( Milestone)  เช่น ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน   ซึ่งตัวชี้วัดในลักษณะน้ีมีแนวทางในการประเมินจะ
ก าหนดระดับคะแนนในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน และผลการประเมินจะเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่
ครบถ้วนและสมบูรณ์ในข้ันตอนน้ันจากขั้นท่ี 1 ถึงขั้นที่ 5 

  3. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและ/หรือ Milestone ที่มากกว่าหนึ่งตัว เช่น ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของส่วนงาน  ซึ่งตัวชี้วัดในลักษณะน้ีจะต้องแจกแจงเป็นตัวชี้วัดย่อยหลายตัวชี้วัด  
แนวทางการประเมินจะมีการก าหนดค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และผลคะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์ทั้งใน
แต่ละตัวชี้วัดย่อยและในภาพรวมของส่วนงาน 
    

 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ  เป็นดังน้ี 
ระดับคะแนน         ผลการประเมิน 

4.5100 – 5.0000           ดีมาก 
3.5100 – 4.5000           ด ี
2.5100 – 3.5000           พอใช ้
1.5100 – 2.5000           ต้องปรับปรุง 
0.0000 – 1.5000           ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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 ตัวอย่างวิธีการค านวณผลการประเมินของตัวชี้วัดทั้ง 3 ลักษณะ/แบบ   
 

แบบที่ 1: การค านวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ตัวอย่าง : จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก  
               (น้ าหนัก : ร้อยละ 5) 

 
 
 
 
 
 
 

 ผลการด าเนินงานจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทีไ่ด้รับทุนฯ จ านวน 12 คน  มากกว่าท่ีเกณฑ์การให้
คะแนนระดับ 2 (10 คน) เท่ากับจ านวน 2 คน  

           ดังนั้น  ผลคะแนนจริงท่ีได้จึงอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 2 กับ 3  และได้ระดับคะแนนใน 
                     เบือ้งต้น  =  2 คะแนน 
 

 การค านวณหาผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนนโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ ์ ดังนี้ 
 

ผลต่างของจ านวนอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับทุนฯ  =  จ านวน 2 คน (12 - 10) 
ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนนของส่วนงาน         =   จ านวน 3 คน (13 – 10) 
เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน         2    =  0.6667    
                                      
ดังนั้น  ผลการประเมินจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนฯ  จะได้ระดับคะแนนเท่ากับ    
            2 + 0.6667 =  2.6667 (ระดับคะแนนที่ได้ในเบื้องต้น + เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การ 
          ให้คะแนน)    

 
        หมายเหตุ : การระบุระดับคะแนนให้ระบุเป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1                               2                           3                                4                         5 

7                             10                        13                                16 19 

      
12 

ผลการด าเนินงานจริงที่ได้ 

ระดับคะแนน 

ผลการด าเนินงาน 

3 
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แบบที่ 2 : การค านวณผลการประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด าเนินงาน (Milestone) 
ตัวอย่าง  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน(น้ าหนัก : ร้อยละ 5) 
 

 

วิธีการให้คะแนน 

     

 

 
ส่วนงาน 

ก 
ส่วนงาน 

ข 
ส่วนงาน 

ค 

   

 

    

มีการด าเนินงานตามงาน/
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

ระดับ 5 
(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

   

 

   
มีการด าเนินงานตามงาน/โครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ระดับ 4 
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3+4) 

   

 

  
มีการด าเนินงานตามงาน/โครงการที่ก าหนดไว้
ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ระดับ 3 
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3) 

   

 

 
มีการด าเนินงานตามงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ระดับ 2 
(ขั้นตอนที่ 

1+2) 

   
 มแีผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารส่วนงาน  

ระดับ 1 
(ขั้นตอนที่ 1)  

 
วิธีการให้คะแนน ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได ้

ส่วนงาน ก สามารถด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ 1 
และ 2 แต่ด าเนินการไม่ถึงในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 

2 

ส่วนงาน ข สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วน ในขั้นตอนที่ 1    
แต่ขั้นตอนที่ 2 ได้ด าเนินงานตามงาน/โครงการที่ก าหนด
ไว้ในแผนไม่ถึงร้อยละ 70  ดังนั้น ในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 
จึงถือว่ายังไม่ได้ด าเนินการ     

1 

ส่วนงาน ค สามารถด าเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอน ที่ 2,3,4 และ 5 
แต่ไม่ได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 

1 

 

 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
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แบบที่ 3 : การค านวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณและ/หรือ Milestone ที่มากกว่าหนึ่งตัว 
ตัวอย่าง : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของส่วนงาน(น้ าหนัก : ร้อยละ 5) 
 

(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
น้ าหนัก
ภายใน
ตัวชี้วัด
ย่อย 

(3) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 

(4) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

(5) 
คะแนนที่

ได้ 

(6) 
คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

((5)x(2)/100) 
1. จ านวน...A...... 20 10 15 20 25 30 19 2.8000 0.5600 

 
2. จ านวน...B...... 40 60 65 70 75 80 78 4.6000 1.8400 

 
3. ระดับความ 

ส าเร็จ...C........ 
30 1 2 3 4 5 4 4.0000 1.2000 

4. ระดับความ 
ส าเร็จ...D........ 

10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000 

 รวม 100 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้ภาพรวมเท่ากับ 4.1000 
      

   หมายเหตุ  :  ใช้วิธีการค านวณคะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัดย่อยเหมือนแบบที่ 1 (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) และเหมือน 
                      แบบที่ 2 (ตัวชี้วัด Milestone) 
 

5 

      

ระดับคะแนน 1                               2                           3                               4                         

10                           15                        20                             25 30 ผลการด าเนินงาน 
                19 

ผลการด าเนินงานจริงที่ได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
เป้าประสงค์   :  ได้บัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของประเทศ และได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  
                           ชัน้น าของโลก 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1  ร้อยละความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 
หน่วยนับ   :  ร้อยละ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ส ารวจในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย : 

 ผู้ใช้บัณฑิต  หมายถึง  นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตท างานเกี่ยวข้องด้วย  
 ร้อยละความพึงพอใจ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิต
ท างานเกี่ยวข้องจากการประเมินบัณฑิตที่ท างานด้วยตั้งแต่ 1-3 ปี  โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบัติ
หลัก 3 ด้านของบัณฑิตที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้แก่ ด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ  ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการท างาน และ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
               ทัง้น้ี  ให้ใช้ขอ้มูลผลการส ารวจของส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเท่าน้ัน    และมหาวิทยาลัยจะ
ใช้ผลการส ารวจดังกล่าวเป็นหลักฐานอ้างอิงในการประเมิน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

  
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
           ข้อมูลผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตเกี่ยวข้องด้วยในระดับคณะ/
วิทยาลัยของส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายในระยะ  
                       เวลา 1 ปี 
หน่วยนับ   :  ร้อยละ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ส ารวจในช่วงการรับพระราชทานปริญญาบัตรปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ค าอธิบาย :  
 จ านวนของบัณฑิตที่ได้งานท า หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีเรียนในหลักสูตรภาค
ปกติและภาคพิเศษหรือนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตัวเองที่มีรายได้ประจ าภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จในปีการศึกษานั้น  โดยไม่นับรวมผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  การนับการมีงานท าให้สามารถนับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถ
สร้างรายได้เข้ามาประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้  โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังจบการศึกษาเท่าน้ัน  ไม่นับผู้ที่มีงานท า
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 
 วันท่ีส าเร็จการศึกษา  หมายถึง  วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา  
             ทัง้น้ี  ให้ใช้ขอ้มูลผลการส ารวจของส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเท่าน้ัน    และมหาวิทยาลัยจะ
ใช้ผลการส ารวจดังกล่าวเป็นหลักฐานอ้างอิงในการประเมิน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... 

