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SWU : ศรีสงาแหงมหานคร

Education is Growth : การศึกษาคือความเจริญงอกงาม

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คํานํา
สภามหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ1ได้มี ม ติอนุ มั ติแ ผนยุท ธศาสตร์1 151ปี 1(พ.ศ.125531–12567)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 และมหาวิทยาลัย
ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสําหรับมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการหน่วยงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ ที่กําหนดไว้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
15 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557 เป็นต้นมา เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของ
การดําเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อนําข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีที่ผ่านมา ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้นําผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
15 ปีฯ เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา โดยสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไข ในการดําเนินงานตามแผนฯ และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ เพื่อนําไปทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ฯ ในปีต่อไป
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้จัดให้มีการประชุมทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมกันพิจารณา ทบทวนแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ 15 ปี มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ (พ.ศ.2553-2567) ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 และสรุปเป็นร่าง แผนปฏิบัติการฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่ง
สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุง ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2557
เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
จึงได้ ดํ าเนิ น การแก้ ไข ปรับ ปรุง คู่ มื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ 15 ปี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 – 2567) โดยแก้ไข และเพิ่ มเติมรายละเอียดของตัวชี้วัด ให้เป็น
ปั จ จุ บั น และสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ 15 ปี มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 – 2567) ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 เพื่อให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบโครงการ ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มกราคม 2558

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
----------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย ดํ าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ 15 ปี โดยมี
รายละเอี ยดในการติ ดตามและประเมิน ผลการดําเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 – 2567)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan - SSAP) ประกอบด้วย
1. การเป็นแหล่งความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation)
2. การกําหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัยซึ่งครอบคลุมการวิจัยและวิถีชีวิต การพัฒนา
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และกําหนดเป้าหมายหลักการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
3. การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย)
4. การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
5. การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร
6. การจัดตั้งกองทุนสร้าง มศว สู่ความเป็นเลิศ
7. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost Effectiveness (Lean Management)
8. การจัดตั้งสํานักงานพัฒนารายได้และบริหารทรัพย์สิน
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจํา ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสูก่ ารแก้ปัญหาสังคม ชี้นําสังคมและความเป็นสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม

ขั้นตอนการติดตามตัวชี้วัดและโครงการ
1. มหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดคู่มือการจัดเก็บตัวชี้วัดและโครงการ1ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
และจัดประชุม ชี้แจงเพื่ อทําความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
ปีละ 1 ครั้ง
2. ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปยังผู้รับผิดชอบ
จัดเก็บข้อมูล เพื่อรายงานผลการดําเนินงานปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
3.1หน่ วยงานผู้ รั บผิ ดชอบตั วชี้ วั ดและโครงการ1จั ดเก็ บข้ อมู ลและรายงานผลการดํ าเนิ นงานตั วชี้ วั ดและโครงการ
ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
ปฏิทินกิจกรรมการติดตามตัวชี้วัดและโครงการ
ที่

กิจกรรม

1

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน
(ตุลาคม – มีนาคม) ตามตัวชี้วดั และโครงการ
ที่ได้กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
กองแผนงานจัดทําหนังสือแจ้งหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
รายงานผลการดําเนินงานตัวชีว้ ัดและโครงการ
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม – มีนาคม) ตามแบบฟอร์ม
ที่กําหนดไว้ในคูม่ ือการจัดเก็บตัวชี้วัดและโครงการ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดและโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด
ส่งมายังกองแผนงาน
กองแผนงานจัดทําสรุปรายงานการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัตงิ านตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน ... เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลรอบ 12 เดือน
(ตุลาคม – กันยายน ) ตามตัวชีว้ ัดและโครงการ
ที่ได้กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

2

3

4

5

ระยะเวลา
- เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม

- สัปดาห์ที่ 1 เดือนมีนาคม

- ภายในสัปดาห์ที่ 1 เดือนเมษายน

- เดือนมิถุนายน

- เดือนตุลาคม - เดือนกันยายน

ที่

รายการ

6

กองแผนงานจัดทําหนังสือแจ้งหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
รายงานผลการดําเนินงานตัวชีว้ ัดและโครงการ
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม – กันยายน) ตามแบบฟอร์ม
ที่กําหนดไว้ในคูม่ ือการจัดเก็บตัวชี้วัดและโครงการ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดและโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กําหนดส่งมายัง
กองแผนงาน
กองแผนงานจัดทําสรุปรายงานการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัตงิ านตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหารพิจารณา ดังนี้
8.1 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
8.2 เสนอสภามหาวิทยาลัย

7

8

ระยะเวลา
- สัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน

- ภายในสัปดาห์ที่ 1 เดือนตุลาคม

- เดือนธันวาคม
- เดือนมกราคม

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP)
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก

เป้าประสงค์

SSAP 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศ 1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่ก้าวหน้าและลุ่มลึกเพื่อพัฒนา
(Learning Innovation)
กระบวนการเรียนรู้ใหม่
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรให้มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด
1. ปริมาณนวัตกรรมการเรียนรู้

2. จํานวนโครงการของหน่วยงาน
สาธิตที่ได้รับการยกย่องเป็น
ต้นแบบการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. เป็นสถาบันวิจัยนโยบายสาธารณะ 3. มีผลงานวิจัยนโยบายสาธารณะ
ด้านการศึกษา
ด้านการศึกษา

SSAP 2 การกําหนดเป้าหมายหลัก 1. สร้างระบบและกลไกกระตุ้นให้
1. ร้อยละของอาจารย์ประจําและ
(Flagships) ทางการวิจัยซึง่
นักวิจัยประจําที่ได้รับทุนวิจยั
อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย
ครอบคลุมการวิจัยและวิถีชีวิต
หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และนวัตกรรม
การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
และภายนอกสถาบัน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
การกําหนดเป้าหมายหลักการจัด
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
2. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อผลักดันสู่
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานของ
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สกอ.
3. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
3. สนับสนุนงานวิจัยสู่ระดับสากล
ตีพิมพ์ทเี่ ป็น International
Publication ตามมาตรฐานของ
สกอ.
4. หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้รับ 4. จํานวนผลงานวิจยั ที่นําไปใช้
ความรู้ นวัตกรรมและนําผลวิจัยไป
ประโยชน์
ใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก

เป้าประสงค์

SSAP 2 การกําหนดเป้าหมายหลัก
(Flagships) ทางการวิจัยซึง่
ครอบคลุมการวิจัยและวิถีชีวิต
การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
การกําหนดเป้าหมายหลักการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5. มีงานวิจัยหรือนวัตกรรม
สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการทํานุ
บํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

5. จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและ
ศิลปะ

6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ

6. จํานวนผลงานวิจัยที่มีความ
ร่วมมือกับเครือข่ายระดับชาติ
หรือนานาชาติ
7. ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/
ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

7. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม

ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก
SSAP3 การพัฒนางานบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างยัง่ ยืน ( 1 จังหวัด 1
มหาวิทยาลัย)

เป้าประสงค์
1. สร้างงานบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน

2. ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน และ
สังคมให้มีคุณภาพที่ดขี ึ้นอย่าง
ยั่งยืน
SSAP 4 การพัฒนาความเป็น
นานาชาติและความเป็นสากล

1. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
2. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
และความเป็นสากลบนฐาน
ความเป็นไทย

3. พัฒนานิสิต/บุคลากรเพือ่ รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด
1. ความสมบูรณ์ของข้อมูลความ
ต้องการของชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย
2. ร้อยละของโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย
3. ร้อยละของจํานวนดัชนีที่บง่ ชี้
การมีคุณภาพทีด่ ีขึ้นของชุมชน
ที่บรรลุตามเกณฑ์ที่กําหนดได้
1. จํานวนหลักสูตรนานาชาติ
2. จํานวนนิสิตตาม QS World
University Ranking บรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อ
1) International student
ratio
2) Inbound exchange
student
3) Outbound exchange
student
3. ร้อยละของนิสิต/บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม
4. จํานวนนิสิตที่สอบผ่าน SWU-ELT
(English Language Test )

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก
SSAP5 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและ
บุคลากร

เป้าประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณธรรม และ
อัตลักษณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัย
กําหนด

2. พัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะที่
พึงประสงค์

SSAP6 การจัดตั้งกองทุนสร้าง มศว
สู่ความเป็นเลิศ

เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูพ้ ัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด
1. ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. จํานวนนิสิตหรือศิษย์เก่าที่ได้รบั
การประกาศเกียรติคุณยกย่องใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ
ด้านอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
3. ร้อยละของผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
4. ร้อยละของอาจารย์ทเี่ ข้าร่วม
โครงการพัฒนาอาจารย์
5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากร

1. จัดหา/มีทุนเพือ่ สะสมในกองทุน
สร้าง มศว สู่ความเป็นเลิศ
2. ร้อยละของเงินกองทุนสร้าง มศว
สู่ความเป็นเลิศที่จัดสรรเพือ่ การ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
พัฒนาการวิจัย และพัฒนา
บุคลากร

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก
SSAP7 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก
Cost Effectiveness
(Lean Management)

SSAP8 การจัดตั้งสํานักงานพัฒนา
รายได้และบริหารทรัพย์สิน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

1. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมายได้รับการอบรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และวิธีการ Lean Management
2. กระบวนงาน (Workflow) ของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
3. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มีโครงการ/กิจกรรมประหยัด
ทรัพยากร
4. มีการนํา Lean Management
มาใช้ในพันธกิจด้านการเรียน
การสอน

เพื่อจัดหารายได้และระดมทุนให้
เพียงพอในการผลักดันให้แผนปฏิบัติ
การตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
ของมหาวิทยาลัยบรรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมาย

ได้ผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
สํานักงานพัฒนารายได้และบริหาร
ทรัพย์สิน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.1 มีกระบวนการเรียนการสอน
ที่ได้คุณภาพ

1. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ สกอ.2.6)
2. ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียน
การสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสอน
3. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
กระบวนการเรียนรู้เพือ่ พัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21

1.2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การจัดการเรียนการสอนโดย
วิธีการจัดการความรู้ (KM)

1. จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
เรียนการสอนจากการจัดการ
ความรู้ (KM)
2. ร้อยละของหลักสูตรที่มกี ารทําวิจัย
ด้านการเรียนการสอน

1.3 มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและ
1. จํานวนของหลักสูตรที่มีการจัดการ
สอดคล้องตามความต้องการของ
เรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา
สังคม
หรือการฝึกปฏิบัติจริง
2. ร้อยละของหลักสูตรที่มกี าร
ประเมินเพื่อพัฒนาตามกรอบเวลา
3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
(ตัวบ่งชี้ สมศ.1)
4. ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของ
ผู้ใช้บัณฑิต (ตัวบ่งชี้ สมศ.2 และ
สมศ.16.2)

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1.4 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดย 1. จํานวนกลุ่มสาขาวิชาเอกของ
บูรณาการร่วมกับการศึกษาระดับ
โรงเรียนสาธิตทีบ่ ูรณาการกับ
ก่อนอุดมศึกษา
อุดมศึกษา
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะการเป็นอาจารย์
นิเทศ
1) อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว
2) อาจารย์โรงเรียนเครือข่ายร่วม
พัฒนาวิชาชีพครู มศว
3) อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
4) อาจารย์คณะร่วมผลิตบัณฑิตครู
แต่ละคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

2. พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมสู่ 2.1 มีระบบและกลไกกระตุ้นให้
การแก้ปญ
ั หาสังคม ชี้นําสังคม
อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและ
และความเป็นสากล
นวัตกรรมเพิ่มขึน้

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจําที่ได้รับทุนวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา
(ตัวบ่งชี้ สกอ.4.3)
1) วิทย์ + เทคโน
2) วิทย์สุขภาพ
3) มนุษย์ + สังคม
2.2 มีการส่งเสริม สนับสนุน
3. จํานวนงานวิจัยสหสาขาวิชาหรือ
งานวิจัยสหสาขาวิชา อันจะ
สหศาสตร์อนั จะนําไปสู่ผลงาน
นําไปสู่ผลงานในระดับสากล
ในระดับสากล
4. จํานวนงานวิจัยที่เผยแพร่ตพี ิมพ์
ร่วมกับนักวิจยั จากสถาบัน
ต่างประเทศ
5. จํานวนผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ และได้รับการอ้างอิง
2.3 หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้รบั
1. ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนักของ
ความรู้นวัตกรรม และนําผลวิจัย
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์
ไปใช้ประโยชน์
หรือเผยแพร่ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยทัง้ หมด
(ตัวบ่งชี้ สมศ.5)
2. จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (ตัวบ่งชี้ สกอ.4.2)
3. ร้อยละผลรวมของจํานวนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยทัง้ หมด
4. จํานวนงานวิจัยที่ชี้นําสังคมต่อปี

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. สร้างองค์ความรู้และพัฒนา
โครงการบริการวิชาการที่มี
คุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน

4. สืบสานและสร้างองค์
ความรู้ในการทํานุบํารุง
วัฒนธรรมและศิลปะ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

3.1 สร้างงานบริการวิชาการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน

1. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม
ต่อจํานวนโครงการทั้งหมด
2. ร้อยละของโครงการทีก่ ่อผลกระทบ/
ประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม

3.2 มีระบบการบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพ

มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการ
แก่สังคมตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ สกอ.5.1 และ
สมศ.8)

4.1 คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต มี
จิตสํานึกและความเข้าใจในเรือ่ ง
วัฒนธรรมและศิลปะ

1. ร้อยละของโครงการที่คณาจารย์
บุคลากร และนิสิตเข้าร่วม มีจติ สํานึก
และความเข้าใจในเรือ่ งวัฒนธรรม
และศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ยของ
การประเมินไม่น้อยกว่า 3.51
(ตัวบ่งชี้ สกอ.6.1)
2. จํานวนรางวัลด้านวัฒนธรรมและ/
หรือศิลปะมีคณาจารย์บุคลากรและ
นิสิตได้รับ

4.2 มหาวิทยาลัยมีบทบาทชี้นําและ
เป็นแบบอย่างแก่สังคมด้านการ
ทํานุบํารุง สืบสานวัฒนธรรมและ
ศิลปะ

3. จํานวนโครงการทํานุบํารุง
วัฒนธรรมและศิลปะที่มี
การศึกษาวิเคราะห์ประยุกต์ใช้
ประโยชน์และก่อผลกระทบต่อ
ชุมชน
4. จํานวนโครงการวัฒนธรรมและ
ศิลปะที่มีความร่วมมือระดับ
อาเซียนหรือนานาชาติ

4.3 มีงานวิจัยหรือนวัตกรรม
จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
สร้างสรรค์ที่เกีย่ วข้องกับการทํานุ พัฒนาองค์ความรู้หรือสร้างมาตรฐาน
บํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

5. พัฒนาระบบบริหารที่มี
5.1 มีการบริหารโดยยึดหลัก
คุณภาพโดยใช้เครื่องมือ
ธรรมาภิบาล
ทางการบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด
ภาวะผู้นําของของสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
(ตัวบ่งชี้ สกอ.7.1 และ สมศ.12)

5.2 มีระบบบริหารงานที่ส่งผลต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

จํานวนโครงการและผลการประเมิน
ที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

5.3 มีระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรูข้ ้อมูล
ข่าวสารที่ถกู ต้องและเพียงพอ

5.4 มีระบบบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ

5.5 มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

1. มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลบนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคล
3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
1. มีคู่มือการปฏิบตั ิงานให้บุคลากร
มีความก้าวหน้าในการทํางาน
(Career Path) ทุกสายงาน
2. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวฒ
ุ ิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
(ตัวบ่งชี้ สกอ.2.2)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ
(ตัวบ่งชี้ สกอ.2.3)
4. จํานวนของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ได้รบั การแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งทางสายงานที่สูงขึ้น
5. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
6. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
5.6 มีความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

ตัวชี้วัด
1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
2. จํานวนฉบับของร่างระเบียบข้อ
บังคับที่จัดทําเสร็จพร้อมรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ

5.7 พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ 1. จํานวนช่องทางในการจัดบริการ
ระหว่างนิสิต ศิษย์เก่าและบุคลากร ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย
ต่อศิษย์เก่า (ตัวบ่งชี้ สกอ.3.1)
2. จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
(ตัวบ่งชี้ สกอ.3.1)
3. ช่องทาง/กิจกรรม/โครงการ
ในการเสริมสร้างทัศนคติทดี่ ี
ต่อมหาวิทยาลัย
5.8 มีระบบบริหารจัดการหน่วยงาน
ส่วนขยายของมหาวิทยาลัย

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

5.9 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากร และ
ระบบการหารายได้

มีระบบกลไกการเงินและ
งบประมาณ (ตัวบ่งชี้ สกอ.8.1)

5.10 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่ม มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ประสิทธิภาพการดําเนินงานและ และการตัดสินใจ (ตัวบ่งชี้ สกอ.7.3)
การบริหารงาน

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก
( Super Strategic Action Plan – SSAP )
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SSAP 1

การเป็นแหล่งความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
(Learning innovation)

เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าและลุม่ ลึกเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหม่
ตัวชี้วัดที่ KS01 ปริมาณนวัตกรรมการเรียนรู้
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ และหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงาน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
นวั ต กรรมการเรี ย นรู้ (Learning Innovation) หมายถึ ง สิ่ ง ใหม่ ที่ เ กิ ด จากการใช้ ค วามรู้ แ ละ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ
ต่างๆ ดังนี้
1. นวั ต กรรมด้ า นหลั ก สู ต ร เช่ น การจั ด หลั ก สู ต รแบบบู ร ณาการ (Integrated Curriculum)
การจัดหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามลําดับขั้นจนบรรลุเป้าหมาย (Mastery Learning Curriculum) หลักสูตร
กิจกรรมหรือประสบการณ์ (Activity or Experience Curriculum) เป็นต้น
2. นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เช่น การสอนแบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning)
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based Learning) การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning)
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เป็นต้น
3. นวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น การใช้บทเรียนสําเร็จรูป (Programmed
Instruction) การใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยสอน(Teaching Machine) การใช้ วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ช่ ว ยสอน (Teaching By
Radio and TV) วิดีโอปฏิสัมพันธ์ (Interactive Video) เป็นต้น
4. นวั ต กรรมด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล เช่ น การสร้ า งแบบวั ด ต่ า ง การสร้ า งเครื่ อ งมื อ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
วิธีการนับ : นวัตกรรมการเรียนรู้ ต้องมีลักษณะ ดังนี้
1. อาจารย์ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ห ลั ก การด้ า นนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ เ ป็ น สํ า คั ญ
ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
2. อาจารย์มีการทําการประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อติดตามผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนตาม ข้อ 1 และ
3. ผลการประเมินการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่บ่งชี้ว่ารูปแบบที่ใช้สอนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
4. มีหน่วยงานภายใน (ภาควิชา/สาขาวิชา) หรือหน่วยงานภายนอกนํานวัตกรรมการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงานแสดงการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
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เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ตัวชี้วัดที่ KS02

จํานวนโครงการของหน่วยงานสาธิตที่ได้รบั การยกย่องเป็นต้นแบบการจัดการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานหรือเป็น Best Practice
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ
ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตทุกแห่ง
คําอธิบายตัวชี้วัด :
จํานวนโครงการที่เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเป็น Best practice หมายถึง โครงการที่มี
ลักษณะเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่ผ่านการทดลองใช้และพบว่ามีผลดี จนมีหน่วยงานอื่นจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒนําไปใช้ประโยชน์ โดยแนวปฏิบัติที่ดีนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น การพัฒนา
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยทาง
การศึกษา การบริหารหลักสูตร ฯลฯ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวได้มาจากการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ทั้งรูปแบบ
การวิจัยทางวิชาการ (Academic Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ทุกแห่ง) เป็นแหล่งหนึ่งในการทดลอง ทดสอบ ในกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสําคัญ
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ

หลักฐานอ้างอิง :
1. หลั ก ฐาน/ หนั ง สื อ รั บ รองการนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ จ ากโครงการหรื อ หลั ก สู ต รที่ เ ป็ น ต้ น แบบ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เป้าประสงค์ที่ 3 เป็นสถาบันวิจัยนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ KS03 มีผลงานวิจัยนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
ผู้อํานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และ
คณบดี/ หัวหน้าหน่วยงานที่มกี ารเรียนการสอน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ผลงานวิจัยนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา หมายถึง จํานวนผลงาน / ชิ้นงานที่ตอบโจทย์ปัญหา
การวิจัยที่เป็นนโยบายสาธารณะทางด้านการศึกษาของประเทศ
ผลงานวิจัยนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา นับจาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาฉบับสมบูรณ์
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SSAP 2 การกําหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมการวิจัย
และวิถีชีวิต การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
การกําหนดเป้าหมายหลักการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ KS04

ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบัน
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
ผู้อํานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
คําอธิบายตัวชี้วัด :
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้า งสรรค์ หมายถึ ง ผลงานศิล ปะและสิ่ งประดิษ ฐ์ทางศิ ลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลอง
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์ และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิ ลปะ ได้ แ ก่ (1) ทั ศนศิ ล ป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิ ม พ์
ภาพถ่ า ย ภาพยนตร์ สื่ อ ประสม สถาปั ต ยกรรม และงานออกแบบประเภทอื่ น ๆ (2) ศิ ล ปะการแสดง
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์
(Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ
อาจารย์ ป ระจํ า หมายถึ ง ข้ าราชการ พนักงาน หรื อบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้ง
ปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่สายวิชาการเท่านั้น
(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณนั้นๆ)
นั ก วิ จั ย ประจํ า หมายถึ ง ข้าราชการ พนักงาน หรื อบุคลากรที่ มีสัญ ญาจ้างกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง
ปีงบประมาณ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเท่านั้น
(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณนั้นๆ)
ทุนเพื่อทําวิจัย หมายถึง ทุนจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่อาจารย์และนักวิจัยประจําของ
มหาวิทยาลัยได้รับเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย
หมายเหตุ :

นักวิจัยประจํานับรวมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วย
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สูตรการคํานวณ

:

ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําได้รับทุนสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น
จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณนั้นๆ
ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 56

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานสรุปการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
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เป้าประสงค์ที่ 2 สนับสนุนงานวิจัยเพื่อผลักดันสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่ KS05 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานของ สกอ.
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีปฏิทิน
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
ผู้อํานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของหน่วยงาน การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง จากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วยรายละเอียด
ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่จะนํามาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล จึงนับว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเพิ่ม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดู
ข้ อมู ล ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็ นการประยุ กต์นํ า เอาระบบคอมพิ ว เตอร์เข้ า มาช่วยในการจั ดการฐานข้ อมู ล โดยใช้
ฐานข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ฐานข้อมูลจึงเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทําให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงาน
ต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ําซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีก
ทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการกําหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูล
โดยการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ต้องคํานึงถึงการควบคุมและการจัดการความถูกต้องตลอดจน
ประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูลด้วย
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 200 ผลงานวิจัย
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 250 ผลงานวิจัย

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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เป้าประสงค์ที่ 3 สนับสนุนงานวิจัยสู่ระดับสากล
ตัวชี้วัดที่ KS06

จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทเี่ ป็น International Publication ตามมาตรฐาน
ของ สกอ.
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีปฏิทิน
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
ผู้อํานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
และหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงาน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรื อ บทความวิ ช าการ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการ (Journal) ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล สากล ได้ แ ก่
ฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรื อ ฐานข้ อ มู ล ISI
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 100 ผลงานวิจัย
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 150 ผลงานวิจัย

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่เป็น International Publication ตามมาตรฐาน
ของ สกอ.
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เป้าประสงค์ที่ 4 หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรม และนําผลวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาด้านต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ KS07 จํานวนผลงานวิจัยที่นาํ ไปใช้ประโยชน์
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีปฏิทิน
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
ผู้อํานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และหัวหน้า
หน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงาน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของหน่วยงาน การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง จากการ
เปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นํามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิ ดเห็นริ เริ่ม สร้างสรรค์ในการประยุกต์ ใ ช้กับกลุ่ มเป้าหมายโดยมี
หลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้รับ
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน
โดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หรือ
บริการที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้
1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะชนใน
เรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการ
บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น
3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง
หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน
โดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 200 ผลงานวิจัย
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 250 ผลงานวิจัย

หมายเหตุ : กรณี งานวิจัย 1 ผลงานวิจัย ที่มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ด้าน สามารถแจงนับได้ทุกด้าน
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานจํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์

12

เป้าประสงค์ที่ 5 มีงานวิจัยหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ตัวชี้วัดที่ KS08 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดา้ นวัฒนธรรมและศิลปะ
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีปฏิทิน
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
ผู้อํานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ผู้อํานวยการสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ และหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงาน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
พิจารณาจากจํ านวนงานวิ จัยหรื องานสร้างสรรค์ของมหาวิ ทยาลั ยที่ เกี่ ยวข้องกับการทํ านุ บํ า รุ ง
วัฒนธรรมและศิลปะ และมีการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติแล้ว
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้า งสรรค์ หมายถึ ง ผลงานศิล ปะและสิ่งประดิษ ฐ์ ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลอง
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์ และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิ ลปะ ได้แ ก่ (1) ทั ศนศิ ล ป์ (Visual Art) ประกอบด้ วย ผลงานด้านจิ ตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิ ม พ์
ภาพถ่ า ย ภาพยนตร์ สื่ อ ประสม สถาปั ต ยกรรม และงานออกแบบประเภทอื่ น ๆ (2) ศิ ล ปะการแสดง
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์
(Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 4 ผลงานวิจัย
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 5 ผลงานวิจัย

