ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดตามกลยุทธ์

กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
กรกฎาคม 2556

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพการวิจัย ในการสร้างผลงานและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง
และมีบทบาทนาในประชาคมโลก
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการและวัฒนธรรมการวิจัยแบบครบวงจร
หน่วยวัด : ระดับ
เดิม
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
5
5
5
5
5
5

ใหม่
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2556
๕๔ ๕๕
๖๒ ๖๓ ๕๔ ๕๕
๖๒ ๖๓ ดังนี้
1. ที่ประชุมเสนอให้มีการปรับ
5
5
5
5
เกณฑ์การให้คะแนน
คาอธิบาย :
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
เนื่องจากเห็นว่า เกณฑ์การ
๑. ระบบบริหารจัดการการวิจัย หมายถึง: มหาวิทยาลัยมีนโยบาย มีโครงสร้าง ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
วัดอ่อนไป ไม่ชัดเจนหรือไม่
มีการสนับสนุน มีการดาเนินการวิจัย และมีการทบทวน/ประเมินและพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐาน :
เข้าใจเกณฑ์ของตัวชี้วัด
ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยทีม่ ีประสิทธิภาพและมีความเป็นสากล
๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และให้คะแนนผลการ
๒. วัฒนธรรมการวิจัย หมายถึง : บุคลากรมีการดาเนินการวิจัยและประยุกต์
ตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ประเมินเข้าข้างตัวเอง
การวิจัย ในการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ พร้อมทั้งมีขดี สมรรถภาพ ๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
2. เกณฑ์ข้อที่ 2 ควรกาหนด
ทางการวิจัย
การสอน
จานวนงบประมาณให้เป็น
๓. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
ตัวเลขจานวนเต็ม
สูตรการคานวณ :
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
3. การปรับเกณฑ์ให้ใช้เกณฑ์
พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินจากระดับที่กาหนดไว้
๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของ สมศ.,องค์ประกอบที่ 2
๕. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
และ 4 ของ สกอ. มาเป็น
เกณฑ์การให้คะแนน
สถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
แนวทาง
1. มีนโยบายการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเท่ากับ ๑ คะแนน
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
2. มีโครงสร้างการบริหารจัดการงานวิจัยทั้งระดับมหาวิทยาลัย และคณะหรือ
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั ฯ
เทียบเท่าเท่ากับ 2 คะแนน
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
3. มีทรัพยากรที่สนับสนุนการวิจยั ไม่น้อยกว่า........บาทต่อปี เท่ากับ 3 คะแนน
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น
4. มีการดาเนินการวิจัยจนสาเร็จและเผยแพร่ในระดับ Peer review
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการวิจัย
เท่ากับ 4 คะแนน
- กิจกรรมวิชาการทีส่ ่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
5. มีการทบทวน ประเมินและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจยั
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เท่ากับ ๕ คะแนน
เชิญ (visiting professor)
๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔และข้อ ๕ อย่างครบถ้วน
ทุกประเด็น
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน

เดิม

ใหม่

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน๑
มีการ
ดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน๒
มีการ
ดาเนินการ
๒ หรือ ๓
ข้อ

คะแนน๓
มีการ
ดาเนินการ
๔ หรือ ๕
ข้อ

คะแนน๔
มีการ
ดาเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน๕
มีการ
ดาเนินการ
๗ ข้อ

เพิ่ม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจาเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุม่ ค๑ และ ง จาแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา
๑.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม๕ = ๑๘๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๒.กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม๕ = ๑๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๓.กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๗๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน

เดิม

ใหม่
สูตรการคานวณ :
๑. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
= จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก x 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพการวิจัย ในการสร้างผลงานและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง
และมีบทบาทนาในประชาคมโลก
ตัวชี้วัดที่ ๒ จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์ต่อปี
หน่วยวัด : จานวน
เดิม
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
๓
๓
๓
๓
๓
๓