 หมายเหตุ :  ค่าเป้าหมายระดับ 5 พิจารณาก าหนดตามข้อมูลพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง  
 
ข้อมูลที่ต้องการ : 
           ข้อมูลผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่แสดงถึงร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าและประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปีในระดับคณะ/วิทยาลัยของส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน 
หน่วยนับ   :  คะแนน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ใช้ผลการตรวจสอบปีการศึกษา 2553   
ค าอธิบาย  :   

ใช้ผลคะแนนจากการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละส่วนงานท่ีได้รับการประเมินผลจากส านักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ทั้งน้ี  ส่วนงานจะได้รับคะแนนเท่ากับผลการประเมินดังกล่าวและมหาวิทยาลัยจะใช้ผลการประเมินน้ันเป็น
หลักฐานอ้างอิง 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

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

 
ข้อมูลที่ต้องการ : 
           ผลคะแนนของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละส่วนงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
หน่วยนับ   :  คน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีการศึกษา 2553 (ภาคเรียนท่ี 1 , 2 และภาคฤดูร้อน) 
ค าอธิบาย  :   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ/วิทยาลัย  โดยให้นับ
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งจากหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ 

ทั้งน้ี  ให้คณะ/วิทยาลัยใช้ข้อมูล “จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรน้ันๆ ทั้งหมด”  จาก
ระบบบันทึกข้อมูลนักศึกษา(PlanStu 2005) ใน e-planning บนเว็บไซต์ของกองแผนงานก าหนดเป็นเป้าหมาย    

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 

 
ข้อมูลที่ต้องการ : 
           จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ/วิทยาลัย  จ าแนกตามสาขาวิชา 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หน่วยนับ   :  คน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีการศึกษา 2553 (ภาคเรียนท่ี 1 , 2 และภาคฤดูร้อน) 
ค าอธิบาย  :   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย  
โดยให้นับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งจากหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ 

ทั้งน้ี  ให้คณะ/วิทยาลัยใช้ข้อมูล “จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรน้ันๆ ทั้งหมด”  จาก
ระบบบันทึกข้อมูลนักศึกษา(PlanStu 2005) ใน e-planning บนเว็บไซต์ของกองแผนงานก าหนดเป็นเป้าหมาย    
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 

 
ข้อมูลที่ต้องการ : 
          จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย  จ าแนกตามสาขาวิชา  
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ตัวชี้วัดที่ 1.6  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
หน่วยนับ   :  คน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีการศึกษา 2553 (ภาคเรียนท่ี 1 , 2 และภาคฤดูร้อน) 
ค าอธิบาย  :   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย  
โดยให้นับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งจากหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ 

ทั้งน้ี  ให้คณะ/วิทยาลัยใช้ข้อมูล “จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรน้ันๆ ทั้งหมด”  จาก
ระบบบันทึกข้อมูลนักศึกษา(PlanStu 2005) ใน e-planning บนเว็บไซต์ของกองแผนงานก าหนดเป็นเป้าหมาย    
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 

 
ข้อมูลที่ต้องการ : 
           จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย  จ าแนกตามสาขาวิชา 
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ตัวชี้วัดที่ 1.7  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หน่วยนับ   :  ร้อยละ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สรุปข้อมูล ณ 30 กันยายน 2554) 
ค าอธิบาย :  

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  ให้นับรวมอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาเอก 
ในปีท่ีประเมิน ที่ยังคงมีสถานภาพเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย  โดยจะนับรวมอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือสูงสุดในสาขานั้นๆ เช่น ทางด้านสาขาวิชาศิลปกรรมมีปริญญา MFA (Master of 
Fine Arts) ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาสูงสุดของวิชาชีพด้านน้ี เป็นต้น โดยจะต้องได้รับคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)  รับรอง 

อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ที่เป็นข้าราชการ  และอาจารย์ที่เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 โดยหมวด 1 
ข้อ 7 ได้แบ่งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็น 2 ประเภท คือ  

(1.) พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 
(2.) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)  
กรณีผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการบริหาร(ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร)

ส่วนงานไม่สามารถนับได้  แม้บุคคลท่านนั้นจะมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าก็ตาม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
2. ค่าร้อยละของอาจารย์ประประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป   
3. สูตรการค านวณใช้วิธีเดียวกันกับตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. ประจ าปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

  
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าตามที่ ก.พ. รับรอง 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ให้นับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
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ตัวชี้วัดที่ 1.8  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ(รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์)
หน่วยนับ   :  ร้อยละ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สรุปข้อมูล ณ 30 กันยายน 2554) 
ค าอธิบาย  : 

อาจารย์ประจ าทุกประเภทที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ทั้งอาจารย์
ที่เป็นข้าราชการ  และอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  กรณีอาจารย์ที่เป็นพนักงานชั่วคราว(พนักงาน
ส่วนงาน) ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  จะไม่ถูกนับเป็นอาจารย์ทั้งหมดที่มีอยู่  

กรณีผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการบริหาร(ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร)
ส่วนงานไม่สามารถนับได้  แม้บุคคลท่านนั้นจะได้รับเชิญไปสอนหนังสือในบางวิชาก็ตาม    
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

2. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป    

3. สูตรการค านวณใช้วิธีเดียวกันกับตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. ประจ าปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
  
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1.  จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคนครองในปีที่ประเมิน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
2.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ให้นับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
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ตัวชี้วัดที่ 1.9  จ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่ละปี  
หน่วยนับ   :  คน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีการศึกษา 2554 (ณ ภาคเรียนท่ี 1) 
ค าอธิบาย  :   
 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ หมายถึง นักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมดที่มีสถานภาพหรือที่ก าลังเรียนอยู่ใน
คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยในทุกระดับการศึกษา     

ทั้งน้ี ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย  และ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบปริญญาบัตรให้เท่านั้น  โดยไม่นับรวมนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน  นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนระยะสั้น และนักศึกษาที่เป็นคนไทยที่เรียนในหลักสูตรนานาชาติ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 5 เท่ากับปี

การศึกษา 2553 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

        
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
          จ านวนนักศกึษาตา่งชาตท้ัิงหมดของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย จ าแนกตามระดับการศึกษา/
สาขาวิชา 
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ตัวชี้วัดที่ 1.10  จ านวนอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยชาวต่างชาติ 
หน่วยนับ   :  คน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย :  
 จ านวนอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยชาวต่างชาติที่ส่วนงานต่างๆ จ้างมาปฏิบัติงานในส่วนงานน้ันๆ 
ทั้งที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย และแหล่งทุนอื่น   รวมถึงอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และ
นักวิจัยชาวต่างชาติที่หน่วยงานอื่นจ้างให้มาปฏิบัติงานให้กับส่วนงานด้วย  ทั้งน้ี ไม่นับบุคลากรที่มาจากโครงการ
แลกเปลี่ยนหรือโครงการความร่วมมือ 
 การนับจ านวนอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยชาวต่างชาติ พิจารณาจากสัญญาจ้าง /TOR หรือระยะเวลา
ของการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

9 -12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้  

  
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าเป้าหมาย  

4 คน 

น้อยกว่าเป้าหมาย  
3 คน 

น้อยกว่าเป้าหมาย 
2 คน 

น้อยกว่าเป้าหมาย  
1 คน 

เท่ากับเป้าหมาย 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
 จ านวนอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยชาวต่างชาติของส่วนงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย  

 
เป้าประสงค์  : มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์ใน  
                       ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ  
หน่วยนับ   :  ผลงาน/ชิ้นงาน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีปฏิทิน 2553  เพื่อให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลที่สืบค้นที่เป็นสากล  หากใช้  
     ข้อมูลปี 2554 จะท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่ครบรอบตามปีปฏิทิน  
ค าอธิบาย :   
 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เติม  
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ(Journal)  ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)  หรือ
วารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  ให้เป็นวารสารระดับชาติรวมท้ัง
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ  

