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สารบัญ
โปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางการดาเนินการประมวลข้อมูลและติดตามผลการปฏิบัตงิ านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามโปรแกรมฯ ข้อ 4-6)
สรุปตัวชี้วดั การประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจาปี แบบสมดุล 4 มิติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตามโปรแกรมฯ ข้อ 3.1)
มิติที่ 1 การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
1.1 การจัดเรียนการสอนและนิสิต
1.1.1 หลักสูตรตอบสนองความต้องการของสังคมในอนาคต
1.1.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้บณ
ั ฑิตที่พงึ ประสงค์
1.1.3 นิสิตมีทักษะในการเรียนรู้และศิลปะการดารงชีวิต
1.1.4 ผู้สอนมีสมรรถนะในการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.5 การประเมินผลและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ ง
1.2 การให้บริการแก่นิสิตและผู้รับบริการ
1.2.1 ระบบและกลไกการให้บริการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ระบบและกลไกการให้บริการที่เอื้อต่อการสนับสนุนนิสติ และผู้ใช้บริการ
1.2.3 กระบวนการปฏิบัติงานให้บริการมีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและผู้ใช้บริการ
มิติที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
2.1 งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการและใช้ประโยชน์ได้จริง
และได้รับการยอมรับในระดับสากล
2.2 งานวิจัยที่สง่ ผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
2.3 งานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมภายนอก ที่สะท้อนการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
2.4 งานวิจัยที่ส่งผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในส่วนงานของมหาวิทยาลัย
2.5 งานวิจัยทีน่ าไปสูน่ วัตกรรมและก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย
มิติที่ 3 การเงินและงบประมาณ
3.1 ระบบการบริหารงบประมาณที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การบริหารจัดการด้านการเงินโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 ความสามารถในการจัดหารายได้ของส่วนงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเรื่องการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
4.1 มหาวิทยาลัย/ส่วนงานมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และสามารถยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย
4.2 มีการประเมินและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดตามสายอาชีพและระดับตาแหน่ง
4.3 มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานและเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ
4.4 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
4.5 มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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คู่มือ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
บทนำ
ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติง านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้จัดทา (ร่าง) คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการประเมินและสะท้อนกระบวนการพัฒนาการดาเนินการของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
จึงยังคงกรอบวิธีการดาเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งมีกาหนดจัดทารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย แบ่งเป็น
2 ช่วง คือ ช่วงกลางปีงบประมาณ และช่วงปลายปีงบประมาณ ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ เรียบร้อยแล้ว
คู่มือ การติด ตามและประเมิน ผลฯ มีโ ปรแกรมการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กาหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC) หรือเครื่องมือที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และภารกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการได้
ยึด กรอบหลัก เกณฑ์ แนวทาง ขั้น ตอนตามการดาเนิน การที่ผ ่า นมา แต่มุ่ง เน้น ให้ก ารด าเนิน งานของ
มหาวิทยาลัย และส่วนงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้าทาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
มากขึ้น และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิท ยาลัย มีประสิทธิภ าพ และประสิทธิผ ลยิ่งขึ้น
และยกเลิกตัว ชี้วัดเชิงปริมาณที่มีการรายงานเป็นปกติอยู่แล้ว เช่น ตาแหน่งทางวิช าการของอาจารย์ ที่
สูงขึ้น การรับ นิสิตเป็น ไปตามแผน ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยปรับตัวชี้วัดตามแบบ
สมดุล 4 มิติ เป็น มิติที่ 1 การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ มิติที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม มิติที่
3 การเงิน และงบประมาณ และมิต ิที ่ 4 การบริ หารจั ดการ ซึ่ งมี การปรั บตั วชี้วั ดให้ มี ความเหมาะสมกั บ
การประเมินผลการพัฒนาและการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน สาหรับการให้คะแนนและระดับ
ผลประเมินเป็นดังนี้
 คะแนนผลประเมินรายตัวชี้วัด
ผลประเมิน
สูงมาก
คะแนนที่ได้รับ
4

สูง
3

ปานกลาง
2

ต่า
1

ต่ามาก
0

-2 การประเมินในภาพรวมเป็นรายมิติ โดยพิจารณาจากคะแนนของตัวชี้วัดและทาการคานวณหาค่าเฉลี่ย
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49
แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูง
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49
แสดงว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ย 0.50 – 1.49
แสดงว่ามีประสิทธิภาพต่า
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่า 0.50
แสดงว่ามีประสิทธิภาพต่ามาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทาเอกสารฉบับนี้
เพื่อเป็นการนาข้อมูลมาประกอบการจัดทารายงานประจาปีของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสะท้อนการดาเนินงานด้านต่าง ๆ และเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อระดับ
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลทั้งหมดจะสามารถส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและส่วนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พฤศจิกายน 2563

-3โปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร
1.1 การติดตามผลการดาเนินงานจากรายงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.2 การติดตามผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2.1 การปฏิบตั ิงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
1.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทาง
การบริหารมหาวิทยาลัย ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และ
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
1.2.3 ผลการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
โดยการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปี
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี โดย
3.1 การประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC) หรือเครื่องมือที่พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และภารกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
3.2 พิจารณาเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้แทนของส่วนงาน
4. การประเมินการดาเนินงานในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.1 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ของ มศว ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิจัย และ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570
4.2 การจัดทานโยบายและจัดทาแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของ มศว จานวน 4 ฉบับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2580 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี
ของ มศว และมีการกาหนดตัวชี้วดั ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่จะนาไปสู่
การพัฒนาให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิจัย และ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 ได้จริง
4.3 การแสวงหางบประมาณจากแหล่งต่างๆ นอกเหนือจากทีไ่ ด้รับการจัดสรร
โดยตรงจากรัฐ เช่น กระทรวงเจ้าภาพยุทธศาสตร์ของประเทศ หน่วยงาน
Program Management Unit (PMU) ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการบริหาร
งบประมาณวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และองค์กรภาคี
เครือข่าย ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อนามาสนับสนุนการทาภารกิจของ

รอบครึ่งปีแรก รอบประจาปี
(ต.ค.63-มี.ค.64) (ต.ค.63.-ก.ย.64)
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มหาวิทยาลัย ในการสร้างคน สร้างความรู้ ซึ่งต้องคานึงถึงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและกลไกในการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเหล่านั้น
4.4 การจัดทางบประมาณ มีการจัดทาแผนงบประมาณประจาปี ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ของ มศว ที่กาหนดไว้ในแต่ละระยะของแผนปฏิบัติการแต่ละฉบับ
โดยให้ทุกส่วนงานให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย
4.5 การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจาปี และ
การใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจาปี
5. การประเมินกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยทุ ธศาสตร์ของประเทศ
5.1 มีกลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการดาเนินการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
5.2 มีกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของทีมนักวิจัย
และเพิ่มเครือข่ายงานวิจยั ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สถาบันวิจัยอื่น เพื่อรองรับงานวิจยั ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ
5.3 มีกลยุทธ์ในการพัฒนางานวิจัยให้ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมและ/หรือนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น
6. การประเมินกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ภายนอก เช่น
ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการศึกษาแนวใหม่ของกระทรวง อว. และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ มศว ทั้งในด้านภารกิจ
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งนาไปสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่
(New Normal) เป็นต้น

รอบครึ่งปีแรก รอบประจาปี
(ต.ค.63-มี.ค.64) (ต.ค.63.-ก.ย.64)









-5แนวทางการดาเนินการประมวลข้อมูลและติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามโปรแกรมฯ ข้อ 4-6)
โปรแกรมการติดตามและประเมินผล
รอบครึ่งปีแรก
การปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564)
4. การประเมินการดาเนินงานในเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.1 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี 4.1.1 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการจัดทา
ของ มศว ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของ มศว
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
(ปี พ.ศ. 2565-2580)
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี
4.1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครอบคลุมผู้บริหาร
(พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายและ
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิจัย และ
4.1.3 ศึกษาความเชื่อมโยงของแผน มศว
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570
กับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวง อว. และแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 20 ปี โดยดูจากแผนผัง
ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น
4.1.4 ดูรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว 20 ปี ของ มศว
4.2 การจัดทานโยบายและจัดทาแผนปฏิบัติการ 4.2.1 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการจัดทา
ระยะ 5 ปี ของ มศว จานวน 4 ฉบับ ตั้งแต่
นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2561 – 2580 สอดคล้องกับแผน
ระยะ 5 ปี ของ มศว
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ของ มศว และ 4.2.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครอบคลุมผู้บริหาร
มีการกาหนดตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน
พัฒนาการที่จะนาไปสู่การพัฒนา
4.2.3 ศึกษาความเชื่อมโยงของ
ให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1) แผนปฏิบัติการของ มศว กับ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์ของ มศว
(พ.ศ. 2561-2580) และนโยบายและ
2) แผนปฏิบัติการของส่วนงาน กับ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิจัย และ
แผนปฏิบัติการของ มศว
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 ได้จริง
โดยดูจากแผนผังที่ มศว จัดทาขึ้น
4.2.4 ศึกษาความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบตั ิการของ มศว ทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงพัฒนาการที่จะนาไปสู่การบรรลุผล
ตามยุทธศาสตร์ของ มศว