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2556
๕๔ ๕๕
๖๒ ๖๓ ๕๔ ๕๕
๖๒ ๖๓ ดังนี้
1. ให้คงตัวชี้วัดไว้
๓
๓
๓
๓
2. เพิ่มเกณฑ์ในเรื่องของรายได้
คาอธิบาย :
คาอธิบาย :
ที่ได้จากสิทธิบัตรและ
๑. สิทธิบัตร หมายถึง :ผลงานวิจยั ของอาจารย์ประจาเต็มเวลาที่ได้รับสิทธิบัตร ๑. สิทธิบัตร หมายถึง :ผลงานวิจยั ของอาจารย์ประจาเต็มเวลาที่ได้รับสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
๒. อนุสิทธิบัตร หมายถึง :ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาเต็มเวลาทีไ่ ด้รับ
๒. อนุสิทธิบัตร หมายถึง :ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาเต็มเวลาทีไ่ ด้รับ
อนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
๓. งานสร้างสรรค์ หมายถึง :ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เช่นการแปล
๓. งานสร้างสรรค์ หมายถึง :ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เช่นการแปล
วรรณกรรมท่าราเพลง (ไม่จาเป็นต้องเป็นงานวิจัย)
วรรณกรรมท่าราเพลง (ไม่จาเป็นต้องเป็นงานวิจัย)
สูตรการคานวณ
จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร ๑ เรื่องต่อปี เท่ากับ ๑ คะแนน
๒. จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร ๒ เรื่องต่อปี เท่ากับ ๒ คะแนน
๓. จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร ๓ เรื่องต่อปี เท่ากับ ๓ คะแนน
๔. จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร ๔ เรื่องต่อปี เท่ากับ ๔ คะแนน
๕. จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร ๕ เรื่องต่อปี เท่ากับ ๕ คะแนน

ใหม่
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

สูตรการคานวณ
จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร ... เรื่องต่อปี เท่ากับ ๑ คะแนน
๒. จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร ... เรื่องต่อปี เท่ากับ ๒ คะแนน
๓. จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร ... เรื่องต่อปี เท่ากับ ๓ คะแนน
๔. จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร ... เรื่องต่อปี เท่ากับ ๔ คะแนน
๕. จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร ... เรื่องต่อปี เท่ากับ ๕ คะแนน
เพิ่ม
รายได้จากสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. จานวนรายได้จากสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ... บาท เท่ากับ ๑ คะแนน
๒. จานวนรายได้จากสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ... บาท เท่ากับ 2 คะแนน
๓. จานวนรายได้จากสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ... บาท เท่ากับ 3 คะแนน
๔. จานวนรายได้จากสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ... บาท เท่ากับ 4 คะแนน
๕. จานวนรายได้จากสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ... บาท เท่ากับ 5 คะแนน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพการวิจัย ในการสร้างผลงานและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง
และมีบทบาทนาในประชาคมโลก
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ
หน่วยวัด : ร้อยละ
เดิม
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
๐.๐๑ ๐.๐๒ ๐.๐๓ ๐.๐๔ ๐.๐๕ ๐.๐๖ ๐.๐๗ ๐.๐๘ ๐.๐๙ ๐.๑๐
คาอธิบาย :
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ/ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูลสากลหมายถึง
: อาจารย์หรือบุคลากรวิจยั ของมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รับรางวัลหรือการยอมรับจาก
ประชาคมโลกด้านการวิจัย เช่น การประชุมนานาชาติหรือ Work Shop ระดับ
นานาชาติ การได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและผูส้ อบวิทยานิพนธ์ระดับนานาชาติ
เป็นที่ปรึกษาองค์กรระดับนานาชาติเป็นผู้ประเมินบทความหรือโครงการวิจัยระดับ
นานาชาติ เป็นผู้บรรยายนาหรือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยระดับนานาชาติ
สูตรในการคานวณ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลฯ X ๑๐๐
จานวนอาจารย์หรือบุคลากรวิจัยทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. นักวิจัยที่ได้รับรางวัล ร้อยละ ๐.๐๐๒๕ เท่ากับ๑คะแนน
๒. นักวิจัยที่ได้รับรางวัล ร้อยละ ๐.๐๐๕ เท่ากับ๒คะแนน
๓. นักวิจัยที่ได้รับรางวัล ร้อยละ ๐.๐๑ เท่ากับ๓คะแนน
๔. นักวิจัยที่ได้รับรางวัล ร้อยละ ๐.๐๒ เท่ากับ๔คะแนน
๕. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลร้อยละ ๐.๐๓ เท่ากับ๕คะแนน