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในท่ี 
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper)  รวมถึงโปสเตอร์(Poster) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรอืคณะ 
กรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยว 
ชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation index, Art and Humanities Citation Index)  
หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์น้ันๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ รวมท้ังการเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์(Full Paper) รวมถึงโปสเตอร์(Poster) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ 
หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
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ที่มีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่ม
วิชาทางศิลปะ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียนได้แก่ ทัศนศิลป์(Visual Arts) ศิลปะการแสดง(Performing 
Arts) และวรรณศิลป์(Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard Classification of 
Education) ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) โดยเป็นผลงานที่แสดงออก
ถึงแนวคิด แนวทางการทดลอง  เพื่อให้เกิดผลงานในมิติใหม่ หรือเป็นการพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์
เดิม  เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ยังครอบคลุมไปถึง
สิ่งประดิษฐ์  และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นท่ียอมรับในวง
วิชาชีพ 
 งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอผลงาน ศิลปะแขนงต่าง ๆ  อาทิ 
ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ  ที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการการ
น าเสนอในระดับชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพหรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ 
 งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอผลงาน ศิลปะแขนงต่าง ๆ  อาทิ 
ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ ที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการการ
น าเสนอในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 
 แหล่งเผยแพร่ที่มีคุณภาพ หมายถึง สถานท่ีส าหรับการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการหรือจัดการ
แสดงซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานจากงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย  โดยประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องเป็นหอศิลป์ระดับสถาบันการศึกษา 
2. หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคมจะต้องเป็นสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมี  

คณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ เพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ  
3. แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะระดับนานาชาติ หรือเป็น

โครงการความร่วมมือทางศิลปะระหว่างประเทศ 
4. มีคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมี

องค์ประกอบของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินระดับชาติ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 

5. ศิลปะที่ไม่ต้องการแสดงที่หอศิลป์ จะต้องมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมิน โดย
ผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการยอรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรือหลักฐานเพื่อแสดง
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กิจกรรมการด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพของการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การ
แสดงพื้นบ้าน ดนตรี ดุริยางค์ศิลป์ และนาฏศิลป์นอกสถานท่ี(Street Performance) เป็นต้น 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์   หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ  
โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จน
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ือง
ต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้าน
สาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศในกฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฏเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น  

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษา
และการประเมินไว้ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์  
หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบันอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผล
ของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  
 ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือที่ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ์ของกพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่าผลงานทางวิชาการที่เป็นบทบาทความวิชาการ (Academic Papers) ต ารา 
(Textbook) หรือหนังสือ(Books) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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 บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ท่ี
สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฏีท่ีได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย 
โดยจัดท าในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจ
อ่าน 

 ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ  อาจเขียนเพื่อตอบสนอง
เนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน
ระดับอุดมศึกษา 

 หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือ
ผู้อ่านท่ัวไป  โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามา
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมี
เอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่ม่ันคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด 
และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 
ให้เป็นวารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่  หรือดังตัวอย่างรายช่ือวารสารระดับชาติที่
ได้รับการยอมรับในภาคผนวก หน้า 49  

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น  
ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art 
and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์น้ันๆ หรือวารสารวิชาการที่
ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏใน
บัญชีรายช่ือที่เผยแพร่  หรือดังรายช่ือฐานข้อมูลสากลที่ได้รับการยอมรับในภาคผนวก หน้า 51 

อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยรวมท้ังอาจารย์ที่มี
สัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษา 
  นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจ าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังบุคลากรที่มี
ต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/
มหาวิทยาลัย  โดยสามารถนับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ฯ ของบุคลากรที่มีต าแหน่งและ/หรือ
หน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าฯ ได้ และจ านวนให้นับเฉพาะจ านวนบุคลากรท่ีมีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ฯ เท่านั้น 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือ 
ระดับนานาชาติตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล       
 
หมายเหตุ : 
 1. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และใช้ประโยชน์รวบรวมจากผลงานตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล       
 2. การเผยแพร่ผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเพียง 1 ครั้ง โดยควรน าเสนอ 
    ผลการเผยแพร่ท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 

3. การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซึ่งเมื่อนับการตอบรับ            
    ในปีที่ผ่านมาแล้ว หากตีพิมพ์ในปีที่ประเมิน  จะน ามาแจงนับซ้ า ตามช่วงเวลาการเก็บ 
     ข้อมูลไม่ได้ 

 4. การรายงานข้อมูลบทความจากที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารท้ังหมดตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล       
              โดยจ าแนกตามประเภทผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับต่าง ๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้  
   - ชื่อ เล่มที่ และวัน/เดือน/ปี ของวารสารท่ีตีพิมพ์ 
   - ชื่อบทความ และเลขหน้า 
   - ชื่อผู้เขียน 
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ตัวชี้วัดที่  2.2  จ านวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ  
หน่วยนับ   :  ผลงาน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย  :    
          งานวจัิยท่ีได้รับรางวลัระดับชาตแิละระดับนานาชาติ คือ จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยท่ี
ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีที่ประเมิน  ทั้งน้ี นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มี
ต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับ
ส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 
 กรณีเป็นงานวิจัยร่วมหลายส่วนงานให้นับเป็นผลงานของส่วนงานท่ี หัวหน้าโครงการสังกัด(กรณี
เป็นคณะ/วิทยาลัย) หรือขอในนามส่วนงานใดให้ส่วนงานน้ันเป็นเจ้าของ (กรณีเป็นสถาบันวิจัย) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 
เท่ากับเป้าหมาย 

 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
       ข้อมูลรายช่ือ/จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลในประเทศและต่างประเทศในปี  
ที่ประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 - 4 พิจารณาจากค่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดและได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
                       หรืออนุสิทธิบัตร 
หน่วยนับ   :   ผลงาน/ชิ้นงาน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย : 
 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดและได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คือ 
จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้ด าเนินการยื่นขอจดหรือได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วในปีท่ีประเมิน  ทั้งน้ี  นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่
มีต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับ
ส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 
 การนับจ านวนการย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจะนับได้ต่อเมื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้รับเรื่องแล้วเท่านั้น 
 การนับจ านวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจะนับได้ต่อเมื่อได้รับการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเท่าน้ัน  
 ทั้งน้ี  ไม่นับการจดลิขสิทธิ์  และสามารถนับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้ยื่นขอจดและได้รับ
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โดยตัวชี้วัดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดย้ื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 2.3.2 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 
 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

         หมายเหต ุ: ตัวชี้วัดย่อยท่ี 2.3.1 – 2.3.2 ให้ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนเหมือนกัน 
  
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน และหลักฐานการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จ าแนกใน
ประเทศหรือต่างประเทศในปีท่ีประเมิน   

2. ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน และเลขทะเบียนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จ าแนกใน
ประเทศหรือต่างประเทศในปีท่ีประเมิน   

คะแนน 1 - 4 พิจารณาจากค่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดที่ 2.4  จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่ง  
                       ทนุภายในและภายนอก  
หน่วยนับ   :  คน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย :  
 อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน  รวมถึง 
อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการสอนและวิจัยโดยตรงทั้งปีท่ีประเมิน(จ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน)  นับ 
เฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน  ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ   
 นักวิจัยประจ า ได้แก่ ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีท่ีประเมิน(จ้าง  
ไม่ต่ ากว่า 9 เดือน)  โดยนับเฉพาะนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ  ทั้งน้ี  นักวิจัย
ให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
ที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยได้ด้วย  โดยให้นับเฉพาะจ านวนบุคลากรท่ีมีต าแหน่ง
และ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าฯ ที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เท่าน้ัน  