รอบประจาปี
(ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)

ติดตามความคืบหน้าของ
การดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

ติดตามความคืบหน้าของ
การดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
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รอบครึ่งปีแรก
การปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564)
4.3 การแสวงหางบประมาณจากแหล่งต่างๆ
4.3.1 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการ
นอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรโดยตรงจาก
ในการวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จา่ ย
รัฐ เช่น กระทรวงเจ้าภาพยุทธศาสตร์ของ
ในการดาเนินงาน และแนวทาง
ประเทศ หน่วยงาน Program Management
ในการแสวงหารายได้และงบประมาณ
Unit (PMU) ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการบริหาร
จากแหล่งต่างๆ ในแต่ละปี เพื่อ
งบประมาณวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
ประกอบการจัดทาแผนงบประมาณ
นวัตกรรม (ววน.) และองค์กรภาคีเครือข่าย
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อนามา
4.3.2 ศึกษาผลการจัดสรรงบประมาณไปยัง
สนับสนุนการทาภารกิจของมหาวิทยาลัย
แผนงานโครงการของระดับส่วนงาน
ในการสร้างคน สร้างความรู้ ซึ่งต้องคานึงถึง
มีโครงสร้างต้นทุนของแต่ละพันธกิจว่า
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและกลไกในการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มศว หรือไม่
จัดสรรงบประมาณจากแหล่งเหล่านั้น
4.3.3 ศึกษาผลการจัดสรรงบประมาณ
ให้ส่วนงาน ว่าเป็นเงินจากรายได้
ประเภทใด และในสัดส่วนเท่าใด
4.4 การจัดทางบประมาณ มีการจัดทา
4.4.1 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการ
แผนงบประมาณประจาปี ทีส่ อดคล้องกับ
จัดสรรงบประมาณประจาปี
ยุทธศาสตร์ ของ มศว ที่กาหนดไว้ในแต่ละ 4.4.2 ศึกษาความสอดคล้องของงบประมาณ
ระยะของแผนปฏิบัติการแต่ละฉบับ โดยให้
ที่จัดสรรกับแผนปฏิบตั ิการประจาปีที่
ทุกส่วนงานให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์หลัก
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ มศว
ของมหาวิทยาลัย
4.5 การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม 4.5.1 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการ
แผนงาน/โครงการประจาปี และการใช้จา่ ยเงิน
ในการติดตามประเมินผล
ตามแผนงบประมาณประจาปี
การดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนงบประมาณประจาปี
4.5.2 ศึกษาผลการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการประจาปีและการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนงบประมาณประจาปี

รอบประจาปี
(ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)
ติดตามความคืบหน้าของ
การดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

ติดตามความคืบหน้าของ
การดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

ติดตามความคืบหน้าของ
การดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
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รอบครึ่งปีแรก
การปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564)
5. การประเมินกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ
5.1 มีกลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
5.1.1 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการวิจัยของ
กาหนดกลยุทธ์ในการแสวงหา
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
แหล่งทุนวิจัย
ของประเทศ
5.1.2 ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อ 5.1.1
5.2 มีกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
5.2.1 ศึกษาว่ากลยุทธ์ต่อไปนี้ รองรับ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของทีมนักวิจัย และ
งานวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
เพิ่มเครือข่ายงานวิจัยร่วมกันทั้งภายในและ
ของประเทศหรือไม่
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันวิจัยอื่น
(1) กลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อรองรับงานวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
นักวิจัย เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของ
ของประเทศ
ทีมนักวิจัย
(2) กลยุทธ์ในการสร้างเครือข่าย
งานวิจัยร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สถาบันวิจัยอื่น
5.2.2 ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามข้อ 5.2.1 (1) และ (2)
5.3 มีกลยุทธ์ในการพัฒนางานวิจัยให้ได้รับการจด 5.3.1 ศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนางานวิจัยให้
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น สามารถ
ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
พัฒนาเป็นนวัตกรรมและ/หรือนาไปสู่การ
ปัญญาเพิม่ ขึ้นสามารถพัฒนาเป็น
สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น
นวัตกรรมและ/หรือนาไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพิม่ เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น
5.3.2 ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อ 5.3.1
6. การประเมินกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลง
6.1 ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
จากสถานการณ์ภายนอก เช่น ยุทธศาสตร์และ
จากสถานการณ์ภายนอก เช่น
นโยบายการจัดการศึกษาแนวใหม่ของกระทรวง
ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัด
อว. และหน่วยงานอื่นๆ ที่มผี ลกระทบต่อการ
การศึกษาแนวใหม่ของกระทรวง อว.
บริหารจัดการของ มศว ทั้งในด้านภารกิจการสอน
และหน่วยงานอื่นๆ ที่มตี ่อการจัด
การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร
การศึกษาและการบริหารจัดการ
จัดการด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย การระบาด
ของ มศว การระบาดของเชื้อไวรัส
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งนาไปสู่ชีวิตปกติ
COVID-19 ซึ่งนาไปสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่
วิถีใหม่ (New Normal) เป็นต้น
(New Normal) เป็นต้น

รอบประจาปี
(ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)

ติดตามผลการดาเนินการ
ตามกลยุทธ์และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

ติดตามผลการดาเนินการ
ตามกลยุทธ์และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

-8โปรแกรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบครึ่งปีแรก
(ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564)
6.2 ศึกษากลยุทธ์และแผนงานที่จะรองรับ
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงตามข้อ
6.1 ทั้งขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
และการดาเนินการเพื่อมุ่งสูเ่ ป้าหมาย
ในระยะสั้นและระยะยาว
6.3 ศึกษากลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด
Internal Engagement การรวมบริการ
ประสานภารกิจ โดยเน้นการบูรณาการ
ให้เกิดทีมงานระหว่างส่วนงาน/
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับทั้งเรื่อง
การออกแบบหลักสูตร งานวิจัย และ
งานบริการวิชาการ
6.4 ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามข้อ 6.1, 6.2, และ 6.3

รอบประจาปี
(ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)

-9สรุปตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี แบบสมดุล 4 มิติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ตำมโปรแกมฯ ข้อ 3.1)
ตัวชี้วัด
มิติที่ 1 กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
1.1 กำรจัดเรียนกำรสอนและนิสิต
1.1.1 หลักสูตรตอบสนองความต้องการของสังคมในอนาคต
1.1.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
1.1.3 นิสิตมีทักษะในการเรียนรู้และศิลปะการดารงชีวิต
1.1.4 ผู้สอนมีสมรรถนะในการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.5 การประเมินผลและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
1.2 กำรให้บริกำรแก่นิสิตและผู้รับบริกำร
1.2.1 ระบบและกลไกการให้บริการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ระบบและกลไกการให้บริการที่เอื้อต่อการสนับสนุนนิสติ และ
ผู้ใช้บริการ
1.2.3 กระบวนการปฏิบัติงานให้บริการมีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
1.2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและผู้ใช้บริการ
มิติที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรม
2.1 งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการ
และใช้ประโยชน์ได้จริง และได้รับการยอมรับในระดับสากล
2.2 งานวิจัยที่สง่ ผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
2.3 งานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมภายนอก ที่สะท้อนการเป็น
มหาวิทยาลัยรับใช้สงั คม
2.4 งานวิจัยที่สง่ ผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
ในส่วนงานของมหาวิทยาลัย
2.5 งานวิจัยทีน่ าไปสูน่ วัตกรรมและก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย
มิติที่ 3 กำรเงินและงบประมำณ
3.1 ระบบการบริหารงบประมาณที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การบริหารจัดการด้านการเงินโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 ความสามารถในการจัดหารายได้ของส่วนงาน เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเรื่องการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ระดับส่วนงำนตำมภำรกิจหลัก
ระดับ
วิจัย/
กำรเรียน
สนับสนุน
มหำวิทยำลัย
สนับสนุน
กำรสอน
วิชำกำร
กำรวิจัย
5
5
4
4























1

4


4



5















3









3




3



3
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ตัวชี้วัด
มิติที่ 4 กำรบริหำรจัดกำร
4.1 มหาวิทยาลัย/ส่วนงานมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสามารถยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย
4.2 มีการประเมินและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนดตามสายอาชีพและระดับตาแหน่ง
4.3 มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานและเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัย
และส่วนงานต่างๆ
4.4 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
4.5 มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
สรุปจำนวนตัวชี้วัด ทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด

ระดับส่วนงำนตำมภำรกิจหลัก
ระดับ
วิจัย/
กำรเรียน
สนับสนุน
มหำวิทยำลัย
สนับสนุน
กำรสอน
วิชำกำร
กำรวิจัย
5
5
5
5
































17

17

17

13

หมำยเหตุ: รายชื่อส่วนงานตามภารกิจหลัก
ส่วนงานทีม่ ีการเรียนการสอน
1 คณะทันตแพทยศำสตร์
2 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
3 คณะพยำบำลศำสตร์
4 คณะพลศึกษำ
5 คณะแพทยศำสตร์
6 คณะเภสัชศำสตร์
7 คณะมนุษยศำสตร์
8 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
9 คณะวิทยำศำสตร์
10 คณะวิศวกรรมศำสตร์
11 คณะศิลปกรรมศำสตร์
12 คณะศึกษำศำสตร์
13 คณะเศรษฐศำสตร์
14 คณะกำยภำพบำบัด
15 คณะสังคมศำสตร์
16 คณะบริหำรธุรกิจเพือ่ สังคม
17 บัณฑิตวิทยำลัย
18 วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม
19 วิทยำลัยนำนำชำติเพือ่ ศึกษำควำมยั่งยืน
20 วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย
21 วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
22 สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์
23 สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ
24 สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้

ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
25 สำนักคอมพิวเตอร์
26 สำนักสือ่ และเทคโนโลยีกำรศึกษำ
27 สำนักหอสมุดกลำง
28 ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
29 สำนักงำนอธิกำรบดี
30 สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ส่วนงานการวิจยั /สนับสนุนการวิจยั
31 สถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย
32 สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ
33 สถำบันวิจัย พัฒนำ และสำธิตกำรศึกษำ
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มิติที่ 1 กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
1.1 กำรจัดเรียนกำรสอนและนิสิต
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 หลักสูตรตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมในอนำคต
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมและการสร้างบัณฑิตให้พร้อมสู่การทางานจริง สามารถสะท้อนได้ว่าบัณฑิต
มีความรู้ชัดปฏิบัติได้จริง
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย และ ส่วนงานการเรียนการสอน
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. มีระบบและกลไกรองรับการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์

ข้อมูลที่ต้องกำร
 ระบบ - มีเอกสารหรือรายงานที่แสดงถึง
กระบวนการ PDCA คือมีการวางแผน
ดาเนินการ ปรับปรุง และพัฒนา
 กลไก - มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
เอกสารหลักฐาน: รายงาน รายชื่อคณะกรรมการ
2. มีการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้แก่  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร
นิสิตในแต่ละสาขา และทุกหลักสูตรต้องบูรณาการกับ ที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการข้ามศาสตร์
การปฏิบัติงาน (Cooperative and Work Integrated  ทุกหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการ
Education: CWIE) เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ชัด
กับการปฏิบัติงาน (Cooperative and Work
ปฏิบัติได้จริง
Integrated Education: CWIE)
3. มีหลักสูตรต่อยอดบริการวิชาการต่อสังคม
เอกสารหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร Re-skill,
หลักสูตรประกาศนียบัตร Re-skill, Up-skill
Up-skill
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจและความต้องการ
 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจและ
ของผู้ใช้บัณฑิตแต่ละสาขา เพื่อนามาพิจารณา
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตแต่ละสาขา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร หรือปิดหลักสูตร
 รายงานการวิเคราะห์ความต้องการของสังคม
ที่ไม่ตรงตามความต้องการของสังคม
หมายเหตุ ยกเว้นการประเมิน “สานักนวัตกรรมการเรียนรู้”
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน –
1 คะแนน –
2 คะแนน –
3 คะแนน –
4 คะแนน –

ไม่มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการข้อ 1
มีการดาเนินการข้อ 1 และ ข้อ 2 หรือ 3 หรือ 4 อีก 1 ข้อ
มีการดาเนินการข้อ 1 และ ข้อ 2 หรือ 3 หรือ 4 อีก 2 ข้อ
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

- 12 แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน :
ข้อ 2
เกณฑ์พิจารณาพื้นฐาน แต่ละหลักสูตรต้องมีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ อย่างน้อย 1 รายวิชา
ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ และหลักสูตรต้องบูรณาการกับการปฏิบัติงาน
เกณฑ์พิจารณาสาหรับส่วนงาน/มหาวิทยาลัย ต้องมีหลักสูตรที่มรี ายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ตามเกณฑ์การพิจารณาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่รับผิดชอบ
 เกณฑ์กำรให้คะแนน :
การดาเนินการ ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ไม่ถือเป็นการดาเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยง คะแนนการประเมิน
จึงนับตามจานวนการดาเนินการ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——

- 13 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน สามารถผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีสมรรถนะสูง
และสามารถปฏิบัติงานได้จริง
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย และ ส่วนงานการเรียนการสอนส่วนงาน
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
ข้อมูลที่ต้องกำร
1. มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้รู้จัก
แผนการสอนของรายวิชาในทุกหลักสูตรที่สะท้อน
กระบวนการคิดและให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ให้ถึงเห็นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง (active learning,
แบบ active learning และ problem-based
problem-based learning)
learning
2. มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
 เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
ทีใ่ ช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน
 แผนการสอนของรายวิชาในทุกหลักสูตร
(อาจจะเป็น มคอ.3 และ มคอ.4)
 หลักฐานแสดงถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
3. มีการสร้างนิสิตให้มี literacy และเกิดปัญญา
เอกสารที่แสดงถึงการสร้างให้นิสิตมี literacy และ
(Wisdoms)
เกิดปัญญา (Wisdoms) ในทุกหลักสูตร
4. มีการประเมินผลกระบวนการเรียนการสอน
เอกสารที่แสดงถึงการผลการประเมินกระบวนการ
และนาผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียน เรียนการสอนของปีที่ผ่านมา และแผนการพัฒนา
การสอน อย่างต่อเนื่อง
หรือแผนการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ของปีที่ประเมิน ในทุกหลักสูตร
(อาจเป็น มคอ.5 ก่อนรอบปีที่ประเมิน และมคอ. 3
ของปีที่ประเมิน)
หมายเหตุ สานักนวัตกรรมการเรียนรู้ควรมีอย่างน้อย 1 รายวิชาที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการข้อใดข้อหนึ่ง 1 ข้อ
2 คะแนน – มีการดาเนินการข้อใดข้อหนึ่ง 2 ข้อ
3 คะแนน – มีการดาเนินการข้อใดข้อหนึ่ง 3 ข้อ
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ

- 14 แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อมูลที่ต้องกำร และคำนิยำมที่เกี่ยวข้อง
 เกณฑ์กำรประเมิน : ——
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : การดาเนินการแต่ละข้อ ไม่ถือเป็นการดาเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยง
คะแนนการประเมินจึงนับตามจานวนการดาเนินการ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——
 คำนิยำมที่เกี่ยวข้อง
o เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) หมายถึง ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital
literacy หมายถึง ทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์
โทรศั พ ท์ แท็ บเลต โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และสื่ อ ออนไลน์ มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ในการสื่ อ สาร
การปฏิบัติงาน และการทางานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางานหรือระบบงานในองค์กรให้มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
o ทักษะดังกล่ำวครอบคลุมควำมสำมำรถ 4 มิติ
1. การใช้ (Use)
2. เข้าใจ (Understand)
3. การสร้าง (Create)
4. เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 15 ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 นิสิตมีทักษะในกำรเรียนรู้และศิลปะกำรดำรงชีวิต
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ลักษณะ คือ Foundational Literacies,
Competencies และ Character Qualities เพื่อที่จะสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ สามารถ
ปรับตัวประยุกต์ใช้ให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งมีศิลปะในการดารงชีวิตที่ดี
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย และ ส่วนงานการเรียนการสอน
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. มีการดาเนินงานให้นิสิตมี Foundational
Literacies กลุ่มทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ได้แก่ การใช้ภาษา
(Language Literacy) การคานวณ (Numeracy
Literacy) การใช้เทคโนโลยี (ICT Literacy) การใช้
วิทยาศาสตร์กับสิ่งรอบตัว (Scientific Literacy)
การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม
(Cultural & Civic Literacy) รวมทั้ง การจัดการ
ด้านการเงิน (Financial Literacy) วิธีการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
2. มีการดาเนินงานให้นิสิตมี Competencies
กลุ่มทักษะที่ต้องนามาใช้ในการจัดการกับปัญหา
หรือความท้าทายที่ต้องพบในชีวิต ซึง่ เป็นทักษะ
สาคัญที่ใช้ร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกจุด
(Critical Thinking) สร้างวิธีการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ (Creativity) รวมทั้งสื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่น (Communication &
Collaboration) เพื่อแก้ปัญหานั้นให้ได้
3. มีการดาเนินงานให้นิสิตมี Character Qualities
กลุ่มทักษะที่ใช้ในการจัดการตัวเองกับสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น ความอยากรู้
อยากเห็น (Curiosity) การริเริ่มสร้างสรรค์
(Initiative) ความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (Persistence/Grit) ความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม
(Adaptability) ความเป็นผู้นา (Leadership)
และความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม
(Social & Cultural Awareness) ด้วย

ข้อมูลที่ต้องกำร
หลักฐานที่แสดงว่ามีการดาเนินงานให้นิสิตมี
Foundational Literacies อย่างน้อย 3 ประเภท