ใหม่
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2556
๕๔ ๕๕
๖๒ ๖๓ ดังนี้
1. ปรับเพิ่มคานิยามของ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับ
คาอธิบาย :
นานาชาติ/ได้รบั การอ้างอิง
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ/ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูลสากล
จากฐานข้อมูลสากล คือ
หมายถึง : อาจารย์หรือบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รับรางวัลหรือ
“การตีพิมพ์หนังสือ ตารา
การยอมรับจากประชาคมโลก ด้านการวิจัย เช่น การประชุมนานาชาติ
หรือการเขียนบทวิชาการ
หรือ Work Shop ระดับนานาชาติ การได้รับเชิญ เป็นที่ปรึกษาและผู้สอบ
(Book Chapter) ที่ได้รับ
วิทยานิพนธ์ระดับนานาชาติ เป็นที่ปรึกษาองค์กรระดับนานาชาติ เป็น
การตีพิมพ์กับสานักพิมพ์
ผู้ประเมินบทความหรือโครงการวิจัยระดับนานาชาติ เป็นผู้บรรยายนา
ที่เป็นทีย่ อมรับในระดับ
หรือเป็น หัวหน้าโครงการวิจยั ระดับนานาชาติ
นานาชาติ”
การตีพิมพ์หนังสือ ตารา หรือการเขียนบทวิชาการ (Book Chapter) ที่ได้รับ
2. เพิ่มการวัดเป็นจานวน
การตีพิมพ์กับสานักพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ส่วนงานทางวิชาการที่มี
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือ
สูตรในการคานวณ (คงเดิม)
การยอมรับในเวทีวิจัย
นักวิจัยทีไ่ ด้รับรางวัลฯ X ๑๐๐
ระดับนานาชาติ
จานวนอาจารย์หรือบุคลากรวิจัยทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน (คงเดิม)
๑. นักวิจัยที่ได้รับรางวัล ร้อยละ ๐.๐๐๒๕ เท่ากับ๑คะแนน
๒. นักวิจัยที่ได้รับรางวัล ร้อยละ ๐.๐๐๕ เท่ากับ๒คะแนน
๓. นักวิจัยที่ได้รับรางวัล ร้อยละ ๐.๐๑ เท่ากับ๓คะแนน
๔. นักวิจัยที่ได้รับรางวัล ร้อยละ ๐.๐๒ เท่ากับ๔คะแนน
๕. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลร้อยละ ๐.๐๓ เท่ากับ๕คะแนน
เพิ่ม
จานวนส่วนงานทางวิชาการที่มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวที
วิจัยระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพการวิจัย ในการสร้างผลงานและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง
และมีบทบาทนาในประชาคมโลก
ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
หน่วยวัด : ร้อยละ
๕๔
๕๐

๕๕
๕๐

๕๖
๕๕

เดิม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

๕๗
๕๕

๕๘
๖๐

๕๙
๖๐

๖๐
๖๕

๖๑
๖๕

๖๒
๗๐

๖๓
๗๐

คาอธิบาย :
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิท ยาลั ย ประกอบด้ว ย ประกาศนียบั ตรบั ณฑิ ต ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สูตรการคานวณ :
ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา =
จานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิ x ๑๐๐
จานวน
หลักสูตรทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
1. ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๔๔เท่ากับ๑คะแนน
2. ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ
เท่ากับ 45 - 59 เท่ากับ 2 คะแนน
3. ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ
เท่ากับ 50 - 54 เท่ากับ 3 คะแนน
4. ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ
เท่ากับ 55 - 59 เท่ากับ 4 คะแนน
5. ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ
เท่ากับ 60 หรือมากกว่าเท่ากับ 5 คะแนน

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

คงเดิม

๖๐

๖๑

๖๒

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2556
๖๓ มีมติย้ายตัวชี้วัดที่ ๗ มาไว้กลยุทธ์
ที่ ๑

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพการวิจัย ในการสร้างผลงานและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง
และมีบทบาทนาในประชาคมโลก
ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแผน ก
หน่วยวัด : ร้อยละ
เดิม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
๕๐ ๕๐ ๕๕ ๕๕ ๖๐ ๖๐ ๖๕ ๖๕ ๗๐ ๗๐
คาอธิบาย :
๑.
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก หมายถึง: นิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แผน ก (ทาวิทยานิพนธ์)
๒.
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข หมายถึง: นิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แผน ข (ไม่ต้องทา
วิทยานิพนธ์)
สูตรการคานวณ :
ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก =
จานวนนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แผน ก x ๑๐๐
จานวนนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งหมด
1. ร้อยละของจานวนนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๔๔เท่ากับ๑คะแนน
2. ร้อยละของจานวนนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก
เท่ากับ 45 - 59 เท่ากับ 2 คะแนน
3. ร้อยละของจานวนนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก
เท่ากับ 50 - 54 เท่ากับ 3 คะแนน
4. ร้อยละของจานวนนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก
เท่ากับ 55 - 59 เท่ากับ 4 คะแนน
5. ร้อยละของจานวนนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก
เท่ากับ 60 หรือมากกว่าเท่ากับ 5 คะแนน