การได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หมายรวมถึง การได้รับเงิน วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆ ที่
ได้รับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในกรณีที่เป็น
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้ค านวณเป็นจ านวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ  
          แหล่งทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ าแนกดังนี้ 
              1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. เป็นต้น 
              2. แหล่งทุนต่างประเทศ  
              3. จากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไม่ใช่แหล่งทุนวิจัย 
              4. จากภาคเอกชน 
              5. จากแหล่งอื่นๆ 
         ทั้งน้ี ให้นับเฉพาะอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  ไม่นับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ลา
ศึกษาต่อ แต่ไม่นับซ้ าแม้ว่าอาจารย์และนักวิจัยท่านนั้นจะได้รับทุนวิจัยหลายครั้งในปีที่ประเมินนั้นๆ  
         การนับจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นโครงการ
มากกว่า 1 ปีงบประมาณให้นับได้ทุกปีตามสภาพจริงโดยไม่นับซ้ า   แม้ว่าอาจารย์หรือนักวิจัยประจ าท่าน
นั้นจะได้รับทุนมากกว่า 1 ทุนในรอบปีงบประมาณนั้น 
          กรณี อาจารย์และนักวิจัยประจ าท่านใดได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน(ได้รับทั้ง 2 แหล่งทุน)  ให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลอาจารย์และนักวิจัยท่านนั้นไว้ที่ตัว
แปร "จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน"  เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อน 
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          กรณีที่ท างานวิจัยเป็นคณะ(มีเฉพาะอาจารย์กับนักวิจัย)ให้นับผู้ท าวิจัยทั้งคณะ   โดยให้นับทั้ง
หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการทั้งหมด เช่น โครงการวิจัยหนี่ง  มีหัวหน้าโครงการ 1 คน มีผู้ร่วม
ท าโครงการอีก 3 คน ให้ส่วนงานนับเป็น 4 คน เป็นต้น   
         กรณีอาจารย์หรือนักวิจัยประจ าท่านใดได้รับทุนท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากส่วนงาน
อื่น  โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากส่วนงานที่สังกัดหรือผู้บริหารส่วนงานที่สังกัดไม่ได้อนุมัติให้
ท า  ให้ถือว่าอาจารย์และนักวิจัยท่านนั้นไม่ได้รับทุนท าวิจัยฯ  และส่วนงานไม่สามารถนับได้ 
         กรณีอาจารย์หรือนักวิจัยประจ าของส่วนงานใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของ
ส่วนงานอื่นและได้รับทุนท าวิจัยฯ จากส่วนงานอื่นที่ไม่ใช่ต้นสังกัดเดิม  ให้ส่วนงานที่เป็นต้นสังกัด
เดิม(ที่อัตราถือครองอยู่) สามารถนับอาจารย์และนักวิจัยท่านนั้นได้รับทุนท าวิจัยฯ ได้    

กรณีผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการบริหาร(ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร) ส่วนงานไม่สามารถนับได้  แม้บุคคลท่านนั้นจะได้รับเชิญไปสอนหนังสือในบางวิชาก็ตาม 
          
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยในปีที่ประเมิน  
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ตัวชี้วัดที่ 2.5  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายใน 
หน่วยนับ   :  บาท 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย  : 
   ตัวชี้วัดนี้ต้องการวัดถึงการให้การสนับสนุนงบประมาณส าหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้แก่
อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของส่วนงานท้ังจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย  โดยการ
ก าหนดค่าเป้าหมาย  จะก าหนดจากงบประมาณที่ส่วนงานได้รับการจัดสรรตามเอกสารงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้มหาวิทยาลัยของส่วนงาน 
   ส าหรับการประเมินผลตามค ารับรองฯ จะพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยของส่วนงาน
ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
   กรณี โครงการบูรณาการท่ีมีการตัดโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายให้กับส่วนงานอื่นที่ร่วมด าเนินงาน  
จะพิจารณาจากงบประมาณหลังการโอน ทั้งค่าเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายเงิน  ทั้งน้ี ส่วนงานต้องให้ข้อมูล
การโอนเงินงบประมาณดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย  เพื่อมหาวิทยาลัยจักก าหนดค่าเป้าหมายใหม่
ให้ส่วนงานต่อไป 
  
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 * 
น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

 หมายเหตุ : * การก าหนดค่าเป้าหมายให้ค านึงถึงตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. ประจ าปี 2553  
                           ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 พิจารณาประกอบด้วย 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในปีท่ีประเมิน จ าแนกตาม 
              แหลง่เงินทุน 
     2. ชื่อผู้ท าผลงาน ชื่องานวิจัย งบประมาณที่ได้รับจริงในปีที่ประเมิน   
 
 
 
 
 
 



 25 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.6  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก 
หน่วยนับ   :  บาท 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย  :    
 ตัวชี้วัดต้องการวัดถึงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่อาจารย์และนักวิจัยได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความ
รับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยด้วย  
โดยการนับจ านวนให้นับเฉพาะจ านวนบุคลากรท่ีมีต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าฯ ที่
ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกเท่าน้ัน  

เงินสนับสนุนท่ีได้จากแหล่งทุนภายนอก รวมถึง 
1.  แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เป็นต้น 
2.  แหล่งทุนต่างประเทศ 
3.  แหล่งทุนจากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไม่ใช่แหล่งทุนวิจัย 
4. แหล่งทุนภาคเอกชน 
5. แหล่งทุนจากแหล่งอื่นๆ 

กรณีที่มีผู้ร่วมท าหลายคนหลายส่วนงานให้แบ่งสัดส่วนเงินตามที่ส่วนงานตกลงกัน  ยกเว้นสถาบัน 
วิจัยให้ถือว่าเงินที่ขอในนามของสถาบันวิจัยให้เงินอยู่ที่สถาบันวิจัยตามเดิม  โดยส่วนงานอื่นไม่
สามารถแบ่งสัดส่วนได้ 

ส าหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ที่มีผู้ร่วมท าหลายส่วนงานให้
แบ่งสัดส่วนเงินได้  แม้จะขอในนามของสถาบันวิจัยก็ตาม 

กรณีโครงการวิจัยน้ันได้รับทุนสนับสนุนเป็นเวลามากกว่า 1 ปีให้คิดจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน
แต่ละป ี หากไม่ได้ระบุจ านวนเงินท่ีสนับสนุนในแต่ละปีไว้ให้รายงานจ านวนเงินเฉลี่ยตามสัดส่วนเป็นรายปี  
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ : * การก าหนดค่าเป้าหมายให้ค านึงถึงตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. ประจ าปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 พิจารณา
ประกอบด้วย 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกในปีที่ประเมิน  จ าแนกตาม 
              แหลง่เงินทุนดังกลา่วข้างตน้ 
     2. ชื่อผู้ท าผลงาน ชื่องานวิจัย งบประมาณที่ได้รับจริงในปีที่ประเมิน   
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ตัวชี้วัดที่ 2.7  จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง(Citation) ใน refereed journal หรือในฐาน 
                       ข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
หน่วยนับ   :  บทความ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล    :   ปีปฏิทิน 2553  เพื่อให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลที่สืบค้นที่เป็นสากล  หากใช้

ข้อมูลปี 2554 จะท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่ครบรอบตามปีปฏิทิน  
ค าอธิบาย : 
 บทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง(Citation)  หมายถึง  การที่บทความวิจัยปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
มาตรฐานสากลตามที่ก าหนด ให้นับเฉพาะท่ีเป็นบทความวิจัยเท่านั้น ได้แก่ "Research article", "letter" และ 
"review"  
 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูลวารสารท่ีเป็นท่ี
ยอมรับระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ฐานข้อมูล Ei Compendex ฐานข้อมูล 
INSPEC ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล PUBMED ฐานข้อมูล AGRICOLA (AGRICultural Online 
Access) ฐานข้อมูล ERIC (Education Database) หรือฐานข้อมูล PUBSCIENCE เป็นต้น 
 วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ วารสารท่ีคณะบรรณาธิการต้องเป็นชาว
ต่างประเทศอย่างน้อย 1 คน  และวารสารต้องมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย 
 วารสารระดับชาติ  ได้แก่ วารสารท่ีตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆ จากสถาบันต่างๆ และ
คณะบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะต้องมา
จากสถาบันอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานข้อมูลที่ สกว .ให้การรับรองด้วย  ดัง
ตัวอย่างรายช่ือวารสารระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในภาคผนวก หน้า 49 