หลักฐานที่แสดงว่ามีการดาเนินงานให้นิสิตมี
Competencies อย่างน้อย 3 ประเภท

หลักฐานที่แสดงว่ามีการดาเนินงานให้นิสิตมี
Character Qualities อย่างน้อย 3 ประเภท

- 16 เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
ข้อมูลที่ต้องกำร
4. มีการติดตามประเมินผลทักษะในการเรียนรู้และ
รายงานผลการประเมินการดาเนินงานตามเกณฑ์
ศิลปะการดารงชีวิตของนิสิต ตามเกณฑ์ข้อ 1-3
ข้อ 1-3 และแนวทางในการพัฒนาในรอบปีถัดไป
เพื่อนามาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้นิสิตมีทักษะที่พึงประสงค์ดีขึ้น
หมายเหตุ
• ส่วนงานที่มีการเรียนการสอน ไม่รวมรายวิชาศึกษาทั่วไป
• สาหรับสานักนวัตกรรมการเรียนรู้ จะต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมนิสิตตามเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1-3
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการข้อใดข้อหนึ่ง 1 ข้อ
2 คะแนน – มีการดาเนินการข้อใดข้อหนึ่ง 2 ข้อ
3 คะแนน – มีการดาเนินการข้อใดข้อหนึ่ง 3 ข้อ
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน : ——
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : การดาเนินการแต่ละข้อ ไม่ถือเป็นการดาเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยง
คะแนนการประเมินจึงนับตามจานวนการดาเนินการ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : โดยการอนุมานประเมินผลตามกระบวนการทีม่ ี ถือว่ามีการพัฒนา/ส่งเสริมให้เกิดทักษะ
เช่น การจัด Workshop การเสวนา ฯลฯ

- 17 ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ผู้สอนมีสมรรถนะในกำรสอนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอนมีสมรรถนะในการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้จริง
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย และ ส่วนงานการเรียนการสอน
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. มีเทคนิคการสอนสมัยใหม่ หลากหลายรูปแบบ
ผสมผสานอย่างเหมาะสม เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และชักจูงให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้
2. มีค่านิยมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
จรรยาบรรณของความเป็นครู และเป็นตัวอย่างที่ดี

ข้อมูลที่ต้องกำร
ร้อยละ 85 ของอาจารย์ในส่วนงานมีเทคนิค
การสอนสมัยใหม่ หลากหลายรูปแบบ ผสมผสาน
อย่างเหมาะสม
 ร้อยละ 100 ของอาจารย์ในส่วนงาน
ไม่ถูกร้องเรียน
 มีการปฏิบัติตนตามค่านิยมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ จรรยาบรรณของความเป็นครู
ที่มหาวิทยาลัย/ส่วนงานกาหนดไว้
3. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้รู้ดีในเรื่อง
 รายงานการรับรองสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ
ที่สอนและวิธีสอน ทักษะความเป็นครูและ
มาตรฐานวิชาชีพ (UKPSF) ตามเกณฑ์
พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การเป็น Facilitator, Coordinator, Coach และ
 แผนและผลการพัฒนาผู้สอนว่ามีทักษะความ
สามารถนาไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นครูและพร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. โครงการพัฒนาอาจารย์โดยผู้ที่ได้รับการรับรอง  รายงานการติดตาม ประเมินผลโครงการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
อาจารย์ให้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ตาม
(UKPSF) สามารถผลักดันให้อาจารย์ที่เข้าร่วม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพ (UKPSF)
โครงการได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์
 แผนปรับปรุงและพัฒนาโครงการพัฒนาอาจารย์
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (UKPSF) หรือ
เพื่อให้ได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตามเป้าหมาย
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
ที่กาหนดไว้ในแผน และนาไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาอาจารย์ต่อไป
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน –
1 คะแนน –
2 คะแนน –
3 คะแนน –
4 คะแนน –

ไม่มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการข้อ 1
มีการดาเนินการข้อ 1 และ ข้อ 2
มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

- 18 แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน : ข้อ 1 เป็นพื้นฐานของผู้สอน ที่ทุกคนควรทาได้
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : คะแนนการประเมินนับตามประสิทธิภาพของการดาเนินการตามลาดับ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——

- 19 ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 กำรประเมินผลและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อนาไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สามารถยกระดับการเรียนการสอน
ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย และ ส่วนงานการเรียนการสอน
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ข้อมูลที่ต้องกำร
ระบบ - มีเอกสารหรือรายงานที่แสดงถึง
กระบวนการ PDCA ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน คือ มีการวางแผน ดาเนินการ ปรับปรุง
และพัฒนา เช่น รายงานการประชุมภาควิชา/
ประชุมหลักสูตรที่แสดงถึงมีการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. มีการประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการเรียน  เอกสารที่แสดงถึงกระบวนการประเมินผล
(Formative) และเมื่อสิ้นสุดการเรียน (Summative) ความก้าวหน้าในระหว่างการเรียน (Formative)
เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตาม Outcome Based
และเมื่อสิ้นสุดการเรียน (Summative)
Education ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
 รายงานสัมฤทธิผลตาม Outcome Based
Education ของนิสิตในแต่ละหลักสูตร
(อาจดูจาก มคอ.5 และ มคอ.6)
3. มีเทคนิคและรูปแบบของการประเมินผล
เอกสารเปรียบเทียบที่แสดงถึงเป้าหมายการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ที่คาดหวังและรูปแบบของการประเมินผล
ทุกหลักสูตร
4. มีการประเมินและพัฒนากระบวนการประเมินผล ทุกหลักสูตร มีผลการประเมินกระบวนการ
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ
ประเมินผลของปีที่ผ่านมา และแผนการพัฒนา
การเรียนการสอนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
หรือแผนการประเมินผลในปีที่ประเมิน
จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา หรือในปีต่อไป
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน –
1 คะแนน –
2 คะแนน –
3 คะแนน –
4 คะแนน –

ไม่มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการข้อ 1
มีการดาเนินการข้อ 1 และ ข้อ 2
มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน : ข้อ 1 เป็นพื้นฐานของผู้สอน ที่ทุกคนควรทาได้
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : คะแนนการประเมินนับตามประสิทธิภาพของการดาเนินการตามลาดับ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——

- 20 -

1.2 กำรให้บริกำรแก่นิสิตและผู้รับบริกำร
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระบบและกลไกกำรให้บริกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนของมหำวิทยำลัย
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมให้ส่วนงานมีระบบและกลไกในการให้บริการที่สามารถทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนของมหาวิทยาลัย

ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจยั และ ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. มีระบบ กลไก แนวปฏิบัติ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
แต่ละด้าน

ข้อมูลที่ต้องกำร
 ระบบ กลไก และแนวปฏิบัติในการให้บริการ
 มาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
 ชื่อและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
2. มีแผนพัฒนาการดาเนินงานการให้บริการ ที่ส่งผล แผนพัฒนาการดาเนินงานการให้บริการ
ต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนของมหาวิทยาลัย
3. มีการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน รายงานสรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
ให้บริการ รวมทั้งควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม คุณภาพการให้บริการประจาภาคการศึกษา และ/
มาตรฐานที่กาหนดไว้
หรือประจาปี
4. มีการนาผลการประเมินคุณภาพและการพัฒนา
แผนพัฒนาระบบการให้บริการในปีต่อไป
การดาเนินงานการให้บริการมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการให้บริการในรอบปีต่อไป
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน –
1 คะแนน –
2 คะแนน –
3 คะแนน –
4 คะแนน –

ไม่มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการข้อ 1
มีการดาเนินการข้อ 1 และ ข้อ 2
มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน : ——
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : คะแนนการประเมินนับตามประสิทธิภาพของการดาเนินการตามลาดับ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——

- 21 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระบบและกลไกกำรให้บริกำรที่เอื้อต่อกำรสนับสนุนนิสิตและผู้ใช้บริกำร
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อให้ระบบและกลไกการให้บริการนิสิตและผู้ใช้บริการสอดคล้องกับความต้องการและ
เอื้อต่อการสนับสนุนนิสิตและผูใ้ ช้บริการ
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจยั และ ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. มีการวิเคราะห์ความต้องการการสนับสนุนของ
นิสิตและผู้ใช้บริการ
2. มีการนาผลการวิเคราะห์มาออกแบบกิจกรรมหรือ
พัฒนาการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนิสิตและผู้ใช้บริการ
3. มีการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ให้บริการตามข้อ 2 จากนิสิตและผู้ใช้บริการเป็น
ประจาภาคการศึกษา และ/หรือประจาปี
4. มีการนาผลการรับฟังความเห็นมาทบทวน
ปรับปรุง หรือพัฒนาระบบ วิธีการให้บริการแก่
นิสิตและผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลที่ต้องกำร
รายงานสรุปผลวิเคราะห์ความต้องการ
การสนับสนุนของนิสิตและผู้ใช้บริการ
รูปแบบกิจกรรมหรือการพัฒนากระบวนการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับรายงานสรุปผลวิเคราะห์
ความต้องการการสนับสนุนของนิสิตและผู้ใช้บริการ
แบบสอบถามความคิดเห็น หรือรายงานสรุปการ
สัมภาษณ์สอบถามนิสิต ผู้ใช้บริการ หรือผู้เกี่ยวข้อง
แนวทางหรือแผนการปรับปรุง พัฒนาระบบ หรือ
วิธีการให้บริการ ที่จะดาเนินการในปีต่อไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน –
1 คะแนน –
2 คะแนน –
3 คะแนน –
4 คะแนน –

ไม่มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการข้อ 1
มีการดาเนินการข้อ 1 และ ข้อ 2
มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน :
- ข้อ 1 และข้อ 3 สามารถทาพร้อมกันได้ เพื่อนามาวิเคราะห์ความต้องการของนิสิตและผู้ใช้บริการ
ว่ามีความต้องการ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร
- ข้อ 4 เพื่อเน้นกระบวนการ PDCA
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : คะแนนการประเมินนับตามประสิทธิภาพของการดาเนินการตามลาดับ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——