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
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เป้าประสงค์ที่ 6 สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ KS09 จํานวนผลงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
ผู้อํานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของหน่วยงาน การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง จากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
เครือข่ายวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง กลุ่มของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันหรือหน่วยงาน
ที่ดําเนินงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป ที่มีบุคลากรร่วมกันทําวิจัยและงานวิจัย
แล้วเสร็จ
ผลงาน คือ งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ที่แล้วเสร็จ) ที่มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันกับ
เครือข่ายวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ โดยนับจํานวนชิ้นงาน/ โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 2 ผลงานวิจัย
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 3 ผลงานวิจัย

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานจํานวนผลงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
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เป้าประสงค์ที่ 7 ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตัวชี้วัดที่ KS10 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หมายถึ ง การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอกของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ใ ช้ บั ณ ฑิต หมายถึ ง นายจ้ าง ผู้ ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิ ตทํางานเกี่ยวข้องด้วยระดับความ
พึงพอใจ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิต
ทํางานเกี่ยวข้อง จากการประเมินบัณฑิตที่ทํางานด้วย โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 5 ด้าน
ของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ สมศ. ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ใช้กลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้บัณฑิตในปีการศึกษานั้นๆ โดยพิจารณาความเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ใช้บัณฑิต ตามหลักสถิติการ
คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ําในการวิจัยสํารวจที่ได้มาตรฐาน ในกรณีนี้ใช้หลักปฏิบัติ คือ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ สมศ.
ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้
1) ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
3) ความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญา
4) ความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.3
เป้าหมายปี 2559
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.4

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการ/ ผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
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SSAP 3

การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
(1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย)

เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ KS11 ความสมบูรณ์ของข้อมูลความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม และประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ความสมบูรณ์ของข้อมูลความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ต้องเป็นข้อมูลที่ให้ข้อเท็จจริง (facts) หรือข่าวสารที่ครบทั้ง 4 อําเภอ ในจังหวัดเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
หลักที่ 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย)
ไว้ 2 พื้นที่ คือ จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กําหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ดังนี้
1. อําเภอเมืองนครนายก อําเภอองครักษ์ อําเภอบ้านนา และอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
2. อําเภอวัฒนานคร อําเภอโคกสูง อําเภอตาพระยา และอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
เป็นการดําเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ครบทั้ง 4 อําเภอ
ในจังหวัดเป้าหมาย
เป้าหมายปี 2559
-

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานข้อมูลความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
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ตัวชี้วัดที่ KS12

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน
หรือการวิจัย
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม และประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะของการเป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจน
ความเข้มแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ พิจารณาจากระดับของการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนา
หรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น
การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาพัฒนา มี 2 ประเภท คือ
1. การพัฒนาการเรียนการสอน
2. การพัฒนาการวิจัย
ในการประเมิ น ตั ว บ่ ง ชี้ นี้ ต้ อ งมี โ ครงการทั้ ง สองประเภท ทั้ ง นี้ ใ นแต่ ล ะโครงการไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี
ทั้งสองประเภท
สูตรการคํานวณ

:
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
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เป้าประสงค์ที่ 2 ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดขี นึ้ อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ KS13 ร้อยละของจํานวนดัชนีที่บ่งชี้การมีคุณภาพที่ดีขึ้นของชุมชนที่บรรลุตามเกณฑ์ที่กําหนดได้
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม และประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ดัชนีที่บ่งชี้การมีคุณภาพที่ดีขึ้นของชุมชน ได้แก่
1. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีหนี้สินลดลงร้อยละ 5 หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2. ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพดีขึ้น
ร้อยละ 5
3. ประชาชนมีความสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กําหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ดังนี้
1. ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
2. ตําบลหนองหมากฝ้าย และตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
สูตรการคํานวณ

:
จํานวนดัชนีที่บรรลุค่าเป้าหมาย
จํานวนดัชนีทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานดัชนีที่บ่งชี้การมีคุณภาพที่ดีขึ้นของชุมชน
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SSAP 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ KS14 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
หัวหน้าหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
พิจารณาจากจํานวนหลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามรอบปีการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นมาตรฐานและเปิดโอกาสให้ใช้ภาษาเป็น
สื่อในการเรียนการสอนได้ทุกภาษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตต่างชาติเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International
Programs) มีลักษณะต่อไปนี้
1. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าศึกษา
2. เนื้อหาของหลักสูตรต้องมีความเป็นนานาชาติ
3. อาจารย์ผู้สอนต้องมีประสบการณ์ในเนื้อหาวิชาที่สอนและมีความรู้ในภาษาที่ใช้สอนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
4. อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตําราเรียน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และสิ่งสนับสนุน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความทันสมัยและเอื้อให้นิสิตสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
5. เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี กิ จ กรรมการเรีย นการสอนเพื่ อ ส่ง เสริ ม ความเป็ น นานาชาติ เช่ น กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนแนวทางทางการศึ ก ษากั บ สถาบัน ต่ า งประเทศ ได้แ ก่ การแลกเปลี่ ยนนิสิ ต และ
นักวิชาการ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและระหว่างชาติ เป็นต้น
6. ควรมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานข้อมูลจํานวนหลักสูตรนานาชาติ
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เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและความเป็นสากลบนฐานความเป็นไทย
ตัวชี้วัดที่ KS15

จํานวนนิสิตตาม QS World University Ranking
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อ
1) International student ratio
2) Inbound exchange student
3) Outbound exchange student

ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงาน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
International student ratio หมายถึ ง สั ด ส่ ว นจํ า นวนนิ สิ ต ต่ า งชาติ ต่ อ จํ า นวนนิ สิ ต ทั้ ง หมด
สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงนิสิตชาวต่างชาติทั้งหมดที่มี
ความสนใจเข้ารับการศึกษาหรืออบรมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร โดยมีสถานภาพ หรือกําลังเรียน
อยู่ในคณะ/ วิทยาลัย/ บัณฑิตวิทยาลัย ในทุกระดับการศึกษา ทั้งนี้ต้องเป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของ
คณะ/ วิทยาลัย/ บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักฐานการเข้ารับการศึกษาหรืออบรมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตรให้เท่านั้น โดยนับรวมนิสิตโครงการแลกเปลี่ยน และ
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนระยะสั้น
Inbound exchange student หมายถึง นิสิตแลกเปลี่ยนที่รับเข้า คิดจากจํานวนนิสิตต่างชาติใน
ทุกระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่รับเข้าศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน
Outbound exchange student หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒที่ ไปลงทะเบี ย น
เรียนวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยคู่สัญญานั้นและนํารายวิชา/หน่วยกิตกลับมาเรียนที่ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5
ของจํานวนนิสิตทั้งหมด
(International student ratio)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5
ของจํานวนนิสิตทั้งหมด
(Inbound exchange student)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5
ของจํานวนนิสิตทั้งหมด
(Outbound exchange student)

เป้าหมายปี 2559

บรรลุเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5
ของจํานวนนิสิตทั้งหมด
(International student ratio)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5
ของจํานวนนิสิตทั้งหมด
(Inbound exchange student)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5
ของจํานวนนิสิตทั้งหมด
(Outbound exchange student)

หมายเหตุ :

การบรรลุตัวชี้วัดที่ KS15 นั้น มีเงื่อนไขคือ จะต้องบรรลุตัวชี้วัดย่อยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อ

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานจํานวนชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาหรืออบรม
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เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนานิสิต/ บุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดที่ KS16 ร้อยละของนิสติ / บุคลากรทีเ่ ข้ารับการอบรม
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
พิจารณาจากผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนิสิต/ บุคลากร ทั้งนี้ นับรวม
บุคลากรที่ทํางานในมหาวิทยาลัย และนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีสถานภาพหรือ
กําลังเรียนอยู่ในคณะ/ หน่วยงานเทียบเท่าที่จัดการเรียนการสอน (ไม่นับรวมการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษของ
นิสิตตามหลักสูตร)
บุคลากรของมหาวิทยาลัย หมายถึง บุคลากรทุกประเภททั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
(ไม่รวมตําแหน่งลูกจ้างประจํา)
กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตและบุคลากรทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ
สูตรการคํานวณ

:
จํานวนนิสิตและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมภาษาอังกฤษ
จํานวนนิสิตและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตามเป้าหมายที่กําหนด
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตามเป้าหมายที่กําหนด

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานสรุปจํานวนนิสิต/ บุคลากรที่ผ่านการอบรม
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ตัวชี้วัดที่ KS17 จํานวนนิสิตทีส่ อบผ่าน SWU - ELT (English Language Test)
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน และ
หัวหน้าหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
SWU - ELT (English Language Test) เป็นการวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒจั ด ขึ้ น เพื่ อ เพื่ อ การศึ ก ษาทางทั ก ษะด้ า นการอ่ า น การเขี ย น การฟั ง และการพู ด เนื้ อ หา
ภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ โดยข้อสอบชุดนี้เหมาะสําหรับวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 300 คน
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 400 คน

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานจํานวนนิสิตที่สอบผ่าน SWU - ELT (English Language Test)
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SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตัวชี้วัดที่ KS18 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
คําอธิบายตัวชี้วัด :
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพื่อสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นําไปสู่การกําหนดเป้าหมายและ
แผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์
ซึ่งพิจารณาให้จากผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน
อัตลักษณ์ของนิสิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็นทําเป็น หนักเอาเบาสู้
รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสํานึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์ และศิลป์
โดยมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ "มีทักษะสื่อสาร" เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง อัตลักษณ์นิสิตในประเด็น “มีทักษะสื่อสาร” ซึ่งมหาวิทยาลัย
กําหนดให้เป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยมุ่งให้ปรากฏเป็นคุณลักษณะของบัณฑิต มศว ที่สังคมยอมรับ
“มีทักษะสื่อสาร” ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1. ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language)
2. ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching)
3. ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology)
สูตรการคํานวณ

:
ผลการประเมินจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
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หมายเหตุ :
1. ข้ อ มู ล จากการสํ า รวจต้ อ งมี ค วามเป็ น ตั ว แทนของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและ
เชิงคุณภาพครอบคลุมทุกระดับการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ในแต่ ล ะระดั บ สํ า หรั บ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย นอกจากครอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาแล้ ว
ต้องครอบคลุมทุกคณะหรือหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน
2. คณะหรือหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนจะดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้
3. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
การประเมิน ≥ 4.10
เป้าหมายปี 2559
ค่าเฉลี่ยของคะแนน
การประเมิน ≥ 4.20

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

26

ตัวชี้วัดที่ KS19

จํานวนนิสิตหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิต ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
คําอธิบายตัวชี้วัด :
1. จํานวนนิ สิ ตหรื อศิษ ย์ เก่าที่ได้ รับรางวัล หรือประกาศเกี ยรติคุ ณยกย่อง ต้องเป็นรางวัล หรื อ
ประกาศเกียรติคุณของต่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง กรม หรือภูมิภาค
หน่ วยงานของรั ฐและเอกชนที่ เป็ นองค์ กรทางวิ ชาการ หรื อองค์ กรวิ ชาชี พในระดั บชาติ หรื อ
หน่วยงานหรือองค์กรวิชาการหรือวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น โดยมี
ลายลักษณ์อักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างชื่อเสียงให้กับบุคลากรและหน่วยงาน
สามารถนับรวมรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ได้ด้วย
2. การนับรางวัลของนิสิตหรือศิษย์เก่า สามารถนับได้ทั้งรางวัลของนิสิตภาคปกติ และรางวัลของนิสิต
ภาคนอกเวลา และหากผู้ได้รบั รางวัลนั้นเป็นศิษย์เก่าหลายสถาบัน สถาบันเหล่านั้นต่างก็สามารถนับ
รางวัลนั้นได้ แต่ไม่นับซ้ําหากนิสิตหรือศิษย์เก่าผู้นั้นได้รับรางวัลหลายครั้งหรือหลายรางวัล
3. ในกรณีที่นิสิตหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นทีม เช่น ได้รางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ เป็นต้น สถาบันอุดมศึกษาสามารถแจงนับทุกคน
ในทีมนั้นได้
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 50 คน
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 55 คน

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน จํานวนนิสิตหรือศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ
หรือ นานาชาติ
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เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดที่ KS20 ร้อยละของผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหาร
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คําอธิบายตัวชี้วัด :
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร หมายถึง โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้บริหาร
มีความรอบรู้ มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการบริหารงานให้มีมากขึ้นตามลําดับ รวมทั้งเป็นการตระเตรียมผู้ที่จะนํามา
ทําหน้าที่ผู้บริหารหน่วยงานในอนาคตด้วย เนื้อหาของโครงการจะเน้นการพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นํา และการ
เสริมสร้างกําลังใจผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่งไปที่การนําทักษะทางการบริหาร ประมวลเข้ากับหลักการบริหารโดยมี
ส่วนร่วม (Participate management) ทั้งนี้ จะใช้ทั้งแบบทดสอบ แบบฝึกหัด เพื่อให้เป็นแนวทางการปรับปรุง
ไปสู่การบริหารที่เน้นผลงานเป็นสําคัญ (Result Oriented) และหมายความถึงโครงการสร้างแรงบันดาลใจสําหรับ
ผู้บริหารด้วย
ผู้บริหาร หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
สูตรการคํานวณ