ตัวอย่างแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลมาตรฐานสากล หรือดังรายช่ือฐานข้อมูลสากลที่ได้รับการ 
ยอมรับในภาคผนวก หน้า 51 

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

 การนับบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาตินั้น ให้นับเพียงครั้งเดียว ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการอ้างอิงหลายครั้งก็ตาม   
  ส่วนงานสามารถนับผลงานของอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย  ทั้งน้ี  นักวิจัยให้
หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยท่ี
ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยด้วย  โดยสามารถนับบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงฯ
ของบุคลากรที่มีต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าฯ ได้ และจ านวนให้นับเฉพาะจ านวน
บุคลากรที่มีบทความวิจัยได้รับการอ้างอิงฯ เท่าน้ัน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

จ านวนบทความวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  

ทั้งน้ี  ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้รับการการอ้างอิง(Citation) ด้วย      
   

http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  

 
เป้าประสงค์   :  เป็นที่พึ่งและร่วมพัฒนาชุมชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ถ่ายทอดความรู/้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง  
                      ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ  
                      นานาชาติ 
หน่วยนับ   :  โครงการ/กิจกรรม 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย  :  
 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นอิสระจากโครงการที่ถ่ายทอดความรู้/บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ส่วนงานได้จัดข้ึน  เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการแบบให้เปล่า  
 ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้   

1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซ่อม 
2. บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา 
3. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน  
4. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า  
5. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง  
6. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานท่ี  
 เกี่ยวข้อง 
7. บริการศึกษา วิจัย ส ารวจ การวางแผน การจัดการ 
8. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
9. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต 
10. บริการอื่นๆ  

 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่ส่วนงานอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่เป็นผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ 
ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ  
 โครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง 
โครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน หรือด าเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่างๆ และท าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้
เกี่ยวกับโครงการตามพระราชด าริ  การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านการเกษตร ฯลฯ โดย
หากโครงการใดมีกิจกรรรมย่อยแทรกอยู่ในหน่ึงโครงการให้สามารถนับกิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้  
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

   
ข้อมูลที่ต้องการ : 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีส่่วนงานได้จัดข้ึนเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและ  ชุมชน หรือเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติในปีท่ีประเมิน 
 
หมายเหตุ : การแจงนับ 

1. กรณีที่โครงการหรือกิจกรรมจัดหลายครั้งหากกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันให้นับทุกครั้ง  
2. กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการหรือกิจกรรมมีหลายกลุ่มสาขาวิชาหรือหลายหน่วยงานช่วยกัน

ด าเนินการ ให้นับแยกได้ 
3. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกและขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการให้ส่วน

งานส่งคณาจารย์ไปช่วย  ให้รายงานเป็นโครงการ 1 โครงการตามชื่อโครงการ  
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ตัวชี้วัดที่ 3.2  จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
หน่วยนับ   :  คน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย : 
        เป็นจ านวนผูเ้ข้ารับบริการวชิาการตามโครงการและกจิกรรมท่ีเป็นอสิระจากโครงการท่ีถา่ยทอดความรู้/
บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติที่ส่วนงานจัดขึ้น  
        ท้ังน้ี ตอ้งเป็นผูเ้ข้ารับบริการวชิาการตามโครงการและกจิกรรมตา่งๆ ตามตวัช้ีวดัท่ี 3.1 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

 
ข้อมูลที่ต้องการ : 
 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการที่เข้ารับบริการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่ 3.1   
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ตัวชี้วัดที่ 3.3  จ านวนรายได้จากการให้บริการวิชาการ 
หน่วยนับ   :  บาท 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย : 
        เป็นจ านวนรายได้จากการให้บริการวิชาการตามพันธกิจหรือภาระหน้าที่ของส่วนงานจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  รวมท้ังรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการของ
ส่วนงานตามตัวชี้วัดที่ 3.1  รวมท้ังรายได้จากการให้บริการห้องพักและรายได้จากการให้บริการ
รักษาพยาบาลด้วย 
 ทั้งน้ี  ให้นับรายได้ก่อนการหักค่าใช้จ่าย 
         
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

 
ข้อมูลที่ต้องการ : 
 จ านวนรายได้จากการให้บริการวิชาการ  จ าแนกตามแหล่งทุนและโครงการ/กิจกรรม 
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ตัวชี้วัดที่ 3.4  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการ  
หน่วยนับ   :  ร้อยละ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ส ารวจในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย  :    
 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นการตอบสนองและแสดงรับผิดชอบต่อสังคม  ซึ่งถือเป็นบทบาท
ของมหาวิทยาลัยตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา  การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด  
สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการวิชาการจากคณะ/ส่วนงานในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การฝึกอบรม บรรยาย การประชุมสัมมนา การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการให้บริการทาง
วิชาชีพ เป็นต้น  
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต้องแสดงความเห็นต่อผลการให้บริการต่างๆ ในด้านเน้ือหา  ความรู้  
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ผลลัพธ์ของการให้บริการ  เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  สิ่งอ านวยความสะดวก 
และสถานที่ 
 การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ด าเนินการ ดังนี้  

1. ใช้ตัวอย่างผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 3.1 ที่ส่วน
งานได้ให้บริการวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  

2. การวัดแต่ละโครงการให้อยู่ในรูปแบบ Rating scale คะแนน 5 ระดับ 
3. การประมวลผลให้อยู่ในค่าของค่าเฉลี่ย(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
* กรณีที่ส่วนงานมีผลงานที่ผ่านมาสูงเกินร้อยละ 80 ให้ก าหนดค่าเป้าหมายเป็นระดับ 5 ตามที่ส่วนงานก าหนด   

     หรือเท่ากับ/สูงกว่าผลงานที่ผ่านมา  
 
ข้อมูลที่ต้องการ : 

ข้อมูลผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการวิชาการของส่วนงาน  
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ตัวชี้วัดที่ 3.5  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านรักษาพยาบาล  
หน่วยนับ   :  ร้อยละ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ส ารวจในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย : 
 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้มาใช้บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  คณะ
แพทยศาสตร์  ผู้มาใช้บริการทันตกรรมในคณะทันตแพทยศาสตร์  ผู้มาใช้บริการเทคนิคการแพทย์ในคณะ
เทคนิคการแพทย์ เช่น ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย เป็นต้น รวมท้ังเจ้าของสัตว์เลี้ยงท่ีมาใช้บริการในโรงพยาบาล
สัตว์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

       ท้ังน้ี การวดัความพงึพอใจของผูรั้บบริการให้อยู่ในรูปแบบ Rating scale คะแนน 5 ระดับ 
และการประมวลผลให้อยู่ในค่าของค่าเฉลี่ย(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 
 การส ารวจความพึงพอใจให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ  ดังนี้                          

1.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอน และความรวดเร็วของการให้บริการ 
2.  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3.  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.  ความพึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
* กรณีที่ส่วนงานมีผลงานที่ผ่านมาสูงเกินร้อยละ 80 ให้ก าหนดค่าเป้าหมายเป็นระดับ 5 ตามที่ส่วนงานก าหนด   

     หรือเท่ากับ/สูงกว่าผลงานที่ผ่านมา  
 
ข้อมูลที่ต้องการ : 