- 22 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กระบวนกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรมีควำมคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการแก่นิสิตและผู้ใช้บริการ มีความคุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ ต้นทุนในการดาเนินงานต่า แต่สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมาย

ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจยั และ ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. มีการกาหนดเป้าหมายการให้บริการ แผนหรือ
กิจกรรมการดาเนินงาน และกระบวนการ
ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
2. สามารถดาเนินการได้ตามแผนหรือกระบวนการ
ที่กาหนดไว้ โดยไม่ผิดระเบียบและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
3. นิสิตและผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
เป้าหมายที่ระบุไว้ในแผน
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนหรือ
กิจกรรมการดาเนินงาน และนามาใช้ประโยชน์ใน
การออกแบบกิจกรรม การกาหนดเป้าหมาย การ
กาหนดแผน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ในรอบปีต่อไปให้มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ข้อมูลที่ต้องกำร
 แผนงาน/โครงการ การจัดกิจกรรมดาเนินงาน
 เอกสารแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รายงานข้อมูลจานวนนิสิตและผู้ใช้บริการที่เข้าร่วม
กิจกรรม
 รายงานการประเมินความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
 รายงานสรุปความคิดเห็นของนิสิตและผู้ใช้บริการ
ที่เข้าร่วมโครงการ
 แนวทางหรือแผนการพัฒนาการให้บริการในปีต่อไป

เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน –
1 คะแนน –
2 คะแนน –
3 คะแนน –
4 คะแนน –

ไม่มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการข้อ 1
มีการดาเนินการข้อ 1 และ ข้อ 2
มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน :
- ข้อ 1 การกาหนดเป้าหมายการให้บริการ คือ ต้องระบุประเภทและเป้าหมายของการให้บริการที่ชัดเจน
- ข้อ 2 การไม่ผดิ ระเบียบ คือ ไม่เกิดข้อท้วงติงหรือเรื่องร้องเรียนใดๆ ในการดาเนินงาน
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : คะแนนการประเมินนับตามประสิทธิภาพของการดาเนินการตามลาดับ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——

- 23 ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตและผู้ใช้บริกำร
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของการดาเนินงานของส่วนงานเกี่ยวกับการให้บริการนิสิต
และผู้ใช้บริการ

ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจยั และ ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
ข้อมูลที่ต้องกำร
1. แบบสารวจความพึงพอใจของส่วนงาน ที่ส่วนงานพัฒนาขึ้น
2. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0
1
2
3
4

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจ
ไม่มีการดาเนินการ หรือค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00
ค่าเฉลี่ย 3.00 – 3.49
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 3.99
ค่าเฉลี่ย 4.00 - 4.49
ค่าเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป

แนวคิด เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : ค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจไม่ควรต่ากว่า 3.00
 ข้อมูลที่ต้องกำร : เครื่องมือในการวัดผลไม่จาเป็นต้องเหมือนกันทุกส่วนงาน ส่วนงานต้องพัฒนาขึ้นตามบริบท
ในการให้บริการของส่วนงาน
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มิติที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 2.1 งำนวิจัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่ตรงตำมควำมต้องกำรและใช้ประโยชน์ได้จริง
และได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมให้งานวิจัย สามารถยกระดับคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับ
การยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพื่อสะท้อนความเป็นแหล่งวิชาการและ
งานวิจัย ซึ่งเป็นเกียรติภูมิของสถาบันการศึกษา นาไปสู่ชื่อเสียงและได้รับการจัดอันดับ
ของมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น จากสถาบันจัดอันดับที่น่าเชื่อถือ
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย ส่วนงานการเรียนการสอน และ ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจัย
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ
รวมทั้งยุทธศาสตร์กลุ่มกระทรวง

2. มีแผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้เป็นไปตาม
สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของทีมนักวิจัย และเพิ่มเครือข่าย
งานวิจัยร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันวิจัยอื่น เพื่อรองรับ
งานวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ
รวมทั้งให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย เพื่อ
สร้างเสริมประสบการณ์ด้านการวิจัย
3. มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ข้อ 1 และข้อ 2 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
ดาเนินงานวิจัยในปีต่อไป

4. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในฐานข้อมูลที่ยอมรับในระดับสากล และ
มีนวัตกรรมที่ตรงความต้องการและใช้ประโยชน์
ได้จริง









ข้อมูลที่ต้องกำร
ข้อมูลวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศและยุทธศาสตร์กลุ่มกระทรวง
ข้อมูลวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
แผนปฏิบัติการประจาปี /แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม กับยุทธศาสตร์ของประเทศและ
ยุทธศาสตร์กลุ่มกระทรวง
เอกสารแผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย
รายงานผลการเพิ่มเครือข่ายงานวิจัย
จากปีที่ผ่านมา
รายงานการมีส่วนร่วมของนิสิตในงานวิจัย

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจาปี ตามเกณฑ์ข้อ 1
 รายงานผลการปฏบัติงานตามแผนพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย ตามเกณฑ์ข้อ 2
 ข้อสรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
แผนการดาเนินงานวิจัยในปีต่อไป
 รายงานจานวนและรายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับสากล
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ตามเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี
 รายงานจานวนและรายชื่อนวัตกรรม
ที่สร้างสรรค์ได้ในแต่ละรอบปี (ย้อนหลัง 5 ปี)

- 25 เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1
2 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 และข้อ 2
3 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ
แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน : 1. การยกระดับคุณภาพงานวิจัย โดยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล
ที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จย้อนหลัง 5 ปี
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : คะแนนการประเมินนับตามประสิทธิภาพของการดาเนินการตามลาดับ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science
(เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse
(อ้างอิง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ค. 2562)

- 26 ตัวชี้วัดที่ 2.2 งำนวิจัยที่ส่งผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
มหำวิทยำลัย
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมงานวิจัยที่ส่งผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย ส่วนงานการเรียนการสอน และ ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจัย
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. มีงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอน
2. มีงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ในส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
3. มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน หรือ
ระบบการบริหารจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อมูลที่ต้องกำร
โครงการวิจัยที่พัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอน
โครงการวิจัยที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน หรือระบบ
บริหารจัดการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ได้รับการ
ปรับปรุงหรือพัฒนา จากผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน หรือระบบการ
บริหารจัดการ
4. มีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการออกแบบ
 เอกสารที่แสดงถึงคุณภาพการออกแบบ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน หรือการบริหาร
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน หรือการ
จัดการ
บริหารจัดการที่ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากผลงานวิจัย
 ข้อมูลแสดงการยกระดับคุณภาพโดยการ
เปรียบเทียบระหว่างก่อนมีการทางานวิจัยกับ
หลังจากการมีผลงานวิจัย
เกณฑ์กำรให้คะแนน

0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 3 จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน - มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน – มีการดาเนินการทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ

- 27 แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน : แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 ระดับ คือ
(1) ข้อ 1 และข้อ 2 มีการสร้างงานวิจัยโดยมีเป้าหมาย 2 เรื่อง คือหลักสูตรการเรียนการสอน และบริหารจัดการ
(2) ข้อ 3 และข้อ 4 มีการนาไปใช้เพื่อให้เกิด Impact โดยข้อ 3 เป็นผลลัพธ์รอบแรก และ
ข้อ 4 เป็นการต่อยอดจากผลลัพธ์ข้อ 3 เพื่อยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายในระยะยาว
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : การดาเนินการ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ไม่ถือเป็นการดาเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยง
คะแนนการประเมินจึงนับตามจานวนการดาเนินการ ซึ่งหากมีการยกระดับคุณภาพจึงจะนับเป็นคะแนนสูงสุด
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ต้องการในข้อ 1 และข้อ 2 เป็นงานวิจัยในปีที่ประเมิน แต่ข้อ 3 และข้อ 4 สามารถนาผลงานวิจัย
ที่แล้วเสร็จในปีที่ประเมินหรือก่อนหน้าปีที่ประเมิน มาใช้อ้างอิงก็ได้
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——

- 28 ตัวชี้วัดที่ 2.3 งำนวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมภำยนอก ที่สะท้อนกำรเป็นมหำวิทยำลัยรับใช้สังคม
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมภายนอก ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goal: SDG) และสะท้อนการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย ส่วนงานการเรียนการสอน และ ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจัย
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. มีงานวิจัยที่ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย

ข้อมูลที่ต้องกำร
โครงการวิจัยที่ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยในเขต
พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
2. มีงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
โครงการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือ
หรือจังหวัดในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ จังหวัดในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ หรือ
หรือระดับชาติหรือระดับสากล
ระดับชาติหรือระดับสากล
3. มีการนาผลงานวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ชุมชน พื้นที่ หรือจังหวัด ได้รับการพัฒนาจากผลงานวิจัย
แหล่งเรียนรู้ อาชีพ การดารงชีวิต หรือการเพิ่ม ในด้าน
รายได้ ในระดับชุมชน พื้นที่ หรือจังหวัด
 การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ อาชีพ การดารงชีวิต
 การเพิ่มรายได้
4. มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ที่แสดงให้เห็น  ความเป็นอยู่ สภาพสังคม รายได้ของประชากร
ได้ว่าชุมชน พื้นที่ หรือจังหวัดในความรับผิดชอบ
ในชุมชน พื้นที่ หรือจังหวัดในความรับผิดชอบ
มีความเป็นอยู่ มีสภาพสังคมที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ดีขึ้นหรือสูงขึ้น
ฯลฯ
 ข้อมูลแสดงการยกระดับคุณภาพโดยการเปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนมีการทางานวิจัยกับหลังจากการ
มีผลงานวิจัย
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการในข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 3 จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน - มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 3 จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน – มีการดาเนินการทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ
แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน :
(1) ข้อ 1 เป็นการสร้างงานวิจัยทีช่ ุมชมมีส่วนร่วมคิดร่วมทาในกระบวนการวิจัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
(2) ข้อ 2 เป็นการสร้างงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายทั้งระดับชุมชนหรือจังหวัดในเขตพื้นที่
ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
(3) ข้อ 3 เป็นการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามเป้าหมาย
(4) ข้อ 4 ไม่ใช่มีผลดาเนินงานที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ที่เกิดจากการผลักดัน
โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดคุณภาพที่สูงขึ้น