:
จํานวนผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
จํานวนผู้บริหารทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หลักฐานอ้างอิง :
1. สําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
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ตัวชี้วัดที่ KS21 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
ผู้อํานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
คําอธิบายตัวชี้วัด :
โครงการพัฒนาอาจารย์ หมายถึง โครงการที่จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาอาจารย์ เช่น การพัฒนาให้มี
ความสามารถในการศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย และสร้ า งความรู้ ใ หม่ ใ นระดั บ ชาติ / นานาชาติ และพั ฒ นา ผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีให้นิสิต
ได้เกิดความรู้ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจสําหรับอาจารย์ด้วย
อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสายวิชาการโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และต้องปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หมายเหตุ :

เฉพาะโครงการที่จัดโดยส่วนกลาง

สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากร
จํานวนอาจารย์ทั้งหมด (ไม่นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ)

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

หลักฐานอ้างอิง :
1. สําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์
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ตัวชี้วัดที่ KS22 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
ผู้อํานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
คําอธิบายตัวชี้วัด :
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง
ชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ รวมทั้งลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะทุกประเภท
(ไม่นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ)
ลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากร มศว (ลักษณะร่วมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ)
ได้แก่ มีคุณธรรมนําชีวิต รวมพลังและสร้างสรรค์ เรียนรู้สู่ความก้าวหน้า สง่างามความเป็นผู้นํา
โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรสนั บ สนุ น วิ ช าการ หมายถึ ง โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ หรื อ พั ฒ นา
สมรรถนะ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ให้ครอบคลุมการจัดทําโครงการ
สร้างแรงบันดาลใจสําหรับบุคลากรสนับสนุนวิชาการด้วย
หมายเหตุ :

เฉพาะโครงการที่จัดโดยส่วนกลาง

สูตรการคํานวณ :
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากร
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด (ไม่นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ)

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หลักฐานอ้างอิง :
1. สําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนวิชาการ
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SSAP 6

การจัดตั้งกองทุนสร้าง มศว สู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนาการวิจัยและพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ KS23 จัดหา/ มีทุนเพื่อสะสมในกองทุนสร้าง มศว สู่ความเป็นเลิศ
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
:
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
คําอธิบายตัวชี้วัด :
โครงการระดมทุนและรายได้เพื่อจัดตั้งกองทุนสร้าง มศว สู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วยงาน /
กิจกรรม ต่างๆ เช่น
1. ทุนวิจัยและงานวิจัยเชิงพาณิชย์
2. การพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
3. งบประมาณจากภาคเอกชนที่สนับสนุนการทํางานให้กับสังคม
(CSR : Corporate Social Responsibility)
4. รายได้จากคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์ วิทยาลัย ฯลฯ
5. การจัดกิจกรรมหาทุน
6. งบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัย
7. เงินบริจาค
8. อื่นๆ
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการจัดหาทุนเพื่อสะสมในกองทุนสร้าง มศว สูค่ วามเป็นเลิศ
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ตัวชี้วัดที่ KS24

ร้อยละของเงินกองทุนสร้าง มศว สู่ความเป็นเลิศที่จัดสรรเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ พัฒนาการวิจัย และพัฒนาบุคลากร
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
คําอธิบายตัวชี้วัด :
โครงการจัดตั้งกองทุนสร้าง มศว สู่ความเป็นเลิศ ครอบคลุมการกําหนดรูปแบบหรือแนวทางการ
พัฒนา ที่ชัดเจน รวมทั้งการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ให้ครอบคลุมภาระกิจการดําเนินงานของกองทุน
และ การจัดทําระเบียบกองทุน
นวัตกรรมทางการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยการนําเอาสิ่งใหม่ ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปของความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลา
และช่วยส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้น หรือ
เป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย เป็นพัฒนาการที่มีการทดลอง เป็นความคิดหรือรูปแบบ ที่ได้รับ
การประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่
เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย
สูตรการคํานวณ

:
จํานวนเงินกองทุนสร้าง มศว สู่ความเป็นเลิศที่จัดสรร
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนาการวิจัย และพัฒนาบุคลากร
จํานวนดอกผลของกองทุนสร้าง มศว สู่ความเป็นเลิศทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของดอกผล
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของดอกผล

หลักฐานอ้างอิง :
1. สําเนารายงานการจัดสรรทุนเพือ่ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนาการวิจัย และพัฒนาบุคลากร
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SSAP 7 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost Effectiveness
(Lean Management)
เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ตัวชี้วัดที่ KS25

ร้อยละของผูบ้ ริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การอบรมให้มคี วามรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการ Lean Management
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
:
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผูอ้ ํานวยการสํานักงานอธิการบดี และหัวหน้า
หน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงาน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ผู้ บ ริ ห าร หมายถึ ง บุ ค ลากรสายบริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ภ ารกิ จ ในการบริ ห ารงานทั่ ว ไป
ของมหาวิทยาลัย
บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย หมายถึ ง ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า พนั ก งานราชการ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย และบุคลากรตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากทั้งสายวิชาการและสายสนั บสนุ น
วิชาการ
บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่สอนและวิจัย
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง
ชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ รวมทั้งลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะทุกประเภท
วิธีการ Lean Management เป็นการขจัดสิ่งสูญเปล่า โดยไม่ลดประสิทธิภาพและคุณภาพของ
งานทําทีละน้อย แต่ต้องทําต่อเนื่อง ใช้ฐานข้อมูลและหลักการทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนา
ซึ่งผลที่คาดหวังของ Lean Management คือ การเพิ่มคุณภาพ (Quality) เพิ่มปริมาณ (Quantity) ด้วยการสร้าง
จิตสํานึกในงาน โดยการประยุกต์ Lean Management สู่การปฏิบัติ สามารถดําเนินการได้ในทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และการบริหาร
จัดการ
สูตรการคํานวณ :
จํานวนผู้บริหารและบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการอบรม Lean Management
จํานวนผู้บริหารและบุคลากรกลุม่ เป้าหมายทั้งหมด

X 100
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หลักฐานอ้างอิง :
1. สําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
วิธีการ Lean Management
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ตัวชี้วัดที่ KS26 กระบวนงาน (Workflow) ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงาน และผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี
คําอธิบายตัวชี้วัด :
กระบวนงาน (Workflow) หมายถึง การบริหารจัดการ ลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานระหว่าง
บุคลากร หรือหน่วยงาน โดยกําหนดเป็นกฎเกณฑ์ และใช้เอกสาร หรือคอมพิวเตอร์มาช่วยในการกํากับงาน
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

อย่างน้อยหน่วยงานละ
1 กระบวนงาน
เป้าหมายปี 2559
อย่างน้อยหน่วยงานละ
1 กระบวนงาน

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานการปรับปรุง/ พัฒนากระบวนงาน (Workflow) ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
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ตัวชี้วัดที่ KS27 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีโครงการ/ กิจกรรมประหยัดทรัพยากร
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าหน่วยงานระดับ
คณะทุกหน่วยงาน และผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
คําอธิบายตัวชี้วัด :
โครงการ/ กิจกรรมประหยัดทรัพยากร ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น
1. อบรมสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการประหยัดพลังงาน
2. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
3. ลดการใช้น้ํา
4. ลดการใช้กระดาษ
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

อย่างน้อยหน่วยงานละ
1 โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายปี 2559
อย่างน้อยหน่วยงานละ
1 โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานอ้างอิง :
1. โครงการ/ กิจกรรมประหยัดทรัพยากรของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดที่ KS28 มีการนํา Lean Management มาใช้ในพันธกิจด้านการเรียนการสอน
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน
ที่มีการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การ Lean Management ของหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน เช่น
1. การบูรณาการหลักสูตร
2. การบูรณาการการสอนของอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

อย่างน้อยหน่วยงานละ
1 กิจกรรม
เป้าหมายปี 2559
อย่างน้อยหน่วยงานละ
1 กิจกรรม

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการใช้ Lean Management ในพันธกิจการเรียนการสอนของหน่วยงาน
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SSAP 8 การจัดตั้งสํานักงานพัฒนารายได้และบริหารทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อจัดหารายได้และระดมทุนให้เพียงพอในการผลักดันให้แผนปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ KS29

ได้ผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสํานักงานพัฒนารายได้และบริหารทรัพย์สนิ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
:
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ในการจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานพั ฒ นารายได้ แ ละบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ เพื่อกําหนดแนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสํานักงาน โดยทําการศึกษาวิเคราะห์
และประเมินโอกาส ช่องทางในการจัดหารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลการศึกษา
แนวทางการจัดตั้งสํานักงานพัฒนารายได้และบริหารทรัพย์สิน
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
สํานักงานพัฒนารายได้
และบริหารทรัพย์สิน
เป้าหมายปี 2559
ได้เอกสารรายงานผล
การศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
สํานักงานพัฒนารายได้และ
บริหารทรัพย์สิน

หลักฐานอ้างอิง :
1. โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสํานักงานพัฒนารายได้และบริหารทรัพย์สิน
(ผลการดําเนินการตามโครงการ SSAP8 - 01)
2. แผนการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการ Action Plan
ระยะ 4 ปี ( พ.ศ. 2556 – 2559 )

39

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีกระบวนการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ KA01

ระดับความพึงพอใจของนิสติ ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.6)
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
คณบดี / หัวหน้าหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญ ญั ติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล หน่วยงาน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ คํานึ งถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนิสิตซึ่งเป็นเรื่องที่ สําคัญ มากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพ
ในการแสวงหาความรู้ของนิสิต เช่น การเปิดโอกาสให้นิสิตได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล
การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง
มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet)
และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
การพิจารณาคะแนน พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจทุกภาคการศึกษา
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน
สารนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ เป็นต้น
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เกณฑ์การประเมิน

:

เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4
เป้าหมายปี 2559
คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ตัวชี้วัดที่ KA02 ร้ อ ยละของรายวิช าที่ มีก ารเรีย นการสอนโดยใช้ ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT)
เป็นส่วนหนึ่ง ของการสอน
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
คณบดี / หัวหน้าหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการประมวลผล รวมทั้ง
การวิเคราะห์เพื่อจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และนําส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์ ก ารมี ห ลายประเภท ในแต่ ล ะประเภทมี ได้ ห ลายระบบ ทั้ งนี้
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทํางานที่แตกต่างกันออกไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การประมวลผล การนําเสนอ
ในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคมนาคม และบุคลากรหรือเทคโนโลยีที่นํามาใช้
จัดการระบบสารสนเทศ
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง รายวิชาที่มีการจัดทํา
สาระทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรายวิชาบน website / Internet ที่ผู้เรียนจะเข้าถึงได้ด้วยตัวเองตามเวลา
และโอกาสที่สะดวก สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และมีการสื่อสารสองทางผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
การจัดการเรียนการสอนแบบ E – Learning , A – Tutor , การวางรายวิชาบน Internet หรืออื่นๆ
สูตรการคํานวณ :

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT เป็นส่วนหนึ่งของการสอน
x 100
จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานสรุปรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสอน
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ตัวชี้วัดที่ KA03 ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ชนิดของตัวชี้วัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
คณบดี / หัวหน้าหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 จําเป็นอย่างยิ่งที่ครู อาจารย์ ต้องมีการปรับตัว ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบเดิมๆ เช่น การบรรยาย เป็นการสอนแบบใหม่ที่เน้นให้นิสิตได้ลงมือปฎิบัติ มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองมากขึ้น เพื่อเตรียมนิสิตให้ออกไปมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จําเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนประกอบด้วย 3 ด้านที่สําคัญ คือ
1. ทั กษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) จะเป็นตัวกําหนด
ความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่โลกการทํางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
- การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and Cooperation)
- ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information Literacy skills) เนื่องด้วยในปัจจุบัน
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
อย่างรวดเร็ว สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล และใช้อย่างสร้างสรรค์
3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปัจจุบัน
ให้ประสบความสําเร็จ ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญดังต่อไปนี้
- ความยืดหยุน่ และการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
- การริเริ่มและกํากับดูแลตัวเอง (Initiative and Self-direction)
- ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Skills)
- การเป็นผูส้ ร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Productivity and Accountability)
- ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)
สูตรการคํานวณ

:
จํานวนหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

x 100
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน หลักสูตรที่มกี ระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