ข้อมูลผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านรักษาพยาบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
เป้าประสงค์    :  เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติและ  
                           ส่ิงแวดล้อม  
 

ตัวชี้วัดที่ 4.1  จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และ  
                       วัฒนธรรม 
หน่วยนับ   :  โครงการ/กิจกรรม 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย :  
 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ ส่วนงานด าเนินการอนุรักษ์ พัฒนา สร้างเสริมวัฒนธรรม รวมถึง
ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมที่จัดให้แก่นักศึกษา ทั้งน้ีในการสนับสนุนดังกล่าวอาจกระท าโดยผ่านกระบวน 
การสร้างบัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง  ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม  ได้แก่ 

1)  โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และภูมิปัญญาไทย  
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การเกิดความเข้าใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิต คือ อาหารพื้นบ้าน ยารักษาโรค
และการรักษาโรคแบบพื้นบ้าน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  บ้านเรือนหรือการตกแต่ง
อาคาร สถานท่ี โดยเน้นวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็นกิจกรรมหรือโครงการ ที่ ส่วนงานจัดขึ้นเอง
โดยตรง เช่น การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต 
หรือ กิจกรรมที่ส่วนงานจัดสอดแทรกเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมหลักอื่นๆ  เช่น   การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้าน ในงาน
สัมมนาระดับต่างๆ หรือ   การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกายชุดพื้นบ้าน  การน าผ้าพื้นบ้านมาตัดเป็น
เสื้อ  5 ส หรือแบบฟอร์มประจ าหน่วยงาน เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุ่มหรือชมรมผู้สนใจกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมด้านต่างๆ ขึ้นในหน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุ่มวรรณกรรม เป็นต้น 

2)  โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของ
ท้องถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลต่างๆ 
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธาความเชื่อ และค่านิยม เพื่อให้
สามารถน ามาปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วัน
ท าบุญเดือนสิบ การท าบุญวันว่าง เป็นต้น 

3) โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให้นับได้ทุก
ศาสนาที่มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและสังคมโลก  ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการ
สวดมนต์และการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น งานหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิน 
 



 35 
การทอดผ้าป่า วันคริสต์มาส การส่งเสริมการปฏิบัติ ศาสนกิจตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจ  

4)  โครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมใน
ยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องค านึงถึงบริบทและเงื่อนไขต่างๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยู่ในยุคปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการท า
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงานในเร่ืองวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ ให้เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แล้วยัง
ช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการดึงดูดให้เยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรมมาก
ยิ่งขึ้น ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การเข้าค่ายหรือ 
กิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น ซึ่งอาจจัดส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิก
ในชุมชน เป็นต้น 

5)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทย และพื้นบ้าน ศิลป ะการแสดงของ
ไทยและพื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยและพื้นบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ อาจเป็นโครงการ
หรือกิจกรรม ทั้งในส่วนท่ีจัดขึ้นเองโดยตรง หรือการให้บริการการแสดงแก่หน่วยงานต่างๆ หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ หรือการน ากลุ่มนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางศิลปะและวัฒนธรรม
ขึ้นเป็นต้น  

6)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจวัฒนธรรมของชาติ
ต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้นการจัดให้นักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณ์
และการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ นั้น มีความส าคัญต่อการด ารงอยู่อย่างมีความเข้าใจ
ที่ชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของโลก   ศิลปวัฒนธรรม
สากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบต่างๆ  เช่น ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ์ศิลป์ 
งานหัตถกรรม ศิลปกรรมต่างๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร์ ภาพถ่าย ภาพเขียน
นิทรรศการวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ 
หรือการเข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจ าชนชาติต่างๆ การแสดงจินตลีลา
ประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมประเภทต่างๆ เช่น 
นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

 

ข้อมูลที่ต้องการ : 
ข้อมูลรายช่ือ/จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม  
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ตัวชี้วัดที่ 4.2  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยนับ   :  ร้อยละ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ส ารวจในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย  :     

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้ใช้ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์จากการรับ
บริการในด้านการท านุบ ารุง อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ส่วนงานด าเนินการใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม บรรยาย การประชุมสัมมนา และการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ เป็นต้น  

ทั้งน้ี การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการให้อยู่ในรูปแบบ Rating scale คะแนน 5 ระดับ 
และการประมวลผลให้อยู่ในค่าของค่าเฉลี่ย(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ  80 
* กรณีที่ส่วนงานมีผลงานที่ผ่านมาสูงเกินร้อยละ 80 ให้ก าหนดค่าเป้าหมายเป็นระดับ 5 ตามที่ส่วนงานก าหนด   

     หรือเท่ากับ/สูงกว่าผลงานที่ผ่านมา  
 
ข้อมูลที่ต้องการ : 

ข้อมูลผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในด้านการท านุบ ารุง อนุรักษ์ พัฒนา  
และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมของส่วนงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3  จ านวนผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  
                       ล้านนา  
หน่วยนับ   :  ผลงาน/ชิ้นงาน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย :  
 ผลงานหรือชิ้นงานท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา หมายถึง ผลงาน
หรือชิ้นงานท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาที่สามารถนับได้ และเป็นที่ยอมรับ
ของวงวิชาการด้านน้ี และมีร่องรอยหรือกระบวนการหรือความส าเร็จของการสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม
ล้านนาที่ชัดเจน  
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 
เท่ากับเป้าหมาย 

 
 
ข้อมูลที่ต้องการ : 

1. จ านวนผลงาน หรือชิ้นงานท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาในปีท่ี
ประเมิน 

2. หลักฐานที่แสดงถึงความส าเร็จของการสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาในวงวิชาการด้านน้ีที่
ชัดเจนในปีที่ประเมิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 - 4 พิจารณาจากค่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดที่ 4.4  จ านวนโครงการที่ด าเนินการเพื่ออนุรักษ/์แก้ไข/ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับ 
                       สังคม/ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
หน่วยนับ   :  โครงการ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย :  

เป็นโครงการที่ส่วนงานหรือบุคลากรของส่วนงานด าเนินการในการอนุรักษ์/แก้ไข/ลด/ป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ  เช่น โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชน  การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดความล่อแหลมต่อผลกระทบของปัญหา
สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ เป็นต้น  โดยต้องเป็นโครงการที่ด าเนินการเพื่ออนุรักษ์/แก้ไข/ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
และมลพิษให้กับสังคม/ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน 

ทั้งนี้  ไม่นับโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาหรือที่นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินงาน  เว้นแต่เป็นโครงการ
ของส่วนงานหรือบุคลากรของส่วนงานเป็นผู้ด าเนินงานและมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย  โครงการ
ลักษณะน้ีสามารถนับได้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 
เท่ากับเป้าหมาย 

 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

ข้อมูลรายช่ือ/จ านวนโครงการท่ีด าเนินการเพื่ออนุรักษ์/แก้ไข/ลด/ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ให้กับสังคม/ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

คะแนน 1 - 4 พิจารณาจากค่าเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสู่ระดับสากล  

 
เป้าประสงค์   :  มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  มีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่ระดับสากล  
 

ตัวชี้วัดที่ 5.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของส่วนงาน  
หน่วยนับ   :  ระดับ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายของภารกิจหลักตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของส่วนงาน  โดยให้
ส่วนงานเลือกตัวชี้วัดที่เป็นภารกิจหลักของส่วนงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่จะให้มหาวิทยาลัย
ติดตามและประเมินผล  ทั้งน้ี ตัวชี้วัดที่เลือกดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ ากับตัวชี้วัดตัวอื่นท่ีมีอยู่แล้วในค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของส่วนงาน  โดยส่วนงานต้องก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการติดตามประเมินผลให้คะแนนต่อไป  โดยตัวชี้วัดที่เป็นภารกิจหลักเป็นดังน้ี 