- 29  เกณฑ์กำรให้คะแนน : การดาเนินการ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ไม่ถือเป็นการดาเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยง
คะแนนการประเมินจึงนับตามจานวนการดาเนินการ ซึ่งหากมีการยกระดับคุณภาพ
จึงจะนับเป็นคะแนนสูงสุด
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ต้องการในข้อ 1 และข้อ 2 เป็นงานวิจัยในปีที่ประเมิน
แต่ข้อ 3 และข้อ 4 สามารถนาผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปีที่ประเมินหรือก่อนหน้า
ปีที่ประเมิน มาใช้อ้างอิงก็ได้
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——

- 30 ตัวชี้วัดที่ 2.4 งำนวิจัยที่ส่งผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรในส่วนงำนของมหำวิทยำลัย
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมงานวิจัยที่ส่งผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจยั และ ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรในส่วนงาน
ให้มีสมรรถนะสามารถทางานวิจัยได้

2. มีกลไกการสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงาน
ทางานวิจัย
3. มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ในการปรับเปลี่ยน
นโยบาย และการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ ในส่วนงานของมหาวิทยาลัย
4. มีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการออกแบบ
การบริหารจัดการในส่วนงานของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลที่ต้องกำร
 ระบบ - มีเอกสารหรือรายงานที่แสดงถึง
กระบวนการ PDCA คือมีการวางแผน
ดาเนินการ ปรับปรุง และพัฒนา
 มีกลไก - มีผู้รับผิดชอบ
รายงานการสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานทางาน
วิจัย เช่น ทุนสนับสนุน การแต่งตั้งที่ปรึกษาจาก
ทีมนักวิจัย เพื่อเข้าช่วยเหลือในการทาวิจัย
หรืออื่นๆ
ระบบการบริหารจัดการหรือนโยบายในส่วนงาน/
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา
จากผลงานวิจัย
 เอกสารที่แสดงถึงคุณภาพการออกแบบการ
บริหารจัดการที่ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากผลงานวิจัย
 ข้อมูลแสดงการยกระดับคุณภาพโดยการ
เปรียบเทียบระหว่างก่อนมีการทางานวิจัยกับ
หลังจากการมีผลงานวิจัย

เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 หรือข้อ 2 จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน - มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน – มีการดาเนินการทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ
แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน : ——
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : การดาเนินการ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ไม่ถือเป็นการดาเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยง
คะแนนการประเมินจึงนับตามจานวนการดาเนินการ ซึ่งหากมีการยกระดับคุณภาพ
จึงจะนับเป็นคะแนนสูงสุด
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——

- 31 ตัวชี้วัดที่ 2.5 งำนวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมและก่อให้เกิดรำยได้แก่มหำวิทยำลัย
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมงานวิจัยที่เกิดนวัตกรรมและก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย ส่วนงานการเรียนการสอน และ ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจัย
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. มีผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมหรือที่ยื่นขอจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
2. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา
3. มีการนาผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
4. มหาวิทยาลัยมีรายได้ที่เกิดจากข้อ 3

ข้อมูลที่ต้องกำร
ผลจากงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมหรือที่ยื่นขอจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ผลจากงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา
ผลิตภัณฑ์ หรือความร่วมมือกับบริษัท/แหล่งผลิต
ที่เกิดจากผลงานวิจัย
รายงานหรือเอกสารที่แสดงถึงรายได้จากผลิตภัณฑ์
ในข้อ 3 ซึ่งผ่านความเห็นชอบ/รับทราบของที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการในข้อ 1
2 คะแนน - มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 3 จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน – มีการดาเนินการทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ
แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน : ——
 เกณฑ์กำรให้คะแนน :
1 คะแนน – แม้อยู่ระหว่างดาเนินการยื่นขอฯ ให้นับเป็น 1 คะแนน
2 คะแนน - มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 3 จานวน 2 ข้อ เนื่องจากการนาผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
อาจจดหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ หรืออยู่ระหว่างดาเนินการก็ได้
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——
 คำนิยำมที่เกี่ยวข้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เป็น
สิทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ หรือ "ผู้ทรงสิทธิ" มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของ
มนุษย์ แบ่งทรัพย์สินทางปัญญาออกได้ 2 ประเภทหลักคือ
1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกีย่ วกับสินค้าอุตสาหกรรม แบ่งออกได้
เป็น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบอุตสาหกรรม ความลับทางการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์
2. ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี งานภาพยนตร์
หรืองานด้านอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานฐานข้อมูล ดังนั้น สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาจึงเป็นสิทธิหรือการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นผลผลิตทางทรัพย์สินทางปัญญานั้น
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มิติที่ 3 กำรเงินและงบประมำณ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระบบกำรบริหำรงบประมำณที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อให้มีระบบการจัดสรรงบประมาณ การควบคุมการใช้จ่าย และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
ที่เชื่อมโยงกับการทางานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และบังคับใช้ร่วมกันทั้ง
มหาวิทยาลัย
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย ส่วนงานการเรียนการสอน ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจัย และ
ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
ระดับมหำวิทยำลัย
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลที่ต้องกำร
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผน
ปฏิบัติงานประจาปี
 ข้อมูลวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการ
นาเสนอประกอบความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ส่วนงานตาม
 หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
 ผลการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ของส่วนงานที่ใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
3. มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/  แผนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตาม
โครงการ/กิจกรรม ตามข้อ 2 และรายงานต่อ
แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นอย่างเหมาะสม
 เอกสารการรายงานผลการติดตามที่เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา (สภามหาวิทยาลัย)
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ/  ข้อมูลวิเคราะห์และรายงานผลการประเมิน
กิจกรรม ตามข้อ 2 ว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และใช้ผล
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจางวด
การประเมินเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดทา
และ/หรือประจาปี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สาหรับรอบปีถัดไป
 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดทา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สาหรับรอบปี
ถัดไป

- 33 ระดับส่วนงำน
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีของส่วนงาน มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลที่ต้องกำร
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผน
ปฏิบัติงานประจาปีของส่วนงาน
 ข้อมูลวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการนาเสนอ
ประกอบความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีของผู้บริหารส่วนงาน
ข้อเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจาปีตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. มีการจัดทางบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน
และแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/  แผนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตาม
โครงการ/กิจกรรม ตามข้อ 2 และรายงานต่อ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นอย่างเหมาะสม
 เอกสารการรายงานผลการติดตามที่เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา (คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ/  ข้อมูลวิเคราะห์และรายงานผลการประเมิน
กิจกรรม ตามข้อ 2 ว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้จัดสรร และใช้ผลการ
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจางวด
ประเมินเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดทาแผนงาน/
และ/หรือประจาปี
โครงการ/กิจกรรม สาหรับรอบปีถัดไป
 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดทา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สาหรับรอบปีถัดไป
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1
2 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 และข้อ 2
3 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ
แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน : ——
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : คะแนนการประเมินนับตามประสิทธิภาพของการดาเนินการตามลาดับ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——

- 34 ตัวชี้วัดที่ 3.2 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินโปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมให้มีกลยุทธ์ทางการเงิน และการบริหารจัดการด้านการเงิน ที่มุ่งเน้นความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (เช่น เงินทดรองจ่าย ฯลฯ)
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย ส่วนงานการเรียนการสอน ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจัย และ
ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
ข้อมูลที่ต้องกำร
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และการบริหารจัดการ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยและ
ด้านการเงิน ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน
ของส่วนงาน รวมทั้งโรงเรียนสาธิต มศว
รวมทั้งโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิต มศว
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิต มศว
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และศูนย์การแพทย์
ปทุมวัน และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2. มีมาตรการ/แนวปฏิบัติ/คู่มือ ที่ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ  มาตรการ/แนวปฏิบัติ/คู่มือ ของส่วนงาน หรือ
เข้าใจได้อย่างทั่วถึงและปฏิบัติได้ถูกต้อง
ของมหาวิทยาลัย
 รายงานที่แสดงถึงการซักซ้อม ทาความเข้าใจ
ประชุมชี้แจง หรือถ่ายทอดการปฏิบัติร่วมกัน
 ไม่มีรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง หรือ
ทุจริต อย่างมีนัยสาคัญ
3. มีหัวหน้าผู้รับผิดชอบด้านการเงินของมหาวิทยาลัย/  การกาหนดผู้รับผิดชอบ และแนวทาง
ส่วนงาน มีมาตรการกากับติดตามและควบคุมการ
ในการดาเนินการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจว่าการ  มาตรการในการกากับติดตามและควบคุมการ
ปฏิบัติงาน
ดาเนินงานทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส
 การรายงานผลการกากับติดตามและการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ประจางวด และ/หรือ
ประจาปี
4. มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่
 รายงานยอดเงินคงเหลือ และยอดเงินตามบัญชี
 ถูกต้อง คือ ยอดเงินคงเหลือตรงตามบัญชี
 รายงานผลการตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบ
 มีประสิทธิภาพ คือ ดาเนินการได้ตามแผน
ภายใน
แต่มีเงินเหลือจ่าย ลดเวลา ลดขั้นตอนการเบิก
 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน และผลการดาเนินงาน
จ่ายเงิน คล่องตัว รวดเร็ว ตรวจสอบได้
ตามแผน
 มีประสิทธิผล คือ เบิกจ่ายได้ถูกต้อง เอกสาร
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
หลักฐานการรับ-จ่ายเงินถูกต้อง ไม่มีใบสาคัญ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
ค้างเบิกข้ามปี
 ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก

- 35 เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการ จานวน 1 ข้อ
2 คะแนน - มีการดาเนินการ จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน – มีการดาเนินการ จานวน 3 ข้อ
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน : ——
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : การดาเนินการแต่ละข้อ ไม่ถือเป็นการดาเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยง
คะแนนการประเมินจึงนับตามจานวนการดาเนินการ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——

- 36 ตัวชี้วัดที่ 3.3 กำรบริหำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อให้มีการตั้งหน่วยงานบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินที่มีอยู่ และทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
ข้อมูลที่ต้องกำร
1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินของ  ระบบ - มีเอกสารหรือรายงานที่แสดงถึง
มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
กระบวนการ PDCA คือมีการวางแผน
ดาเนินการ ปรับปรุง และพัฒนา
 มีกลไก - มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
เอกสารหลักฐาน: รายงาน รายชื่อคณะกรรมการ
2. สามารถบริหารจัดการให้ใช้ประโยชน์จาก
 แผนการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีอยู่และทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่าง  รายงานผลการบริหารจัดการทรัพย์สินตามแผน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประจางวด/ประจาปี
3. หน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  การกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต้องบริหารจัดการในรูปแบบหน่วยวิสาหกิจ
ของหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินของ
(ศูนย์ต้นทุน-กาไร) เพื่อรองรับการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย
ตามข้อ 2
 โครงสร้างบุคลากรเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาทที่กาหนด
 มีการจัดระบบข้อมูลการดาเนินงานให้สามารถ
พัฒนาสู่การเป็นหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย
เช่น รายงานการดาเนินงาน ผลการบริหาร
จัดการรายได้ กาไร-ขาดทุน เป็นต้น
4. มีรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เหมาะสม รายได้ของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น ทั้งในมิติ
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
(1) แหล่งรายได้
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการในระยะยาว
(2) ยอดรวมของเงินรายได้
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1
2 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 และข้อ 2
3 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ
แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน : ——
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : คะแนนการประเมินนับตามประสิทธิภาพของการดาเนินการตามลาดับ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——

- 37 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ควำมสำมำรถในกำรจัดหำรำยได้ของส่วนงำน เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเรื่องกำรบริหำร
จัดกำรของมหำวิทยำลัย
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อผลักดันให้ทุกส่วนงานสามารถจัดหารายได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เรื่องการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : ส่วนงานการเรียนการสอน ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจัย และ ส่วนงาน
สนับสนุนวิชาการ
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
ข้อมูลที่ต้องกำร
1. มีระบบและระเบียบรองรับในการจัดหารายได้ของ  ศูนย์กลาง/ผู้ประสานงาน รวมทั้งกระบวนการ
ส่วนงาน โดยแบ่งรายได้ของส่วนงานเป็นค่า
กากับติดตาม
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และสามารถ
 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้
(ของมหาวิทยาลัย)
ควบคุมคุณภาพงาน
 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง (ของส่วนงาน)
2. ส่วนงานมีกลยุทธ์และแผนการจัดหารายได้
 กลยุทธ์และแผนการจัดหารายได้ของส่วนงาน
 การกาหนดตัวบุคคล คณะบุคคล และบทบาท
หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
3. ส่วนงานมีรายได้ตามแผนที่กาหนดไว้เพื่อ
รายได้ของส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งในมิติ
สนับสนุนการดาเนินงานของส่วนงานและ
(1) แหล่งรายได้
มหาวิทยาลัยในระยะยาว
(2) ยอดรวมของเงินรายได้
4. มหาวิทยาลัยและส่วนงานมีการกากับ ติดตาม
มาตรการในการกากับ ติดตาม ประเมินผล
ประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้ง ควบคุม
การดาเนินงาน ทั้งในระดับปฏิบัติ และระดับบริหาร
คุณภาพให้เป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง เพื่อไม่ให้ ของคณะ/ส่วนงาน
กระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ ยกเว้นการประเมิน “สานักงานอธิการบดี” และ “สานักงานสภามหาวิทยาลัย”
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1
2 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 และข้อ 2
3 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ

- 38 แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน :
(1) ข้อ 1 แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ และส่วนงานนาไปปฏิบตั ิและออกแบบต่อ เพื่อให้เป็นรูปธรรมภายในส่วนงาน
(2) ข้อ 2 และข้อ 3 ในระดับมหาวิทยาลัย ประเมินจากผลงานโดยรวมของส่วนงาน
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : คะแนนการประเมินนับตามประสิทธิภาพของการดาเนินการตามลาดับ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——

- 39 -

มิติที่ 4 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดที่ 4.1 มหำวิทยำลัย/ส่วนงำนมีแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ และสำมำรถยกระดับคุณภำพของมหำวิทยำลัย
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : มหาวิทยาลัย/ส่วนงานมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีที่ส่งผลและสอดคล้อง
ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวง และมหาวิทยาลัย และผู้บริหารต้องมี
Engagement เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี Ranking ที่ดีขึ้น
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย ส่วนงานการเรียนการสอน ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจัย และ
ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวง และ
มหาวิทยาลัย
2. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/
ส่วนงาน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้มี Ranking ที่ดีขึ้น
3. มีการติดตามแผนปฏิบัติการประจาปี/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
อย่างเหมาะสม

ข้อมูลที่ต้องกำร
ข้อมูลผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
แผนปฏิบัติการประจาปี/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กับยุทธศาสตร์ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย

 ผลการติดตามแผนปฏิบัติการประจาปี/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
 รายงานการประชุมการติดตามแผนของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 ผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการประจาปี/
ประจาปี/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อ 2 และ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่ผ่านมา
มีแผนงาน/โครงการที่จะยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย/  แผนงาน/โครงการ ของปีที่ประเมิน
ส่วนงานให้ดีขึ้น ในช่วงเวลาต่อไป
 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1
2 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 และข้อ 2
3 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ

- 40 แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน : ระดับมหาวิทยาลัย นาเกณฑ์ประเมินในโปรแกรมการติดตามฯ ข้อ 4 ที่เกี่ยวข้องมาใช้
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : คะแนนการประเมินนับตามประสิทธิภาพของการดาเนินการตามลาดับ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ข้อ 3 การติดตามแผนฯ ควรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน เพื่อเน้นให้เห็นถึง Management control ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน

- 41 ตัวชี้วัดที่ 4.2 มีกำรประเมินและพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนดตำมสำยอำชีพ
และระดับตำแหน่ง
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายอาชีพและระดับตาแหน่งตามเกณฑ์
ที่กาหนด
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย ส่วนงานการเรียนการสอน ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจัย และ
ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. มีการกาหนดสมรรถนะ (Competency) ของ
บุคลากรตามระดับตาแหน่ง/สายอาชีพ และ
ประกาศให้ถือปฏิบัติ

2. มีการประเมิน Competency Gaps การจัดทา
แผนพัฒนาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม และ
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา

ข้อมูลที่ต้องกำร
การรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับเกณฑ์
สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรตามระดับ
ตาแหน่ง/สายอาชีพ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เช่น มีการชี้แจง มีการประกาศเกณฑ์ เผยแพร่เกณฑ์
การสั่งการ/การประชุมชี้แจงของผู้บริหารส่วนงาน
โดยอาจเชิญคนจากส่วนกลางในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หรือเชิญคนภายนอกก็ได้
 แนวทางการประเมินและผลการประเมิน
Competency Gaps ของบุคลากรในคณะ/ส่วนงาน
 แผนพัฒนารายบุคคลและรายกลุ่ม
 ผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคลและรายกลุ่ม
ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด

3. บุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตาม
ข้อ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรตาม
ระดับตาแหน่ง/สายอาชีพ
4. บุคลากรสามารถเข้าสู่ระดับตาแหน่งหรือตาแหน่ง - รายงานจานวนบุคลากรที่เข้าสู่ระดับตาแหน่งหรือ
ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กาหนดได้จริง และ
ตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กาหนด
มีศักยภาพไปดารงตาแหน่งผู้บริหารหรือโยกย้าย - ฐานข้อมูลบุคลากรที่มีความพร้อมและสามารถเข้าสู่
ไปดารงตาแหน่งในสายงานอื่น
ระดับตาแหน่งสูงขึ้น ตาแหน่งผู้บริหาร หรือตาแหน่ง
ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้แก่ ผลงาน
ประสบการณ์ทางาน การพัฒนาตนเอง และ
ผลงานวิชาการ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1
2 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 และข้อ 2
3 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ

- 42 แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน : สมรรถนะ (Competency) หมายถึง สมรรถนะทุกด้านที่พึงประสงค์ของบุคลากร
ตามระดับตาแหน่ง/สายอาชีพ ซึ่งต่างจากเกณฑ์การประเมินข้อ 2 ของตัวชี้วัดที่ 1.1.4 เนื่องจากการสอน
เป็นสมรรถนะเฉพาะในด้านวิชาการ
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : คะแนนการประเมินนับตามประสิทธิภาพของการดาเนินการตามลาดับ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——

- 43 ตัวชี้วัดที่ 4.3 มีระบบงำนที่เป็นมำตรฐำนและเชื่อมโยงกันระหว่ำงระดับมหำวิทยำลัยและส่วนงำนต่ำงๆ
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : มหาวิทยาลัยมีระบบงานในภารกิจหลักสาคัญที่เป็นมาตรฐานและเชื่อมโยงกันทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย ส่วนงานการเรียนการสอน ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจัย และ
ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
ข้อมูลที่ต้องกำร
1. ส่วนงานมีระบบงานตามภารกิจหลักที่เชื่อมโยง  ส่วนงานแสดงเอกสารหรือหลักฐานของ
และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับระบบงานกลางของ
ระบบงานที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัย
มาตรฐานระบบงานนั้นๆ ของมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 5 ระบบงาน
 มาตรฐานระบบบริหารงานกลางที่จะประเมิน
เช่น ด้านการเงิน ด้านพัสดุ ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ด้านกิจกรรมนิสิต
ด้านงานสารบรรณ ด้านงานบุคคล
ด้านกายภาพและรักษาความปลอดภัย
หรือด้านอื่น ฯลฯ
2. มีระบบหรือกระบวนการในการสร้างความเข้าใจ  คู่มือ แนวปฏิบัติ หรือหลักฐานที่แสดงถึง
ในระบบงานร่วมกัน
การมีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน
 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ระบบงาน
ระเบียบ คู่มือ แนวปฏิบัติให้ทราบทั่วกัน
 รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
ระบบงาน ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน การแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ
3. มีการติดตาม ประเมินผล และมีระบบการแก้ไข
หลักฐานที่แสดงถึงการสอบทานความเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาหรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานร่วมกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือแนวปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่อาจปฏิบัติได้ เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่วมกัน
4. มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักฐานหรือข้อมูลในการวิเคราะห์ที่แสดงถึง
เช่น ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดข้อผิดพลาด
การลดขั้นตอน ลดเวลา ลดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงาน หรืออื่นๆ ที่แสดงถึง
ระบบงานมีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น

- 44 เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1
2 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 และข้อ 2
3 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน : ——
 เกณฑ์กำรให้คะแนน :
- ข้อ 4 เปรียบเทียบระหว่าง flow chart งานเดิม และ flow chart งานใหม่
- คะแนนการประเมินนับตามประสิทธิภาพของการดาเนินการตามลาดับ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ข้อ 1 สาหรับระดับมหาวิทยาลัย จะต้องมีมาตรฐานระบบงานกลาง อย่างน้อย 5 ระบบงาน

- 45 ตัวชี้วัดที่ 4.4 มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารและ
การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับได้จริง ซึ่งต้องผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติ
(Build-in) และช่วยส่งเสริมศักยภาพการทางานของบุคลากร โดยเน้นการมี Digital
Transformation
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย ส่วนงานการเรียนการสอน ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจัย และ
ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. มีแผนแม่บทสารสนเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและแผนแม่บทสารสนเทศของ
ประเทศ
2. มีการพัฒนาระบบและจัดหาเทคโนโลยีที่สนับสนุน
ระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนแม่บทของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้ง ระบบรักษาความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเชื่อมโยง
ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการเข้าถึงข้อมูล
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ข้อมูลที่ต้องกำร
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนแม่บท
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยกับทิศทางของแผน
แม่บทสารสนเทศของประเทศ
 รายงานสรุปผลที่แสดงให้เห็นว่ามีระบบและ
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแผนแม่บทสารสนเทศ
 มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่กาหนด
ที่เสนอผู้บังคับบัญชาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและตัดสินใจ ระดับมหาวิทยาลัย
โดยมีผู้แทนจากระดับส่วนงานเข้าร่วม/
เป็นผู้ประสานงาน
 รายงานการประชุมและรายงานการออกแบบ
หรือรายงานการมีส่วนร่วมในการออกแบบ
ระบบหรือข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ของส่วนงานใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
ของทุกส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
4. มีการนาระบบที่พัฒนาขึ้นตามข้อ 3 ไปใช้
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและการใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร การตัดสินใจ และ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้ข้อมูล
การกาหนดนโยบายได้จริง ทั้งระดับส่วนงาน/
ว่ามีความถูกต้องและสามารถนามาใช้เพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัย
การตัดสินใจ และการกาหนดนโยบายได้จริง
(ทาภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยและแยกรายส่วนงาน)
3. ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ร่วมกันพัฒนาและจัดทาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและตัดสินใจ โดยพัฒนาให้เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบงานปกติ เพื่อส่งเสริมให้
กระบวนการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น

- 46 เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1
2 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 และข้อ 2
3 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ
แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อมูลที่ต้องกำร และคำนิยำมที่เกี่ยวข้อง
 เกณฑ์กำรประเมิน :
ข้อ 1 แผนแม่บทสารสนเทศควรจัดทาโดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ามารถนามาใช้ในการบริหาร
และตัดสินใจได้ รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยมีแผนแม่บท ระดับส่วนงานต้องวิเคราะห์ข้อมูลจริงที่มีอยู่ และวิธีการในการยกระดับ
ในอนาคต
ข้อ 3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ เกิดจาก hardware software ของระบบสารสนเทศ
(Information system) ในข้อ 2 เพื่อช่วยสนับสนุนการทางาน การตัดสินใจ
 เกณฑ์กำรให้คะแนน :
คะแนนการประเมินนับตามประสิทธิภาพของการดาเนินการตามลาดับ
 ข้อมูลที่ต้องกำร :
ข้อ 2 ระดับส่วนงาน ต้องมีการวิเคราะห์ระบบและเทคโนโลยีที่จาเป็นต้องมีของส่วนงาน
ข้อ 3 ระดับส่วนงาน อาจมีคณะทางาน/บุคคล ที่ทาหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่ต้องรายงานเข้าระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย
 คำนิยำมที่เกี่ยวข้อง
Digital Transformation หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสอดรับกับยุคสมัย
ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ และใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย
เพื่อให้ทันตามโลกในอนาคต

- 47 ตัวชี้วัดที่ 4.5 มีกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : เพื่อให้มหาวิทยาลัย/ส่วนงานมีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ระดับส่วนงำนที่ประเมิน : มหาวิทยาลัย ส่วนงานการเรียนการสอน ส่วนงานวิจัย/สนับสนุนการวิจัย และ
ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
เกณฑ์กำรประเมิน (ข้อ)
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน มีความรู้และ
มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง และกาหนด
กิจกรรมควบคุมและจัดทาแผนกิจกรรมควบคุม
ของส่วนงานที่รับผิดชอบ
2. มีการดาเนินการตามแผนปรับปรุงกิจกรรมควบคุม
ที่ออกแบบไว้ตามข้อ 1 อย่างจริงจัง
3. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในตามข้อ 2 เป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม
โดยมีการรายงานต่อหัวหน้าส่วนงานและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

4. ความเสี่ยงที่สาคัญของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานในรอบปี
ปัจจุบันลดลงได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนดไว้

ข้อมูลที่ต้องกำร
 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
มีส่วนร่วม
 แผนกิจกรรมควบคุมของส่วนงานที่เสนอ
ผู้บริหารส่วนงาน และประกาศให้ถือปฏิบัติร่วมกัน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกิจกรรมควบคุม
ที่เสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
 มาตรการการติดตามและประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายในที่เสนอต่อหัวหน้าส่วนงาน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 การรายงานผลต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับข้อเสนอแนะ
ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนกิจกรรม
ควบคุม (ถ้ามี)
รายงานเปรียบเทียบผลการประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา

เกณฑ์กำรให้คะแนน
0 คะแนน – ไม่มีการดาเนินการ
1 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1
2 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 และข้อ 2
3 คะแนน – มีการดาเนินการข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4 คะแนน – มีการดาเนินการครบทุกข้อ
แนวคิด เกณฑ์กำรประเมิน / เกณฑ์กำรให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องกำร
 เกณฑ์กำรประเมิน : ——
 เกณฑ์กำรให้คะแนน : คะแนนการประเมินนับตามประสิทธิภาพของการดาเนินการตามลาดับ
 ข้อมูลที่ต้องกำร : ——

รวบรวมจัดทารูปเล่ม โดย ฝ่ายติดตามและประเมินผล
สานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
www.council.swu.ac.th
e-mail: council@g.swu.ac.th