45

เป้าประสงค์ที่ 1.2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ KA04 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนจากการจัดการความรู้ (KM)
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
คณบดี / หัวหน้าหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการจัดการความรู้ (KM) คือ องค์ความรู้ที่เป็นลายลักษณ์
อักษรที่ ได้ จากการจั ดการความรู้ เช่ น กลยุท ธ์การจัดการเรียนการสอน เทคนิค และวิธีการสอนของอาจารย์
ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา รูปแบบการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน
เทคนิคการสอนที่ทําให้ผู้เรียนสนใจมากขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เทคนิคการประเมินผล
การเรียน เป็นต้น
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

หน่วยงานละ 1 เรื่อง
เป้าหมายปี 2559
หน่วยงานละ 1 เรื่อง

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารการจัดทํา KM และ แนวปฏิบัติด้านการเรียนการสอน ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM)
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะ/หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
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ตัวชี้วัดที่ KA05 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการทําวิจัยด้านการเรียนการสอน
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
คณบดี / หัวหน้าหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
งานวิ จั ย หมายถึ ง กระบวนการที่ มี ระเบี ย บแบบแผนในการค้ น หาคํ าตอบของปั ญ หาหรือ การ
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
การเรี ยนการสอน เป็ นกระบวนการเพื่ อหวังผลเชิงคุ ณ ภาพให้ ได้ ผู้ เรียนที่ มี คุ ณ ภาพ การพั ฒ นา
การเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้สอนต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียน บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน คือ ครู อาจารย์ ทั้งนี้
ใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจุดเน้นที่ครู อาจารย์ จะต้องมีความรอบรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒ นา
การเรียนการสอน คือ หลักการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การวิจัย
เพื่ อพั ฒ นาการเรียนการสอน การประกั นคุณ ภาพการศึก ษา หลักการจัดการเรียนรู้ในมโนทั ศ น์ ใหม่ เพื่ อมุ่งสู่
คุณภาพการศึกษา ครู อาจารย์ต้องมีบทบาทเป็นทั้งนักวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อจะนําผลที่ได้ไปสู่การพัฒนา
การเรียนการสอน ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนจะต้องมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการตั้งแต่
การหาปัญหาการกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหา การทดลองปฏิบัติการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา รวมทั้งการสรุป
และรายงานผลเพื่อเป็นการยืนยันผลการกระทํา ซึ่งเรียกว่าเป็นกระบวนการวิจัย
การวิจัยด้านการเรียนการสอน หรือ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หรือ การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัย
ที่มีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อหานวัตกรรมสําหรับแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเน้นในลักษณะ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้น ผู้สอนหาวิธีการหรือนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา/การพัฒนา แล้วจึงบันทึกและสะท้อนการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนานั้นๆ
สูตรการคํานวณ

:

จํานวนหลักสูตรที่มีการทําวิจัยด้านการเรียนการสอน
x 100
จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน บทคัดย่อ จาก คณะ/หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
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เป้าประสงค์ที่ 1.3 มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามความต้องการของสังคม
ตัวชี้วัดที่ KA06 จํานวนของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนแบบสหกิจศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติจริง
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
คณบดี / หัวหน้าหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนแบบสหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
งานที่นิสิตปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนิสิต โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จาก การทํางานจริงเป็นหลัก
หรือ Work - based Learning เน้นให้นิสิตได้ทําโครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
เช่ น การปรับ ปรุ ง หรื อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ การแก้ ปั ญ หาของกระบวนการทํ างาน ซึ่ งนิ สิ ต สามารถ
ปฏิ บั ติงานให้สํ าเร็จได้ ภ ายใน 4 เดื อน ทํ าให้นิ สิ ตสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ จากการทํ างานและมีคุณ ภาพ
ตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
สหกิจศึกษาเป็นกลไกในการส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย
อย่ างต่ อ เนื่ อ งตลอดไป โดยวิ ธี ก ารของสหกิ จ ศึ ก ษาจะเน้ น ที่ ค วามร่ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ เกิ ด
ผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด
นิ สิ ต สหกิ จ ศึ ก ษาจะเข้ าปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการในลั ก ษณะพนั ก งานชั่ วคราว ได้ ล งมื อ
ปฏิบั ติงานจริงในสถานประกอบการ เป็ นประสบการณ์ ที่นิสิตไม่ สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน นิสิตจะได้รับ
การพั ฒ นาตนเองทางด้านความคิ ด การสั งเกต การตั ด สิ น ใจ การวิเคราะห์ และประเมิ น ผลอย่างเป็ น ระบบ
มีการจัดเตรียมและนําเสนอรายงานวิชาการจากประสบการณ์การทํางานจริงของตนเองที่สะท้อนการผสมผสาน
ระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน รวมทั้งการค้นพบตนเองทางด้านงานอาชีพที่ชัดเจนขึ้น
การฝึกปฏิบัติจริง หรือการฝึกงานเป็นเครื่องมือของการศึกษาที่ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสนําความรู้
ที่ได้รับในชั้นเรียนไปทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จริง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและได้รับประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานในสถานที่ฝึกงานโดยตรง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้นิสิตรู้จักมีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ก่อนที่จะสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

15 หลักสูตร
เป้าหมายปี 2559
20 หลักสูตร

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารโครงการสหกิจศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติงาน
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ตัวชี้วัดที่ KA07 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินเพื่อพัฒนาตามกรอบเวลา
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
คณบดี / หัวหน้าหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การประเมินหลักสูตร หมายถึง การประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรว่ามีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด และเมื่อได้นําหลักสูตรไปใช้แล้วบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการหรือไม่ โดยในการประเมิน
หลักสูตรจะใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ ที่มีความเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ผลที่ได้จากการประเมินจะถูกนําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร การประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาข้อบกพร่องและ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น การนําหลักสูตรไปใช้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังใช้ในการตัดสินคุณค่าของหลักสูตรว่ามีคุณค่าพอ
ที่จะนําไปใช้ต่อหรือสมควรยกเลิกหรือไม่
สูตรการคํานวณ

:
จํานวนหลักสูตรที่มีการประเมินเพื่อพัฒนาตามกรอบเวลา
x 100
จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ร้อยละ 100
เป้าหมายปี 2559
ร้อยละ 100

หลักฐานอ้างอิง

:

1. เอกสารรายงาน สรุปการพัฒนาหลักสูตร
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ตัวชี้วัดที่ KA08

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
(ตัวบ่งชี้ สมศ.1)
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี และคณบดี / หัวหน้าหน่วยงานที่มี
การจัดการเรียนการสอน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
บัณ ฑิตปริญ ญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
ต่างๆ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภท
ที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพื่ อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนั บจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น
สูตรการคํานวณ

:

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปีการศึกษา)
x 100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด (ปีการศึกษา)

หมายเหตุ :
1. ไม่นั บ รวมบั ณ ฑิ ตที่มีงานทํ าก่อนเข้าศึก ษาหรือมี กิจการของตนเองที่ มีรายได้ ประจํ าอยู่แ ล้ว
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
2. ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 และในเชิงคุณ ลักษณะ ครอบคลุม ทุกคณะ กรณี บัณ ฑิ ตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึง
ร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ําให้ครบและรายงานผลที่ติดตามซ้ํา
เปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรก
3. ถ้าคณะไม่มีนิสิตระดับปริญญาตรี เว้นไม่ต้องรับการประเมินตัวบ่งชี้นี้
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ผลการสํารวจบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
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ตัวชี้วัดที่ KA09

ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
(ตัวบ่งชี้ สมศ.2 และ สมศ.16.2)
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี และ
คณบดี / หัวหน้าหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (TQF : HEd. หรื อ Thai
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ปริ ญ ญาโท และ ปริ ญ ญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ สกอ. ระบุ โดยเป็ น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพ
ที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม
หรื อ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต กรณี ที่ เป็ น วิช าชี พ ที่ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต
จากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องทําการประเมินครบทุกด้านและรวมถึงคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
สูตรการคํานวณ :
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย เท่ากับ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต (ปีการศึกษา)
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (ปีการศึกษา)

หมายเหตุ :
1. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20
2. การคํานวณตัวตั้ง สามารถคํานวณได้ทั้งรวมคะแนนแต่ละคน (ทุกด้าน) หรือ (ค่าเฉลี่ย x จํานวนข้อ

ที่ประเมิน)
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เกณฑ์การประเมิน :

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0
เป้าหมายปี 2559
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิต
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เป้าประสงค์ที่ 1.4 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการร่วมกับการศึกษาระดับ
ก่อนอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ KA10

จํานวนกลุ่มสาขาวิชาเอกของโรงเรียนสาธิตที่บูรณาการกับอุดมศึกษา

ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา
คณบดี / หัวหน้าหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร กศ.บ. 5 ปี
คําอธิบายตัวชี้วัด :
จํานวนกลุ่มสาขาวิชาเอกของโรงเรียนสาธิตที่บูรณาการกับอุดมศึกษา หมายถึง จํานวนหลักสูตร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิต กับคณะที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ความสนใจ
ของผู้เรียน ชุมชน และสังคมปัจจุบัน
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

3 กลุ่มสาขา
เป้าหมายปี 2559
3 กลุ่มสาขา

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน จํานวนกลุ่มสาขาวิชาเอกของโรงเรียนสาธิตที่บูรณาการกับอุดมศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ KA11

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเป็นอาจารย์นิเทศ
1) อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว
2) อาจารย์โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มศว
3) อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
4) อาจารย์คณะร่วมผลิตบัณฑิตครูแต่ละคณะ
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
วิชาชีพครู มศว คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะร่วมผลิตบัณฑิตครูแต่ละคณะ
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเป็นอาจารย์นิเทศ หมายถึง จํานวนอาจารย์
ของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานข้างต้นที่ได้รับการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค ทักษะ
ในการให้คําแนะนํา (Coaching) นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์ที่ปฏิบัติการเรียนการสอนในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักวิชาการสอนและมาตรฐานการจัดการเรียนรู้
สูตรการคํานวณ

:
จํานวนอาจารย์นิเทศการศึกษา
และอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ x 100
จํานวนอาจารย์นิเทศการศึกษาและอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ
ในหน่วยงานนั้นๆ ทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

≥ ร้อยละ 60

(อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว)
≥ ร้อยละ 8
(อาจารย์โรงเรียนเครือข่าย
ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มศว)

≥ ร้อยละ 90

(อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์)
≥ ร้อยละ 25

(อาจารย์คณะร่วมผลิตบัณฑิตครู
แต่ละคณะ)

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ
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เป้าหมายปี 2559

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

≥ ร้อยละ 65
(อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว)
≥ ร้อยละ 10
(อาจารย์โรงเรียนเครือข่าย
ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มศว)

≥ ร้อยละ 90
(อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์)
≥ ร้อยละ 25

(อาจารย์คณะร่วมผลิตบัณฑิตครู
แต่ละคณะ)

หมายเหตุ :

การบรรลุตัวชี้วัดที่ KA11 นั้น มีเงื่อนไขคือ จะต้องบรรลุตัวชี้วัดย่อยครบทั้ง 4 ตัวชี้วัด

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเป็นอาจารย์นิเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การแก้ปัญหาสังคม
ชี้นําสังคมและความเป็นสากล
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มีระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ KA12

ร้อ ยละของอาจารย์ ป ระจํ า และนั ก วิ จั ย ประจํ า ที่ ได้ รั บ ทุ น ทํ า วิ จั ย หรื อ งานสร้า งสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบัน
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
คําอธิบายตัวชี้วัด :
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึ ง ผลงานศิล ปะและสิ่ งประดิ ษ ฐ์ท างศิ ล ปะประเภทต่ างๆ ที่ มี ค วามเป็ น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลอง
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์ และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิ ล ปะ ได้ แ ก่ (1) ทั ศ นศิ ล ป์ (Visual Art) ประกอบด้ วย ผลงานด้ านจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม ภาพพิ ม พ์
ภาพถ่ า ย ภาพยนตร์ สื่ อ ประสม สถาปั ต ยกรรม และงานออกแบบประเภทอื่ น ๆ (2) ศิ ล ปะการแสดง
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์
(Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ
อาจารย์และนักวิจัยประจํา หมายถึง อาจารย์ประจําทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการอาจารย์
พนักงาน รวมถึง อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ํากว่า 9 เดือน) และนักวิจัยประจํา ได้แก่
ข้าราชการ หรือ พนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ํากว่า 9 เดือน) นับเฉพาะ
อาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษานั้น (ไม่ต่ํากว่า 9 เดือน) ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ
ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ นหน่ ว ยงานคื อ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในหน่วยงานและที่ได้รับจาก
ภายนอกหน่ วยงานเพื่ อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของหน่วยงาน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่หน่วยงานได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็น
ตัวบ่งชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของหน่วยงาน