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

คงเดิม

๖๐

๖๑

๖๒

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2556
๖๓ มีมติให้ย้ายตัวชี้วัดที่ ๘ มาไว้กลยุทธ์
ที่ ๑

กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการทรัพยากรทั้งระบบเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสังคม ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ที่สนองตอบต่อความต้องการของสังคมไทยและสากล
ตัวชี้วัดที่ ๔ สัดส่วนจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ต่อจานวนอาจารย์ประจาเต็มเวลาทั้งหมด
หน่วยวัด : สัดส่วน
เดิม
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
๑:๐๓ ๑:๐๓ ๑:๐๒ ๑:๐๒ ๑:๐๑ ๑:๐๑ ๑:๐๑ ๒:๐๑ ๒:๐๑ ๒:๐๑
คาอธิบาย :
การเผยแพร่งานวิจัยหมายถึง : ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่เป็นมาตรฐานที่มีผตู้ รวจสอบ (Peer Review) หรือได้นาเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการ
และเผยแพร่ในหนังสือรวบรวมบทรายงานการวิจัย (Proceedings)
ของการประชุมนั้น
สูตรในการคานวณ
เปรียบเทียบผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นตามเกณฑ์ต่อคณาจารย์ทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. สัดส่วนผลงานวิจัย ๑ : คณาจารย์ ๕ เท่ากับ ๑ คะแนน
๒. สัดส่วนผลงานวิจัย ๑ : คณาจารย์ ๔ เท่ากับ ๒ คะแนน
๓. สัดส่วนผลงานวิจัย ๑ : คณาจารย์ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน
๔. สัดส่วนผลงานวิจัย ๑ : คณาจารย์ ๒ เท่ากับ ๔ คะแนน
๕. สัดส่วนผลงานวิจัย ๑ : คณาจารย์ ๑ เท่ากับ ๕ คะแนน

๕๔

๕๕

๕๖

ใหม่
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

คาอธิบาย :
การเผยแพร่งานวิจัยหมายถึง :ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็น
มาตรฐานทีม่ ีผู้ตรวจสอบ (Peer Review) หรือได้นาเสนอในที่ประชุมวิชาการและ
เผยแพร่ในหนังสือรวบรวมบทรายงานการวิจัย (Proceedings) ของการประชุมนั้น
กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตพี ิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติหรือมีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน Subject category
ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทมี่ ี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ
ครั้งที่ 2/2556 มีมติให้
ปรับแก้สูตรคานวณโดยใช้
ผลจาก สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๕
มติที่ประชุมฯ
ครั้งที่ 3/2556 ให้ปรับ
ระดับคุณภาพงานวิจัยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบัน
ของ สมศ.

เดิม

ใหม่
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

สูตรในการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
Full-time Equivalent Instructor : FTEI
Full-time Equivalent Instructor : FTEI
หมายถึงอาจารย์ประจาเต็มเวลาเทียบเท่าได้แก่อาจารย์ข้าราชการ
อาจารย์พนักงานรวมทั้งอาจารย์ทมี่ ีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษาหรือมี
ระยะเวลาทางานไม่ต่ากว่า 9เดือนในกรณีที่อาจารย์มีระยะเวลาทางาน 6 เดือนให้
นับเป็น 0.5 คนรวบรวมสิ้นสุดปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าเฉลี่ยของผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทตี่ ีพิมพ์หรือเผยแพร่

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการทรัพยากรทั้งระบบเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสังคม ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ที่สนองตอบต่อความต้องการของสังคมไทยและสากล
ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วและได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับสากลต่อจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ทั้งหมด
หน่วยวัด : ร้อยละ
เดิม
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
๑:๐๓ ๑:๐๓ ๑:๐๒ ๑:๐๒ ๑:๐๑ ๑:๐๑ ๑:๐๑ ๒:๐๑ ๒:๐๑ ๒:
๐๑
คาอธิบาย :
การอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับสากล หมายถึง :บทความที่อ้างอิงผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากลได้แก่ ISI (International
Social Science Index) non ISI (MathScinet, ScienceDirect, Biosci,
Biosis, Agricolar, Scopus, Pubmed, Academic Search Premium,
Infortrieve, Ingenta connect, Wilson) TCI (Thai Journal Citation Index),
Index Medicus
สูตรการคานวณ :
ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง =

บทความที่อ้างอิง x ๑๐๐
จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วและได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับสากลร้อยละ ๑เท่ากับ ๑ คะแนน
๒. ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วและได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับสากลร้อยละ ๒เท่ากับ ๒ คะแนน
๓. ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วและได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับสากลร้อยละ ๓เท่ากับ ๓ คะแนน
๔. ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วและได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับสากลร้อยละ ๔เท่ากับ ๔ คะแนน
๕. ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วและได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับสากลร้อยละ ๕เท่ากับ ๕ คะแนน