1. บัณฑิตวิทยาลัย  ให้เน้นระดับความส าเร็จในด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 
2. วิทยาลัยนานาชาติ   ให้เน้นระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ  การ

ด าเนินงานของศูนย์การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ  การจัดกิจกรรมนานาชาติ  
และการอบรมหลักสูตร Pre-College 

3. ส านักหอสมุด  ให้เน้นระดับความส าเร็จด้านการให้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารนิเทศ    
4. ส านักทะเบียนและประมวลผล  ให้เน้นระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบทะเบียนและ

ประมวลผล  การพัฒนาระบบการรับเข้า และระบบข้อมูลการศึกษาและข้อมูลการเรียนการสอน 
5. ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้เน้นระดับความส าเร็จในด้านการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
6. ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เน้นระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล CMU-MIS  และการให้บริการ IT 
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

7. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  ให้เน้นระดับความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

8. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ให้เน้นระดับความส าเร็จตามภารกิจหลักของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

9. ส านักงานมหาวิทยาลัย(จ านวน 13 หน่วยงาน)  ให้เน้นระดับความส าเร็จตามภารกิจหลักของแต่ละ
หน่วยงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

   1.1 กรณีที่สามารถก าหนดเป้าหมายผลการด าเนินงานที่มีปริมาณมาก 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

                 

 1.2 กรณีที่เป้าหมายผลการด าเนินงานมีปริมาณน้อย  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

    เท่ากับเป้าหมาย 

 
 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ(ระดับ/ข้อ)  ให้ส่วนงานก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ/ข้อ  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานในระดับ/ข้อที่  1 
2 ก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานในระดับ/ข้อที่  2 
3 ก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานในระดับ/ข้อที่  3 
4 ก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานในระดับ/ข้อที่  4 
5 ก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานในระดับ/ข้อที่  5 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของส่วนงาน 
2. ตัวชี้วัดที่ส่วนงานเลือกให้มหาวิทยาลัยติดตามและประเมินผล 
3. ผลการประเมินตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของส่วนงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 - 4 พิจารณาจากค่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน 
หน่วยนับ   :  ระดับ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากการด าเนินงานตามงาน/โครงการ/ขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร 
          แผนพัฒนาบุคลากรของ ส่วนงาน หมายถึง แนวทางหรืองาน/โครงการ ในการพัฒนาบุคลากรของส่ วน
งานตามสาขาวิชาชีพ  โดยมีการด าเนินงานครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ/ต าแหน่ง   เพื่อธ ารงรักษาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรตลอดไป   
          ทั้งน้ี แผนพัฒนาบุคลากรของ ส่วนงานให้ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับจ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  และจ านวนบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ด้วย 
 

  
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารส่วนงาน 
2 มีการด าเนินงานตามงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
3 มีการด าเนินงานตามงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4 มีการด าเนินงานตามงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
5 มีการด าเนินงานตามงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
 ข้อมูล/หลักฐานการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ  ตามเกณฑ์การให้คะแนน  
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ตัวชี้วัดที่ 5.3  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ CMU-MIS 
หน่วยนับ   :  ระดับ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ค าอธิบาย :  
 คุณภาพของการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ CMU-MIS หมายถึง การด าเนินงานของส่วนงานในฐานะ
เป็นผูร้ับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานตนเองในระบบ CMU-MIS ตามฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้  ซึ่งมีฐานข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านหลักสูตร    
2. ด้านนักศึกษา   
3. ด้านบุคลากร   
4. ด้านการเงิน    
5. ด้านวิจัย     
6. ด้านวิเทศสัมพันธ์   
7. ด้านอาคารสถานที่   
8. ด้านศิษย์เก่า     
9. ด้านกิจการนักศึกษา   
10. ด้านภาวะการมีงานท าของบัณฑิต   

ทั้งน้ี  ให้ส่วนงานเลือกเฉพาะฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท ากรอบแนวทางหรือแผนในการบันทึก
ข้อมูลในระบบ CMU-MIS  โดยมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบความทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลด้านต่างๆ ของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ประกอบการพิจารณาให้คะแนนเป็นส าคัญ  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการศึกษากรอบแนวทางหรือแผนท่ีส่วนงานต้องรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS 

2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS 
3 มีการบันทึกข้อมูลตามกรอบแนวทางท่ีส่วนงานต้องรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย 
4 มีการตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ในทุกฐานข้อมูลให้ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง 

และเชื่อถือได้ 

5 มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU-MIS และมีการรับรองข้อมูล 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
ข้อมูล/หลักฐานการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ  ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่ 5.4  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
หน่วยนับ   :  ระดับ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย :   
 ความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS หมายถึง การด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างส่วนงานท่ีเป็นเจ้าของฐานหรือส่วนงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการฐานข้อมูลนั้นๆ กับ
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ครบถ้วน 
ถูกต้อง เชื่อถือได ้และน าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมท้ังส่วนงานท่ีเป็นเจ้าของฐานจะต้องก าหนดแผนหรือกรอบ
แนวทางท่ีจะบริหารจัดการข้อมูลหรือด าเนินการให้ส่วนงานต่างๆ บันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS ด้วย 
 ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบความทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือของฐานข้อมูล
ด้านต่างๆ ของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ประกอบการพิจารณาให้คะแนนเป็นส าคัญ  
 โดยตัวชี้วัดนี้ได้แบ่งออกเป็น 9 ตัวชี้วัดย่อย  ดังนี ้
  5.4.1 ด้านหลักสูตร(ระดับบัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย  

5.4.2 ด้านบุคลากร   กองบริหารงานบุคคล 
5.4.3 ด้านการเงิน   กองคลัง   
5.4.4 ด้านวิจัย    ศูนย์บริหารงานวิจัย   
5.4.5 ด้านวิเทศสัมพันธ์   กองวิเทศสัมพันธ์ 
5.4.6 ด้านศิษย์เก่า    ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์  
5.4.7 ด้านกิจการนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  
5.4.8 ด้านอาคารสถานที่   กองอาคารสถานท่ี และสาธารณูปการ  
5.4.9 ด้านนักศึกษา   ส านักทะเบียนและประมวลผล    

เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนหรือแนวทางการด าเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบในระบบ CMU-MIS 
2 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
3 มีข้อมูลพื้นฐานท่ีรับผิดชอบในระบบ CMU-MIS ที่ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 
4 ส่วนงานมีการน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการจัดการภารกิจของตนเอง  
5 ส่วนงานมีการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขั้นในการด าเนินงาน

ตามแผนหรือแนวทางการด าเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบ 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

ข้อมูล/หลักฐานการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ตามเกณฑ์การให้คะแนน  
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ตัวชี้วัดที่ 5.5  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หน่วยนับ   :  ร้อยละ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล      :   ส ารวจในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย  :    
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนงานต้องแสดงความเห็นต่อผลการให้บริการต่างๆ ในด้านเน้ือหา  
ความรู้  กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ผลลัพธ์ของการให้บริการ  เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  สิ่งอ านวยความ
สะดวก และสถานที่  

ทั้งน้ี การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการให้อยู่ในรูปแบบ Rating scale คะแนน 5 ระดับ 
และการประมวลผลให้อยู่ในค่าของค่าเฉลี่ย(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
* กรณีที่ส่วนงานมีผลงานที่ผ่านมาสูงเกินร้อยละ 80 ให้ก าหนดค่าเป้าหมายเป็นระดับ 5 ตามที่ส่วนงานก าหนด   

     หรือเท่ากับ/สูงกว่าผลงานที่ผ่านมา  
 
ข้อมูลที่ต้องการ : 

ข้อมูลผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 5.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่า ยของ 
                      มหาวิทยาลัย 
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย : 