59

สูตรการคํานวณ

:
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับทุนทําวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบัน
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ตัวชี้วัดที่ KA13 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษาและปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
คําอธิบายตัวชี้วัด :
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิ ล ปะและสิ่ งประดิ ษ ฐ์ท างศิ ล ปะประเภทต่ างๆ ที่ มี ค วามเป็ น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลอง
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์ และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิ ล ปะ ได้ แ ก่ (1) ทั ศ นศิ ล ป์ (Visual Art) ประกอบด้ วย ผลงานด้ านจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม ภาพพิ ม พ์
ภาพถ่ า ย ภาพยนตร์ สื่ อ ประสม สถาปั ต ยกรรม และงานออกแบบประเภทอื่ น ๆ (2) ศิ ล ปะการแสดง
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์
(Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ
อาจารย์และนักวิจัยประจํา หมายถึง อาจารย์ประจําทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการอาจารย์
พนักงาน รวมถึง อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ํากว่า 9 เดือน) และนักวิจัยประจํา ได้แก่
ข้าราชการ หรือ พนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ํากว่า 9 เดือน) นับเฉพาะ
อาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษานั้น (ไม่ต่ํากว่า 9 เดือน) ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ
ปั จจั ยสํ าคั ญ ที่ ส่ งเสริม สนับ สนุ น ให้ เกิดการผลิตงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ ในหน่ วยงานคือเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในหน่วยงานและที่ได้รับจาก
ภายนอกหน่วยงานเพื่ อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของหน่วยงาน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่หน่วยงานได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็น
ตัวบ่งชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของหน่วยงาน
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สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํานับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
(ปีงบประมาณ)
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (ปีการศึกษา)
(นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

เกณฑ์การประเมิน :
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จํานวนเงินสนับสนุนงาน วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกหน่วยงานที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกหน่วยงานที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกหน่วยงานที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
การสรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะหรือหน่วยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะหรือหน่วยงาน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชา
ในคณะหรือหน่วยงาน
2. คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะหรือหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกคณะ
5.00
เป้าหมายปี 2559
ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกคณะ
5.00
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หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญ ญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่
จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลั ก ฐานจากการตกลงร่ ว มกั น ของสถาบั น ที่ ร่ ว มโครงการให้ แ บ่ งสั ด ส่ วนเงิน ตามหลั ก ฐาน
ที่ปรากฏกรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. การนั บ จํ านวนเงิน สนั บ สนุ น โครงการวิ จัย สามารถนั บ เงิน โครงการวิจั ย สถาบั น ที่ ได้ ล งนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน จํานวนเงินสนั บสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา
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เป้าประสงค์ที่ 2.2 มีการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยสหสาขาวิชา อันจะนําไปสู่ผลงานในระดับสากล
ตัวชี้วัดที่ KA14 จํานวนงานวิจยั สหสาขาวิชาหรือสหศาสตร์อันจะนําไปสู่ผลงานในระดับสากล
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
คําอธิบายตัวชี้วัด :
งานวิ จั ย สหสาขาวิ ช า เป็ น การวิ จั ย ที่ จั ด ขึ้ น โดยพื้ น ฐานของปั ญ หาเชิ งประยุ ก ต์ (applicable
problem based) ผลการวิจัยสามารถนําไปปรับใช้แก้ปัญ หาได้โดยตรง ปัญ หาวิจัยอยู่ในบริบทที่หลากหลาย
ครอบคลุมทั้ง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การพาณิ ชย์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
องค์ความรู้ทั้งที่นํามาใช้และที่เกิดขึ้นเป็นสหสาขาวิชาขึ้นอยู่กับหัวข้อปัญหาวิจัยที่สนใจ และสามารถประยุกต์
ในสภาพความเป็นจริงได้
การนับจํานวนงานวิจัย นับจากผลงานวิจยั ที่มีการดําเนินงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ตั้งแต่ 2 คณะขึ้นไป
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นงาน
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 11 ชิ้นงาน

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน จํานวนงานวิจัยสหสาขาวิชาหรือสหศาสตร์

64

ตัวชี้วัดที่ KA15 จํานวนงานวิจยั ที่เผยแพร่ตพี ิมพ์ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันในต่างประเทศ
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
คําอธิบายตัวชี้วัด :
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
จํานวนงานวิจัยที่ทําร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ เป็นงานวิจัยที่เป็นการตกลงร่วมมือกันระหว่าง
สถาบันในต่างประเทศกับมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันในต่างประเทศกับนักวิจัย โดยอาจมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการวิจัยที่แตกต่างกัน
การนับจํานวนงานวิจัยที่เผยแพร่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันในต่างประเทศ จะนับงานวิจัย
ที่เป็นการตกลงร่วมมือกันระหว่างสถาบันในต่างประเทศกับมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันในต่างประเทศกับนักวิจัย
ที่มีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 6 ชิ้นงาน
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 8 ชิ้นงาน

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน จํานวนงานวิจัยที่เผยแพร่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันในต่างประเทศ
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ตัวชี้วัดที่ KA16 จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการอ้างอิง
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของหน่วยงาน การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่
อย่ างกว้างขวาง จากการเปรีย บเที ยบจํานวนบทความวิจัย ที่ ตี พิ ม พ์ แ ละจํานวนผลงานสร้างสรรค์ ที่ เผยแพร่
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
งานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ
อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)
หรื อ ฐานข้ อ มู ล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index,
Art and Humanities Citation Index) หรื อ ฐานข้ อ มู ล Scopusหรื อ วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ต าม
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 50 ชิ้นงาน
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 75 ชิ้นงาน

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการอ้างอิง
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เป้าประสงค์ที่ 2.3 หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรม และนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ KA17

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีปฏิทิน
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารเผยแพร่ แ ละนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ งเชิ งวิ ช าการและการแข่ งขั น ของประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการอยู่ในรูป ของบทความวิจั ยหรือบทความทางวิชาการที่ ตีพิ ม พ์ ในรายงานสืบ เนื่ องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้
สั งคมที่ ผ่ านการประเมิ น ตํ าแหน่ งทางวิ ช าการแล้ ว ผลงานวิจั ย ที่ ห น่ วยงาน หรื อ องค์ ก รระดั บ ชาติ ว่าจ้ างให้
ดําเนินการตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่ าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ํ าหนั กของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ป ระจําและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 -5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนด
ไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีก่ ําหนด
ไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีก่ ําหนด
ไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
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สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x 100

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

0.40

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2

0.80

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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ค่าน้ําหนัก

ระดับคุณภาพ

1.00

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามา
ขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก

ระดับคุณภาพ

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

คะแนนเฉลี่ย 4.00
เป้าหมายปี 2559
คะแนนเฉลี่ย 4.00

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
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ตัวชี้วัดที่ KA18 จํานวนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
คําอธิบายตัวชี้วัด :
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึ ง ผลงานศิล ปะและสิ่ งประดิ ษ ฐ์ท างศิ ล ปะประเภทต่ างๆ ที่ มี ค วามเป็ น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลอง
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์ และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิ ล ปะ ได้ แ ก่ (1) ทั ศ นศิ ล ป์ (Visual Art) ประกอบด้ วย ผลงานด้ านจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม ภาพพิ ม พ์
ภาพถ่ า ย ภาพยนตร์ สื่ อ ประสม สถาปั ต ยกรรม และงานออกแบบประเภทอื่ น ๆ (2) ศิ ล ปะการแสดง
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์
(Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ
การนั บจํานวนการยื่นจดทะเบียน นับรวมกรณี อยู่ระหว่างการยื่นจดทะเบียนตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้
สกอ. 4.2 (เกณฑ์ข้อที่ 6)
จํ านวนผลงานวิ จั ย หรือ งานสร้างสรรค์ ข องอาจารย์ ป ระจํ าและนั ก วิจั ย ที่ ได้ รับ การจดทะเบี ย น
สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รในปี ก ารศึ ก ษาที่ ป ระเมิ น สามารถนั บ ได้ ทั้ งการจดทะเบี ย นภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้ไม่นับการจดลิขสิทธิ์
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 8 ชิ้นงาน
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นงาน

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
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ตัวชี้วัดที่ KA19

ร้อยละผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด
ชนิดของตัวชี้วัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีปฏิทิน
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของหน่วยงาน การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ที่นํามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญ หาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยได้รับ
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดเห็นริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐาน
ปรากฎชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้รับการรับรอง
การใช้ประโยชน์ จากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ หรือ
บริการที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีดังนี้
1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะชน
ในเรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้าน
สาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนไปประกอบ
เป็ น ข้อ มู ลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ ต่างๆ โดยองค์ กร หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษา
และการประเมินไว้
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง
หน่วยงาน หรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน
โดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
สูตรการคํานวณ

:
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์
x 100
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมลาศึกษาต่อ

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่ สาขาวิชา
ตัวอย่างการคํานวณ : จากสูตรการคํานวณ เท่ากับ ร้อยละ 15.5 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้
1. กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
2. ดังนั้น ร้อยละ 15.5 จะเท่ากับกี่คะแนน
3. การคํานวณ คือ (15.5 x 5) ÷ 20 = 3.875
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 3.875 คะแนน
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

คะแนนเฉลี่ย 5
เป้าหมายปี 2559
คะแนนเฉลี่ย 5

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
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ตัวชี้วัดที่ KA20 จํานวนงานวิจยั ที่ชี้นาํ สังคมต่อปี
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีปฏิทิน
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
คําอธิบายตัวชี้วัด :
งานวิจัยที่ชี้นําสังคม หมายถึง ชิ้นงานวิจัยที่มีองค์กรระดับประเทศนําไปใช้ในการสร้างนโยบาย
กฎ ระเบียบ ที่บังคับใช้อย่างแพร่หลาย ผลงานวิจัยที่นําไปใช้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ทําให้
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านบริหารจัดการสําหรับ
วิสาหกิจขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิต
ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 6 ชิ้นงาน
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 7 ชิ้นงาน

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลงานวิจัย ประกาศ หนังสือรับรอง หรือ หลักฐานเชิงประจักษ์ จากสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย

73

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ KA21

ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่อจํานวนโครงการทั้งหมด
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การคํ านวณค่ าร้อยละคิ ดเฉพาะโครงการบริการวิชาการที่ ได้รับ การจัดสรรงบประมาณแผ่น ดิ น
งบเงินอุดหนุน
โครงการบริการวิชาการที่สามารถนับได้ต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม (ครอบคลุมตัวบ่งชี้
สกอ. 5.2 เกณฑ์ข้อ 4 และตัวบ่งชี้ สมศ. 9 เกณฑ์ข้อ 3) (SAP 26 และ RAP 2)
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน (SAP 26 และ SAP 27)
สูตรการคํานวณ

:

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศชาติหรือนานาชาติ
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพทั้งหมด

x 100
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศชาติหรือนานาชาติ ต่อจํานวน
โครงการทั้งหมด
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ตัวชี้วัดที่ KA22 ร้อยละของโครงการที่ก่อผลกระทบและ/หรือประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การบริก ารทางวิชาการแก่สังคมเป็ น ภารกิจหลั กอย่ างหนึ่ งของหน่ วยงาน หน่ วยงานพึ งกํ าหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ
ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็น
ที่พึ่งของชุม ชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณ ภาพตามศักยภาพและความพร้อม
ตามจุดเน้นของหน่วยงาน พิจารณาได้จาก โครงการที่ก่อผลกระทบและ/หรือประโยชน์ต่อชุมชน
สูตรการคํานวณ

:

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ
ที่ก่อผลกระทบและ/หรือประโยชน์ต่อชุมชน
จํานวนโครงการกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

หลักฐานอ้างอิง

:

1. เอกสารรายงานโครงการที่ก่อผลกระทบ/ประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม
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เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ KA23

มีกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1)
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การบริ ก ารวิ ช าการเป็ น ภารกิ จ หลั ก อี ก อย่ า งหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คณะควรคํ า นึ ง ถึ ง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการ
วิชาการประจําปี ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทําเพื่อสร้างประโยชน์
แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจ
ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
1. กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทํา
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 1
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งทีม่ ีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอกในการพัฒ นาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2
โดยมีจํานวนอาจารย์จากทุกคณะเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ 5 ข้อ
เป้าหมายปี 2559
บรรลุ 6 ข้อ

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรม
และศิลปะ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 คณาจารย์ บุคลากร และนิสติ มีจิตสํานึกและความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม
และศิลปะ
ตัวชี้วัดที่ KA24