๕๔

๕๕

๕๖

ใหม่
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

คาอธิบาย :
mean h-Index หมายถึง : h-Index ที่ได้จากฐานข้อมูล Web of Science รวม
ของทั้งมหาวิทยาลัย หารด้วย FTER
สูตรในการคานวณ
meanh-Index =h-Index รวมทัง้ มหาวิทยาลัยx
Full-time Equivalent Instructor/Researcher : FTER
Full-time Equivalent Instructor/Researcher : FTER
หมายถึงอาจารย์ประจาเต็มเวลาเทียบเท่า/นักวิจัยได้แก่อาจารย์/นักวิจัย ประเภท
ข้าราชการพนักงานรวมทั้งอาจารย์/นักวิจัยที่มสี ัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย
ทั้งปีการศึกษาหรือมีระยะเวลาทางานไม่ต่ากว่า 9เดือนในกรณีที่อาจารย์มรี ะยะเวลา
ทางาน 6 เดือนให้นับเป็น 0.5 คนรวบรวมสิ้นสุดปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
-

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ
ครั้งที่ 2/2556
มีมติปรับแก้สตู รในการ
คานวณ จาก citation
เป็น h-Index

กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการทรัพยากรทั้งระบบเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสังคม ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ที่สนองตอบต่อความต้องการของสังคมไทยและสากล
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพหรือสร้างรายได้
หน่วยวัด :ร้อยละ
เดิม
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
๑:๐๓ ๑:๐๓ ๑:๐๒ ๑:๐๒ ๑:๐๑ ๑:๐๑ ๑:๐๑ ๒:๐๑ ๒:๐๑ ๒:๐๑
คาอธิบาย :
งานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพหรือสร้างจานวน
ผลงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศนาไปสู่การสร้าง
อาชีพและรายได้ให้แก่ประชาคม
สูตรการคานวณ
จานวนผลงานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายฯ x ๑๐๐
จานวนงานวิจัยทั้งหมดของอาจารย์และบุคลากรวิจัย
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพ
หรือสร้างรายได้ร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๑ คะแนน
๒. ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพ
หรือสร้างรายได้ร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
๓. ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพ
หรือสร้างรายได้ร้อยละ ๓๐ เท่ากับ ๓ คะแนน
๔. ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพ
หรือสร้างรายได้ร้อยละ ๔๐ เท่ากับ ๔ คะแนน
๕. ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพ
หรือสร้างรายได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป เท่ากับ ๕ คะแนน

๕๔

๕๕

๕๖

ใหม่
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

คาอธิบาย :
ตัวบ่งชี้ของสมศ. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
การนับจานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ให้นับจาก
วันที่นาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยทีผ่ ลงานวิจัย
จะดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ
หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบทีม่ หาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณี
ที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนาไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครัง้ ให้นับการใช้
ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจน
ตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซากั
้ น
วิธีการคานวณ
ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ x 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
ทุกกลุ่มสาขาวิชา

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ
ครั้งที่ 2/2556
มีมติให้ใช้เกณฑ์ตาม
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ของ
สมศ.

กลยุทธ์ที่ ๓ ปฏิรูประบบการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ มีความสามารถทางการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ
และเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่า และคุณประโยชน์แก่สังคม
ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
หน่วยวัด : ระดับ

๕๔
๘๕

๕๕
๘๕

๕๖
๘๕

เดิม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

๕๗
๘๕

๕๘
๘๕

๕๙
๘๕

๖๐
๘๕

๖๑
๘๕

๖๒
๘๕

๖๓
๘๕

คาอธิบาย : ความพึงพอใจ หมายถึง :ความพึงพอใจของมหาวิทยาลัย
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต๔ด้าน ได้แก่
1. คุณธรรม/จริยธรรมคุณธรรม ได้แก่ ความรับผิดชอบตนเอง
สังคม ความซื่อสัตย์ มีวินัย จริยธรรม ได้แก่ การดารงตนเป็นคนดี
2. เชี่ยวชาญในศาสตร์ โดดเด่นในวิชาชีพรู้จริงทาจริง
3. การบริหารจัดการวางแผนชีวิต งานในหน้าที่ ควบคุม จัดการ
มีภาวะผู้นา
๔. สร้างสรรค์คุณค่าและคุณประโยชน์ เป็นที่พึ่งของสังคม
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 70เท่ากับ 1 คะแนน
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 75เท่ากับ 2 คะแนน
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 80เท่ากับ 3 คะแนน
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 85เท่ากับ 4 คะแนน
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 90 ขึ้นไปเท่ากับ 5 คะแนน

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2556
๖๓ มีมติให้ใช้เกณฑ์จากตัวบ่งชี้ที่ ๒
ของ สมศ.