ตามที่มหาวิทยาลัยโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อ
วันท่ี 10 มิถุนายน 2552  ก าหนดให้ด าเนินการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้
จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างประหยัด เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
มหาวิทยาลัย ซึ่งตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมีเป้าหมายให้ส่วนงานประหยัดงบ
ด าเนินงานของส่วนงานลดลงจากปีก่อนหน้านี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และประหยัดการใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์) ลงจากปีก่อนหน้านี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งน้ีในการประหยัดตามมาตรการดังกล่าวต้องมี
ความสัมพันธ์กับผลงานหรือภาระงานของส่วนงานด้วย  

มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้กับส่วนงานทราบตามหนังสือของส านักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ที่ 
ศธ 6392(5)/ว 0841 ลงวันท่ี  17 มิถุนายน 2552 และได้ก าชับการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด
อีกครั้งตามหนังสือส านักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ที่ ศธ 6392(5)/2227 ลงวันท่ี  9 พฤศจิกายน 2553 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดการใช้งบประมาณ จึงก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
5.6.1  การประหยัดงบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 
5.6.2  การประหยัดการใช้สาธารณูปโภคและพลังงาน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ในการประหยัดงบประมาณรายจ่ายหมวดงบด าเนินงานและการประหยัดการใช้สาธารณูปโภคและ
พลังงาน  ต้องสัมพันธ์กับภาระงานของส่วนงานท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา   จึงก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังน้ี 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 1. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณรายจ่ายหมวดงบด าเนินงานเมื่อเทียบกับร้อยละของ
การเพิ่ม-ลดของภาระงานของส่วนงานร้อยละ 2 

2. ร้อยละของการประหยัดสาธารณูปโภคและการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับร้อยละของการ
เพิ่ม-ลดของภาระงานของส่วนงานร้อยละ 2 

2 1. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณรายจ่ายหมวดงบด าเนินงานเมื่อเทียบกับร้อยละของ
การเพิ่ม-ลดของภาระงานของส่วนงานร้อยละ 4 

2. ร้อยละของการประหยัดสาธารณูปโภคและการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับร้อยละของการ
เพิ่ม-ลดของภาระงานของส่วนงานร้อยละ 4 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
3 1. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณรายจ่ายหมวดงบด าเนินงานเมื่อเทียบกับร้อยละของ

การเพิ่ม-ลดของภาระงานของส่วนงานร้อยละ 6 
2. ร้อยละของการประหยัดสาธารณูปโภคและการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับร้อยละของการ

เพิ่ม-ลดของภาระงานของส่วนงานร้อยละ 6 
4 1. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณรายจ่ายหมวดงบด าเนินงานเมื่อเทียบกับร้อยละของ

การเพิ่ม-ลดของภาระงานของส่วนงานร้อยละ 8 
2. ร้อยละของการประหยัดสาธารณูปโภคและการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับร้อยละของการ

เพิ่ม-ลดของภาระงานของส่วนงานร้อยละ 8 
5 1. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณรายจ่ายหมวดงบด าเนินงานเมื่อเทียบกับร้อยละของ

การเพิ่ม-ลดของภาระงานของส่วนงานร้อยละ 10 
2. ร้อยละของการประหยัดสาธารณูปโภคและการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับร้อยละของการ

เพิ่ม-ลดของภาระงานของส่วนงานร้อยละ 10 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
 1. การประหยัดงบด าเนินงานและการใช้ค่าสาธารณูปโภค ปี 2554 เม่ือเทียบกับปี 2553 

รายการ 
 

น้ าหนัก  ปี 2553 ปี 2554 
ร้อยละการ
เพิ่ม/ลด (Y) 

ร้อยละการ
เพิ่ม/ลด ถ่วง
น้ าหนัก 

1.  รายจ่ายจริงหมวดงบด าเนินงาน (บาท) 100.00      
2.  ค่าใช้สาธารณูปโภค 100.00      

2.1  รายจ่ายจริงหมวดสาธารณูปโภค(บาท) 21.00      
2.2  การใช้สาธารณูปโภค 49.00      

ก.  ไฟฟ้า (Kwh) 25.00      
ข.   ประปา (ลบ.ม.) 12.00      
ค.  โทรศัพท์ (บาท) 12.00      

2.3  การใช้เชื้อเพลิง (บาท) 9.00      
ก.  ดีเซล       
ข.  เบนซิน       
ค.  อื่น ๆ (ไบโอดีเซล)       

2.4  น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร)  21.00      
ก.  ดีเซล  19.31      
ข.  เบนซิน   1.54      
ค.  อื่น ๆ (ไบโอดีเซล)    0.15      
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 2.  ภาระงานปี 2554 เม่ือเทียบกับปี 2553 
 (น้ าหนักของภาระงานแต่ละด้านขึ้นอยู่กับภาระงานของหน่วยงานท่ีได้ท าข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย) 

รายการ น้ าหนัก ปี 2553 ปี 2554 ร้อยละการ
เพิ่ม/ลด (Z) 

ร้อยละการ
เพิ่ม/ลด ถ่วง
น้ าหนัก 

1.   การจัดการเรียนการสอน      
FTES      

2.  การวิจัย      
ก. จ านวนโครงการวิจัย (โครงการ)      
ข. จ านวนเงินวิจัย (บาท)      

3.  การบริการชุมชน      
ก.   จ านวนโครงการบริการชุมชน (โครงการ)      
ข.   จ านวนผู้รับบริการบริการชุมชน (คน)      
ค.   จ านวนเงินส าหรับการจัดบริการชุมชน 

(บาท) 
     

ง.   จ านวนครั้งการให้บริการทดสอบ/
วิเคราะห์ ของศูนย์ทดสอบ (ครั้ง)      

กรณีมีบริการรักษาพยาบาล      
ก.   จ านวนศูนย์/แหล่ง/คลินิกท่ีให้บริการ      
ข.   จ านวนผู้รับบริการรักษาพยาบาล      

4.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
ก. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(โครงการ) 
          

ข.  จ านวนเงินที่ได้รับส าหรับโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม (บาท)           

5.   การบริหารจัดการ      
ก.  จ านวนบุคลากร (คน)      
ข.  พื้นท่ีบริการ (พื้นท่ีอาคาร (ตารางเมตร)      

รวม 100.00         
 
หมายเหตุ : เกณฑ์การค านวณคะแนน 

1. การค านวณร้อยละของการประหยัดงบประมาณรายจ่ายหมวดงบด าเนินงานเมื่อเทียบกับร้อยละของ

การเพิ่ม-ลดของภาระงานของส่วนงาน ให้น าร้อยละรายจ่ายจริงหมวดงบด าเนินงาน (บาท) เทียบกับ

ร้อยละรวมของภาระงานปี 2554 เมื่อเทียบกับปี 2553 (ถ่วงน้ าหนักแล้ว) หากได้ค่าเป็นลบแสดงว่า 
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สามารถประหยัดงบประมาณได้เม่ือเทียบกับร้อยละของภาระงานที่เพิ่มขึ้น  หากมีค่าติดลบแสดงว่ามี

การประหยัด แต่หากมีค่าศูนย์หรือบวก แสดงว่าไม่มีการประหยัด  

2. การค านวณร้อยละของการประหยัดการใช้สาธารณูปโภคและการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับร้อยละของ

การเพิ่ม-ลดของภาระงานของส่วนงาน ให้น าร้อยละการใช้สาธารณูปโภคและพลังงาน เทียบกับร้อยละ

รวมของภาระงานปี 2554 เมื่อเทียบกับปี 2553 (ถ่วงน้ าหนักแล้ว) หากได้ค่าเป็นลบแสดงว่า สามารถ

ประหยัดการใช้สาธารณูปโภคเม่ือเทียบกับร้อยละของภาระงานที่เพิ่มขึ้น  หากมีค่าติดลบแสดงว่ามี

การประหยัด แต่หากมีค่าศูนย์หรือบวก แสดงว่าไม่มีการประหยัด 
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