ร้อยละของโครงการที่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วม มีจิตสํานึกและความเข้าใจ
ในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
คําอธิบายตัวชี้วัด :
หน่วยงานต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
การจัดโครงการด้านวัฒนธรรมและศิลปะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตและผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ
อันดี ได้ตระหนักถึงคุณ ค่า ความสําคัญ ของการอนุรักษ์สืบสานวัฒ นธรรมและศิลปะ และชื่นชมความงดงาม
ในความเป็นเอกลักษณ์ ไทย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย อันจะเป็น
การสืบทอดวัฒนธรรมและศิลปะอันดีงามของไทยไว้สืบไป
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ผลการประเมินโครงการวัฒนธรรมและศิลปะ
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ตัวชี้วัดที่ KA25 จํานวนรางวัลด้านวัฒนธรรมและ/หรือศิลปะที่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้รับ
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
คําอธิบายตัวชี้วัด :
1. จํานวนรางวัลของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่ได้รับด้านวัฒนธรรมและ/หรือศิลปะ เป็นรางวัล
หรือประกาศเกียรติคุณ จากภายในหน่วยงานหรือต่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของภาครัฐ
ในระดับกระทรวง กรม หรือภูมิภาค หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือ
องค์กรวิชาชีพในระดับชาติ หรือหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการหรือวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
ในระดั บ นานาชาติ เป็ น ต้ น โดยมี ล ายลั ก ษณ์ อั ก ษรปรากฏ ซึ่ ง แสดงถึ ง การเชิ ด ชู เกี ย รติ
สร้างชื่อเสียงให้กับบุคลากรและหน่วยงาน
2. การนับรางวัลของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่ได้รับด้านวัฒนธรรมและ/หรือศิลปะ สามารถนับ
ได้ ทั้ งรางวั ลของนิ สิ ตภาคปกติ และรางวั ลของนิ สิ ตภาคนอกเวลา แต่ ไม่ นั บซ้ํ าหากนิ สิ ตผู้ นั้ น
ได้รับรางวัลหลายครั้งหรือหลายรางวัลในรอบปีการศึกษา
3. กรณี ที่ ค ณาจารย์ บุ ค ลากรและนิ สิ ต ได้ รั บ รางวั ล หรื อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งเป็ น ที ม
สถาบันอุดมศึกษาสามารถแจงนับทุกคนในทีมได้
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 2 รางวัล
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 3 รางวัล

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน จํานวนรางวัลด้านวัฒนธรรมและ/หรือศิลปะที่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้รับ
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เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยมีบทบาทชี้นําและเป็นแบบอย่างแก่สังคมด้านการทํานุบํารุง
สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
ตัวชี้วัดที่ KA26

จํ า นวนโครงการทํ า นุ บํ า รุ ง วั ฒ นธรรมและศิ ล ปะที่ มี ก ารศึ ก ษาวิ เคราะห์ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้
ประโยชน์และก่อผลกระทบต่อชุมชน
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
คําอธิบายตัวชี้วัด :
จํานวนโครงการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะที่มีการศึกษาวิเคราะห์ประยุกต์ใช้ประโยชน์และ
ก่อผลกระทบต่อชุมชน หมายถึง โครงการทํานุบํารุงวัฒ นธรรมและศิลปะที่มีการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ และมีหลักฐานว่าเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน จํ า นวนโครงการทํ า นุ บํ า รุ ง วั ฒ นธรรมและศิ ล ปะที่ มี ก ารศึ ก ษาวิ เคราะห์
ประยุกต์ใช้ประโยชน์และก่อผลกระทบต่อชุมชน
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ตัวชี้วัดที่ KA27 จํานวนโครงการวัฒนธรรมและศิลปะที่มีความร่วมมือระดับอาเซียนหรือนานาชาติ
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
คําอธิบายตัวชี้วัด :
พิจารณาจากจํานวนโครงการวัฒนธรรมและศิลปะที่ดําเนินงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ
โดยมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงานในระดับอาเซียนหรือนานาชาติ ตั้งแต่ 2
หน่วยงานขึ้นไป
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน จํานวนโครงการวัฒ นธรรมและศิ ล ปะที่ มี ค วามร่ วมมื อ ระดั บ อาเซี ย นหรื อ
นานาชาติ
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เป้าประสงค์ที่ 4.3 มีงานวิจัยหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ตัวชี้วัดที่ KA28 จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่พัฒนาองค์ความรู้หรือสร้างมาตรฐานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
และ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คําอธิบายตัวชี้วัด :
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึ ง ผลงานศิ ล ปะและสิ่ งประดิ ษ ฐ์ท างศิ ล ปะประเภทต่ างๆ ที่ มี ค วามเป็ น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลอง
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์ และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิ ล ปะ ได้ แ ก่ (1) ทั ศ นศิ ล ป์ (Visual Art) ประกอบด้ วย ผลงานด้ านจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม ภาพพิ ม พ์
ภาพถ่ า ย ภาพยนตร์ สื่ อ ประสม สถาปั ต ยกรรม และงานออกแบบประเภทอื่ น ๆ (2) ศิ ล ปะการแสดง
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์
(Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ
การจัดทํามาตรฐานการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและศิลปะนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานที่มุ่งให้นิสิต
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง และมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนา
คุณภาพของนิสิตและบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพใน 4 ด้าน คือ
1. ด้านการเรียนรู้
2. ด้านการมีส่วนร่วม
3. ด้านการสร้างเครือข่าย
4. ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
ตัวอย่างผลงาน ได้แก่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและศิลปะที่ได้รับรางวัล หรือ
ได้รับการอ้างอิงจากหน่วยงานภายนอก หรือ องค์กรระดับชาติ ในกรณีที่เป็นการสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมและ
ศิลปะ จะต้องมีการนําไปใช้โดยองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน จํ านวนงานวิ จั ยหรื องานสร้ างสรรค์ ที่ พั ฒนาองค์ ความรู้ หรื อสร้ างมาตรฐาน
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการ
บริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ KA29

ภาวะผู้นําของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1 และ สมศ. 12)
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1 ภาวะผู้นําของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับ
ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
และผู้บริหารทุกระดับหน่วยงานนั้นๆ หากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นําที่ดี
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. สภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ คณะกรรมการประจํ าหน่ วยงานปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ/หรือหน่วยงานกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุท ธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาหน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
7. สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน
และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
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หมายเหตุ :
1. หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
2. การดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 และข้อ 7 ในระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัย
และในระดับคณะหรือหน่วยงาน หมายถึง คณะกรรมการประจําหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ
ที่ มี ชื่ อ เรีย กอื่ น ซึ่ งมี ห น้ าที่ ในการบริห ารจั ด การคณะหรือ หน่ วยงานตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติคณะหรือหน่วยงานกําหนด
3. การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ KA29 หมายถึง จะต้องบรรลุเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1 และ สมศ. 12 ด้วย
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ 7 ข้อ
เป้าหมายปี 2559
บรรลุ 7 ข้อ

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ข้อมูลภาวะผู้นําของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
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ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ตัวบ่งชี้ สมศ. 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กําหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรม
ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รวมทั้งการควบคุมและการตรวจสอบ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน การประเมินผล
ความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพในการกําหนด
ทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5
ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สภามหาวิ ท ยาลั ย ทํ า พั น ธกิ จ ครบถ้ ว นตามภาระหน้ า ที่ ที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ ข อง
มหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
3. สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
5. สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

มากกว่า 4.50
เป้าหมายปี 2559
มากกว่า 4.50

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ข้อมูลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
หมายเหตุ :

การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ KA29 หมายถึง จะต้องบรรลุเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1 และ สมศ. 12 ด้วย
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เป้าประสงค์ที่ 5.2 มีระบบบริหารงานที่ส่งผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ KA30

จํ า นวนโครงการและผลการประเมิ น ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
คําอธิบายตัวชี้วัด :
โครงการที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม หมายถึ ง โครงการ
ที่ดําเนินการเพื่ อแสดงออกถึงความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒ นาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยต้องมีการประเมินผลโครงการที่ชี้ชัดว่าเกิดประโยชน์ ผลดี หรือคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หรือไม่ทําลายสังคมและสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน จํานวนโครงการและผลการประเมินที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
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เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ KA31 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสถาบันรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางการเผยแพร่ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดดําเนินการ
โดยมีที่มาของข้อมูลจากการสํารวจของศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ต่อเป้าหมาย
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ต่อเป้าหมาย

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ
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เป้าประสงค์ที่ 5.4 มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ KA32 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลบนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล และ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี
คําอธิบายตัวชี้วัด :
มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการ
เรียนรู้ การใช้ระบบสารสนเทศรองรับการบริหาร สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดของผู้เรียน นอกจากนั้นยังจําเป็นต้องมีบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีแผนการบริหาร การพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการสอน
และการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒ นาบุคลากรสายสนับสนุนที่มี การคิดวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และนําระบบสารสนเทศ
มาช่วยในการบริหารและเป็นไปตามแผนที่กําหนด
3. มี ส วั ส ดิ ก ารเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพที่ ดี และสร้ า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจให้ ค ณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
สายสนับสนุนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการติดตามการบริหารทรัพยากรบุคคล คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มี ก ารให้ ค วามรู้ ด้ านจรรยาบรรณอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และดู แ ลควบคุ ม ให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีระบบสารสนเทศรองรับการประเมิ นไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร การพัฒ นา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ :
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความ
พึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญ และกําลังใจ
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ 7 ข้อ
เป้าหมายปี 2559
บรรลุ 7 ข้อ

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ข้อมูลระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลบนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ตัวชี้วัดที่ KA33 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคล
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล และ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน การบํารุงรักษา การพัฒนา ตลอดจน
การให้พ้นจากงาน เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยความพึงพอใจของบุคคลในหน่วยงาน
อันประกอบไปด้วย การวางแผนทรัพยากรกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การโอนย้าย การเลื่อนตําแหน่ง การบํารุงรักษาบุคลากร เงินเดือนและค่าจ้าง และการพ้นจากงาน
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลที่ดีย่อมจะทําให้องค์กรอยู่ในฐานะได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน และ
ได้รับผลงานมากที่สุดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานร่วมกัน
สูตรการคํานวณ

:
จํานวนบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อระบบบริหารงานบุคคล
จํานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

x 100

หมายเหตุ 1. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง หน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
2. จํานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย (ในข้อ 1) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ .......... โดยการสํารวจจะต้อง
ครอบคลุมบุคลากรของหน่วยงาน ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคล
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ตัวชี้วัดที่ KA34 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
คําอธิบายตัวชี้วัด :
สภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ต้องประสบอยู่ทุกวัน เรียกอย่างหนึ่งว่า
“สภาวะในการทํางาน” มีอิทธิพลต่อการทํางานของคนงานเป็นอย่างมากสภาพแวดล้อมในการทํางานสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่อยู่รอบๆ ตัวผู้ปฏิบัติงานในขณะทํางานนั้นมีหลายชนิด เช่น
เสี ย งดั ง ความสั่ น สะเทื อ น ความร้ อ น ความเย็ น รั ง สี แสงสว่ า ง ความกดดั น บรรยากาศ
นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ และบริเวณสถานที่ทํางาน เป็นต้น
2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางเคมีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเกี่ยวข้อง เช่น สารเคมีชนิดต่างๆ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือผลผลิต หรือของเสียที่ต้องกําจัด โดยทั่วไปสารเคมีดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของก๊าซ ไอ ฝุ่น
ควัน ละออง หรืออยู่ในรูปของเหลว เช่น สารตัวทําละลาย (Solvents) ต่างๆ เป็นต้น
3. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพของผู้ปฏิบัติงานนั้นมีทั้งชนิดที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต ตัวอย่างของ
ชนิดที่มีชีวิต เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ และสัตว์อื่นๆ เช่น งู เป็นต้น สําหรับตัวอย่าง
ของชนิดที่ไม่มีชีวิต เช่น ฝุ่นพืชต่างๆ ซึ่งรวมถึงฝุ่นไม้ ฝุ่นฝ้ายและฝุ่นเมล็ดพืชต่างๆ เป็นต้น
สูตรการคํานวณ

:

จํานวนบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
จํานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

x 100

หมายเหตุ 1. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง หน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
2. จํานวนหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย (ในข้อ 1) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยการสํารวจจะต้อง
ครอบคลุมบุคลากรของหน่วยงาน ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
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เป้าประสงค์ที่ 5.5 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ KA35 มีคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการทํางาน (Career Path) ทุกสายงาน
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล และ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การจัด ทํ าเส้ น ทางความก้าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path) ถื อเป็ น การจัด ทํ าเครื่องมื อที่ ช่วย
กําหนดความก้าวหน้าในสายงาน ทําให้บุคลากรทํางานอย่างมีเป้าหมายและกําหนดหนทางสู่ความสําเร็จ แสดงถึง
การเติบโตในสายอาชีพของบุคลากรเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร เป็นการสร้างขวัญกําลังใจและรักษาคนเก่า
คนดีไว้ในองค์กร รวมทั้งเป็นการปูทางสู่การสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว
สูตรการคํานวณ

:

จํานวนคู่มือตามสายงาน/ตําแหน่งการปฏิบัติงานของบุคลากร
จํานวนสายงาน/ตําแหน่งตามการปฏิบัติงานทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร (Career Path) จากกองการเจ้าหน้าที่
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ตัวชี้วัดที่ KA36