ตัวบ่งชี้ของสมศ. ด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๒คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF : HEd.) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิธีคานวณ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิต =
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

กลยุทธ์ที่ ๔ ปรับระบบการเรียนการสอน และกระบวนการสร้างบัณฑิตประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพระดับสากล
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ TQF และ BQF
หน่วยวัด : ร้อยละ
เดิม
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
๖๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
คาอธิบาย :
เกณฑ์ Thai Qualification Framework (TQF) หมายถึง :
เกณฑ์ที่จะต้องผ่านมาตรฐาน การเรียนรู้ (Learning Outcome) อย่างน้อย ๕
ด้าน ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ได้แก่
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒. ด้านความรู้
๓. ทักษะทางปัญญา
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕. ด้านความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕๔

๕๕

๕๖

ใหม่
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

๖๒

๖๓

ตัวบ่งชี้ของ สกอ. องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
๑. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
๒. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๓. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์ Burapha Qualification Framework (BQF)
หมายถึง : เกณฑ์ที่จะต้องผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ (Learning Outcome) ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง
อย่างน้อย ๕ ด้านที่ มหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒. ด้านความรู้
สาขา/สาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
๓. ทักษะทางปัญญา
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตาม
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดในภาคผนวก ก) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ
๕. ด้านความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
การใช้เทคโนยีสารสนเทศ
(หมายเหตุ: สาหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดาเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ยึดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘)
๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2556
มีมติให้ใช้เกณฑ์จาก
องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ของ สกอ.

เดิม
สูตรการคานวณ :
จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ X ๑๐๐
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
1. จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ TQF ร้อยละ 40 เท่ากับ 1 คะแนน
2. จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ TQF ร้อยละ 50 เท่ากับ 2 คะแนน
3. จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ TQF ร้อยละ 60 เท่ากับ 3 คะแนน
4. จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ TQF ร้อยละ 70 เท่ากับ 4 คะแนน
5. จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ TQF ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน

ใหม่
๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๕ ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้ง
ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ข้างต้นตลอดเวลาที่จดั การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ ๔ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม:
๗. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ น้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน
ก และปริญญาเอก) มีจานวนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม่ ค๑ และ ง)
๘. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ น้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ
๓๐ของจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม่ ค๑และ ง)
เกณฑ์การประเมิน :เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ ค๒ และ ง
คะแนน๑ คะแนน๒ คะแนน๓ คะแนน๔ คะแนน๕
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการ
ดาเนินการ
๒ ข้อ
ตามเกณฑ์
ทั่วไป

มีการ
ดาเนินการ
๓ ข้อ
ตามเกณฑ์
ทั่วไป

มีการ
ดาเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้อ
ตามเกณฑ์
ทั่วไป

มีการ
ดาเนินการครบ
๕ ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป
และครบถ้วน
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างความสุขในบรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับดัชนีความสุขของนิสิต
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ
เดิม
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
๓.๐๐ ๓.๒๕ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๔.๗๕ ๔.๗๕ ๔.๗๕
คาอธิบาย :
การพัฒนาระบบการบริการและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนและการแก้ปัญหาของนิสิ ตทั้งด้านการเรียนและด้านส่วนตัว หมายถึง :
การดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการ อาคาร สถานที่ วัสดุและครุภัณฑ์เพื่อทาให้เกิด
สภาพที่ เอื้ อต่ อการศึกษาเล่า เรี ยนและการมี คุณ ภาพชี วิต ที่ดี (Campus life)
ปราศจากภาวะเครียดและซึมเศร้าระหว่างการศึกษาโดย การจัดการดังกล่าวจะต้อง
จัดให้มีขึ้นอย่างทั่วถึง ครอบคลุม ปลอดภัยและเพียงพอกับการบริการนิสิต
สูตรการคานวณ : พิจารณาจากเกณฑ์ของระดับ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

เกณฑ์การพิจารณาให้
คะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑.มี ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห์ จั ด ท าแผนพั ฒ นาระบบ
บริการและ สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่ อการ

เรียนและการแก้ปัญหาของนิสิตทั้งด้านการเรียน
และด้านส่วนตัว
๒.มี ก ารด าเนิ น การพั ฒ นาระบบบริ ก ารและสิ่ ง
อานวย ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนและการ  
แก้ ปั ญ หาของนิ สิ ต ทั้ ง ด้ า นการเรี ย นและด้ า น
ส่วนตัวของนิสิตอย่างต่อเนื่อง
๓.มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นและการ   
แก้ ปั ญ หาของนิ สิ ต ทั้ ง ด้ า นการเรี ย นและด้ า น
ส่วนตัว

ใหม่
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

หมายเหตุ
มติที่ประชุม ครั้งที่
๕๔ ๕๕ ๕๖
๖๑ ๖๒ ๖๓ 4/2556 ดังนี้
1. ให้ใช้เกณฑ์ของ
สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 11
คาอธิบาย :
การพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบ
วิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา จาเป็นต้อง สุนทรียภาพในมิติทาง
รู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ดา้ นสุนทรียภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม
ในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคม 2. ให้แต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อ
อยู่ร่วมกันอย่างรู้คณ
ุ ค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มรี สนิยมประเด็นการพิจารณา
ดาเนินการในด้าน
๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
ข้อมูลการประเมิน
๒. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ
ระบบคุณภาพภายใน
และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
ของมหาวิทยาลัย
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
๔. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔
ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ปฏิบัติได้
1 คะแนน

ปฏิบัติได้
2 คะแนน

ปฏิบัติได้
3 คะแนน

ปฏิบัติได้
4 คะแนน

ปฏิบัติได้
5 คะแนน

เดิม
๔.ระบบการบริ ก ารและสิ่ ง อ านวยความสะดวก
สามารถรองรับการใช้บริการของนิสิตได้ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ๒๐ ของนิสิตทั้งหมด
๕.มีผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ใช้ระบบ
บริ ก ารและสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
เรียนและ
การแก้ปัญหาของนิสิตทั้งด้าน     
การเรียนและด้านส่วนตัว
โดยมีผลความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
การดาเนินการ
มีการดาเนินการ ๑ ข้อแรก
มีการดาเนินการ ๒ ข้อแรก
มีการดาเนินการ ๓ ข้อแรก
มีการดาเนินการ ๔ ข้อแรก
มีการดาเนินการครบถ้วนทุกข้อ
เงื่อนไข : -ไม่มี

คะแนน
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๑คะแนน
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๒ คะแนน
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓ คะแนน
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔ คะแนน
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน

ใหม่

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 3/2556 มีมติให้เพิ่มตัวชี้วัดในกลยุทธ์ที่ 4 ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๔ ปรับระบบการเรียนการสอน และกระบวนการสร้างบัณฑิตประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพระดับสากล
ตัวชี้วัดที่..........ร้อยละของสาขาวิชาที่ได้รับการยอมรับในสังคม
หน่วยวัด : ร้อยละ

๕๔

๕๕

เดิม
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
-ไม่มี-

๖๒

ใหม่
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ ครั้งที่
๖๓ ๕๔
๕๕
๕๖
๖๑
๖๒
๖๓ 3/2556 ดังนี้
1. ให้เพิ่มตัวชี้วัดใน
กลยุทธ์ที่ 4 คือ ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
ของสาขาวิชาที่ได้รับการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ยอมรับในสังคมโดยให้ใช้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์จากองค์ประกอบ
ที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน ของ สกอ.
วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้าน
2. ให้กองแผนงานศึกษา
วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ ข้อมูลการวัดระดับการให้
ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่าง
การยอมรับของสังคมของ
มีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่วนงานอื่นเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลนาเสนอต่อที่ประชุม
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
พิจารณาครั้งต่อไป
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดในภาคผนวก
ก) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องด้วย

เดิม

ใหม่
(หมายเหตุ : สาหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกอ่ นปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดั การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละ
ปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจานวนนักศึกษาทีศ่ ึกษาอยูใ่ นหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวน
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับ
หลักสูตรที่ได้รับอนุมตั ิให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่
ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดาเนินการแล้ว
2. การนับจานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจานวนหัวนักศึกษา
ในปีการศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการทีร่ ับผิดชอบในการเสนอหลักสูตร
ใหม่ หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกัน
ทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้

หมายเหตุ

เดิม

ใหม่
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาค
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนหลักสูตร
วิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจานวนนักศึกษาทีศ่ ึกษาอยูใ่ นหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวน
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับ
หลักสูตรที่ได้รับอนุมตั ิให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่
ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดาเนินการแล้ว
2. การนับจานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจานวนหัวนักศึกษา
ในปีการศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการทีร่ ับผิดชอบในการเสนอหลักสูตร
ใหม่ หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกัน
ทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้