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2)
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี และ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของหน่วยงานในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
หน่วยงานสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
เท่ากับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แนวทางที่ 2 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
แนวทางที่ 1
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 100
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 5
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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แนวทางที่ 2
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x 5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขา
วิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงในการนํา
ตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3. คณะหรือหน่วยงานสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้
ไม่จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ร้อยละ 67
(805 คน)
เป้าหมายปี 2559
ร้อยละ 72
(865 คน)

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
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ตัวชี้วัดที่ KA37

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3)
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี และ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี
คําอธิบายตัวชี้วัด :
หน่ วยงานถื อ เป็ น ขุ ม ปั ญ ญาของประเทศและมี ค วามรับ ผิ ด ชอบที่ จ ะต้ อ งส่ งเสริม ให้ อ าจารย์ ใน
หน่วยงานทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปใช้
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
หน่วยงานสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30 ขึ้นไป
แนวทางที่ 2 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 6 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
แนวทางที่ 1
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเท่ากับ

จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ x 100
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ x 5
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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แนวทางที่ 2
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
x 5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเลือก
เหมือนกับมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

รศ. ร้อยละ 14
(168 คน)
ผศ. ร้อยละ 30
(359 คน)
เป้าหมายปี 2559
รศ. ร้อยละ 16
(192 คน)
ผศ. ร้อยละ 33
(395 คน)

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
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ตัวชี้วัดที่ KA38 จํานวนของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางสายงานที่สูงขึ้น
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล และ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี
คําอธิบายตัวชี้วัด :
บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการสาย ข และ ค พนักงานมหาวิทยาลัยด้านสนับสนุน
วิชาการ และการบริหารจัดการ และธุรการ ซึ่งมีสัญญาจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ํากว่า 9 เดือน) โดย ก.พ.อ.
กําหนดโครงสร้างตําแหน่งสายสนับสนุน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มปฏิบัติการ
2. กลุ่มชํานาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
3. กลุ่มผู้บริหาร
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 5 คน
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 5 คน

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการดําเนินโครงการตาม RAP ที่ 21 (โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เข้าสู่ตําแหน่งสายงานที่สูงขึ้น)
2. เอกสารรายงาน ข้อมูลจํานวนของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ทางสายงานที่สูงขึ้น
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ตัวชี้วัดที่ KA39

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีโครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงาน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติ
ใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน
เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทําให้มีผลประโยชน์
อํานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนําเข้า-ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่
แต่ ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนําเข้า โดย Asean จะรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผ ล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่
1. ทําความเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
2. สร้างค่านิยมและแนวปฏิบัติร่วมกันของอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น ค่านิยมว่าด้วยการไม่ใช้กาลัง
ยึดหลักสันติวิธี และการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความสงบ สันติ
ภายในภูมิภาค
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคง บนพื้นฐานความ
มั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนการประสานจัดทาข้อมูลกลางในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน
เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การประพฤติผิดกฎหมาย และอาชญากรรมข้ามชาติ
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการทหาร เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกันความขัดแย้ง
ที่รุนแรง
5. เตรียมความพร้อมสาหรับบุคลากรในสาขาต่างๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น เนื่องจาก
อาเซี ย นใช้ ภ าษาอั งกฤษเป็ น ภาษากลางในการประสานงาน ส่ ว นภาษาท้ อ งถิ่ น ใช้ สํ า หรั บ
การติดต่อสื่อสาร และอํานวยความสะดวกต่อประชาชน และนักท่องเที่ยวของสมาชิก
6. ศึกษาข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะตัวบทกฎหมายของสมาชิกแต่ละประเทศ เนื่องจากมีความแตกต่างกัน
เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความร่วมมือ และป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศ
7. ศึกษาวัฒนธรรมของสมาชิก โดยเฉพาะประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาทิ ชาวมุสลิม เพื่อ
สร้างความเข้าใจ และการปฏิบัติต่อประชาชนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง
8. จัดตั้งสํานักงาน/สํานัก/ส่วนงาน เพื่อดูแลงานรับผิดชอบงานด้านอาเซียนโดยเฉพาะ ภายใต้องค์กร
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เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

อย่างน้อยหน่วยงานละ
1 โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายปี 2559
อย่างน้อยหน่วยงานละ
1 โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการดําเนินโครงการตาม RAP ที่ 22 (โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558)
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ตัวชี้วัดที่ KA40

ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ เข้ า ร่ ว มโครงการเตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงาน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติ
ใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน
เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทําให้มีผลประโยชน์
อํานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนําเข้า-ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่
แต่ ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนําเข้า โดย Asean จะรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผ ล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่
1. ทําความเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
2. สร้างค่านิยมและแนวปฏิบัติร่วมกันของอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น ค่านิยมว่าด้วยการไม่ใช้กําลัง
ยึดหลักสันติวิธี และการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความสงบ สันติ
ภายในภูมิภาค
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคง บนพื้นฐานความ
มั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนการประสานจัดทาข้อมูลกลางในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน
เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การประพฤติผิดกฎหมาย และอาชญากรรมข้ามชาติ
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการทหาร เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกันความขัดแย้ง
ที่รุนแรง
5. เตรียมความพร้อมสาหรับบุคลากรในสาขาต่างๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น เนื่องจาก
อาเซี ย นใช้ ภ าษาอั งกฤษเป็ น ภาษากลางในการประสานงาน ส่ ว นภาษาท้ อ งถิ่ น ใช้ สํ า หรั บ
การติดต่อสื่อสาร และอํานวยความสะดวกต่อประชาชน และนักท่องเที่ยวของสมาชิก
6. ศึกษาข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะตัวบทกฎหมายของสมาชิกแต่ละประเทศ เนื่องจากมีความแตกต่างกัน
เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความร่วมมือ และป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศ
7. ศึกษาวัฒนธรรมของสมาชิก โดยเฉพาะประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาทิ ชาวมุสลิม เพื่อ
สร้างความเข้าใจ และการปฏิบัติต่อประชาชนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง
8. จัดตั้งสํานักงาน/สํานัก/ส่วนงาน เพื่อดูแลงานรับผิดชอบงานด้านอาเซียนโดยเฉพาะ ภายใต้องค์กร
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สูตรการคํานวณ

:

บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จํานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการดําเนินโครงการตาม RAP ที่ 22 (โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558)
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ตัวชี้วัดที่ KA41 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล และ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี
คําอธิบายตัวชี้วัด :
ผู้บริหาร หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา หมายถึง ผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรม หรือ การพัฒนางานโครงการพัฒนา
ผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
สูตรการคํานวณ

:
จํานวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาทั้งหมด
จํานวนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการดําเนินงานตาม RAP ที่ 23 (โครงการพัฒนาผู้บริหาร)
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เป้าประสงค์ที่ 5.6 มีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ตัวชี้วัดที่ KA42 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
คําอธิบายตัวชี้วัด :
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะมีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องการจัดการ
ทางการเงินงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มีกฎระเบียบที่กําหนดโดยสถาบันเพื่อใช้บริหารจัดการภายใน
ในขณะที่มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐยังมีสภาพเป็นส่วนราชการ บริหารจัดการสถาบันโดยอ้างอิงกฎระเบียบของ
ทางราชการ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ สามารถทําได้หลายช่องทาง เช่น ประชุม อบรม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
สูตรการคํานวณ

:
จํานวนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
x 100
จํานวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
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ตัวชี้วัดที่ KA43

จํ านวนฉบั บของร่ างระเบี ยบข้ อบั งคั บที่ จั ดทํ าเสร็ จ พร้ อมรองรั บการเป็ นมหาวิ ทยาลั ย
ในกํากับของรัฐ
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
คําอธิบายตัวชี้วัด :
จํานวน (ร่าง) ระเบียบ หรือ (ร่าง) ข้อบังคับที่จัดทําขึ้นตาม (ร่าง) พระราชบัญ ญั ติมหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กําหนดให้ต้องจัดทําเป็นระเบียบ หรือ ข้อบังคับ
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 10 (ร่าง)
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 5 (ร่าง)

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน การจัดทําร่างระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
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เป้าประสงค์ที่ 5.7 พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ KA44

จํานวนช่องทางในการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1)
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี และ
คณบดีและผู้อาํ นวยการทุกหน่วยงาน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่า
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา
แหล่ งทุ น การศึ ก ษาต่ อ การบริก ารจั ด หางานแหล่ งข้ อ มู ล การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ข้ อ มู ล ข่ าวสารความ
เคลื่ อ นไหวในและนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จํ า เป็ น แก่ นิ สิ ต และศิ ษ ย์ เก่ า และ (3) การจั ด โครงการเพื่ อ พั ฒ นา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
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ตัวชี้วัดที่ KA45

จํานวนกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1)
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี และ
คณบดีและผู้อาํ นวยการทุกหน่วยงาน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่า
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา
แหล่ งทุ น การศึ ก ษาต่ อ การบริก ารจั ด หางานแหล่ งข้ อ มู ล การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ข้ อ มู ล ข่ าวสารความ
เคลื่ อ นไหวในและนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จํ า เป็ น แก่ นิ สิ ต และศิ ษ ย์ เก่ า และ (3) การจั ด โครงการเพื่ อ พั ฒ นา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
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ตัวชี้วัดที่ KA46 ช่องทาง/กิจกรรม/โครงการ ในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และ
กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน จะส่งผลให้บุคลากรสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความ
กระตือรือร้น มุ่งมั่นในเป้าหมาย และกล้าตัดสินใจในงานของตัวเองมากขึ้น เพราะทัศนคติเชิงบวกที่แท้จริงแล้ว
ไม่ใช่เพียงแค่การคิดดี พูดดี และทําดี เท่านั้น แต่ต้องเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรค และมีความรู้สึก ที่ดีต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้ จึงเรียกว่าเป็นคนคิดเชิงบวกอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี
1. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจถึงความสําคัญของทัศนคติและการสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน
2. เพื่อกระตุ้นและตระหนักถึงทัศนคติและจิตสํานึกในการทํางานที่ดี
3. เพื่อชี้ให้เห็นถึงมุมมองและประโยชน์ของทีมกับการสร้างสรรค์พลังร่วมของความสําเร็จ
4. เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกในการทํางาน
อันนําไปสู่เป้าหมายความสําเร็จร่วมกันขององค์กร
โครงการในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย เช่น โครงการผู้บริหารพบประชาคม โครงการ
ฉายภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสติ กิจกรรมวันปีใหม่
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง/
กิจกรรม/โครงการ
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง/
กิจกรรม/โครงการ

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ข้อมูลช่องทาง/กิจกรรม/โครงการ ในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
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เป้าประสงค์ที่ 5.8 มีระบบบริหารจัดการหน่วยงานส่วนขยายของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ KA47 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รองอธิการบดีฝ่าย มศว องครักษ์ คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
และผู้อํานวยการโรงพยาบาลชลประทาน
คําอธิบายตัวชี้วัด :
พิจารณาจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบัน โดยพิจารณาความพึงพอใจ
ในประเด็นสําคัญ ดังนี้
1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
สูตรการคํานวณ

:

จํานวนผู้ใช้บริการที่มีคะแนนความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการไม่ต่ํากว่า 3.51
x 100
จํานวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เป้าหมายปี 2559
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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เป้าประสงค์ที่ 5.9 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ทรัพยากร และระบบการหารายได้
ตัวชี้วัดที่ KA48

มีระบบกลไกการเงินและงบประมาณ
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 8.1)
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีงบประมาณ หรือ ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
คําอธิบายตัวชี้วัด :
หน่ วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิท ธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุท ธ์
ทางการเงิน ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของหน่วยงานที่สามารถผลักดัน
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะต้องสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันและหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์
แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาที่หน่วยงานใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือหน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
หลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินควรเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
และสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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หมายเหตุ :
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของหน่วยงาน
ที่สามรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์
แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาที่หน่วยงานใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจน
ถึ งที่ ม าของเงิน ทุ น ที่ ต้ อ งการใช้ ว่าสามารถจั ด หาได้ จ ากแหล่ งเงิน ทุ น ใด เช่ น รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือหน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ 7 ข้อ
เป้าหมายปี 2559
บรรลุ 7 ข้อ

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ข้อมูลระบบกลไกการเงินและงบประมาณ
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เป้าประสงค์ที่ 5.10 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและการบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ KA49 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.3)
ชนิดของตัวชีว้ ัด :
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล :
สํานักคอมพิวเตอร์
คําอธิบายตัวชี้วัด :
มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนในระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับเพื่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระดับดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด
เกณฑ์การประเมิน :
เป้าหมายปี 2558

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ 5 ข้อ
เป้าหมายปี 2559
บรรลุ 5 ข้อ

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารรายงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