หมายเหตุ

เดิม

ใหม่

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน :
1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีกาดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกาดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
4 ข้อ
5 ข้อ

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีกาดาเนินการ มีกาดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
ครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป
และครบถ้วน
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาคณาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้และสร้างความพร้อมให้มหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านเกณฑ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศักยภาพในการถ่ายทอด
หน่วยวัด : ร้อยละ
เดิม

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2556 ดังนี้
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 1. ให้คงสูตรการคานวณในข้อที่ 1
ไว้คงเดิม
๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕
2. สูตรคานวณในข้อที่ 2 ให้ใช้เกณฑ์
ของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนา
คาอธิบาย :
คาอธิบาย :
คณาจารย์ โดยแยกการคานวณ
๑.คณาจารย์ที่มีศกั ยภาพในการถ่ายทอด หมายถึง :คณาจารย์ที่มคี ่า
คณาจารย์ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด หมายถึง : คณาจารย์ที่มี
ออกมาจากสูตรข้อที่ 1
คะแนนผลประเมินคุณภาพการสอนจากนิสิตเฉลี่ยทุกรายวิชาในรอบปี
ค่าคะแนนผลประเมินคุณภาพการสอนจากนิสติ เฉลีย่ ทุกรายวิชาในรอบ
การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม ๕)
ปีการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม ๕)
๒.สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ หมายถึงการที่สาขาวิชานั้น
มีคณาจารย์ประจาทีม่ ีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน สูตรการคานวณข้อ 1 (คงเดิม)
ร้อยละศักยภาพในการถ่ายทอด =
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อปี
สูตรการคานวณ
๑.ร้อยละศักยภาพในการถ่ายทอด =
จานวนคณาจารย์ที่มีศกั ยภาพในการถ่ายทอดX ๑๐๐
จานวนคณาจารย์ประจาทั้งหมด
2. ร้อยละความเชี่ยวชาญในศาสตร์ =
จานวนสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ X ๑๐๐
จานวนสาขาวิชาทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
พิจารณาจากสัดส่วนค่าร้อยละระหว่างศักยภาพในการถ่ายทอดกับ
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนนใช้การเทียบกับ
ค่าเป้าหมายร้อยละ ๖๐
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1. ศักยภาพในการถ่ายทอดน้อยกว่าร้อยละ ๔๐และความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ เท่ากับ ๑ คะแนน
2. ศักยภาพในการถ่ายทอดน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ หรือศักยภาพในการถ่ายทอด
มากกว่า เท่ากับ 2 คะแนน

ใหม่

จานวนคณาจารย์ที่มีศกั ยภาพในการถ่ายทอดX ๑๐๐
จานวนคณาจารย์ประจาทั้งหมด

สูตรการคานวณข้อ 2 ใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ในตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนา
คณาจารย์
คาอธิบาย
คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
รวมทั้งพิจารณาจากความสาเร็จของสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้สถานศึกษาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ประจาหมายถึง :
1. บุคลากรในสถาบันที่มีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัย
2. ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร
ที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทาการ)

เดิม
3. ศักยภาพในการถ่ายทอดมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ และความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ๖๐ เท่ากับ 3 คะแนน
4. ศักยภาพในการถ่ายทอดและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ค่าใดค่าหนึ่ง
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐ เท่ากับ 4 คะแนน
5. ศักยภาพในการถ่ายทอดและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ค่าใดค่าหนึ่ง
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐ เท่ากับ 5 คะแนน

ใหม่

หมายเหตุ

เกณฑ์การพิจารณา
กาหนดค่าน้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

ปริญญา
ตรี
0
1
3
6

ปริญญา
โท
2
3
5
8

ปริญญา
เอก
5
6
8
10

วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็ น ๖
เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จานวนและรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา
๒. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุ
รายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
- คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ของ สกอ. และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ.

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาคณาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้และสร้างความพร้อมให้มหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ร้อยละของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ประจาดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
หน่วยวัด : ร้อยละ
เดิม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๔
๘๕

๕๕
๘๕

๕๖
๘๕

๕๗
๘๕

๕๘
๘๕

๕๙
๘๕

๖๐
๘๕

๖๑
๘๕

๖๒
๘๕

คาอธิบาย :
ศาสตร์ที่เปิดสอน หมายถึง : ศาสตร์ทมี่ หาวิทยาลัยเปิดสอน

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2556
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๖๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ มีมติให้เปลี่ยนคาอธิบายจากเดิมเป็น
“ศาสตร์ทเี่ ปิดสอนหมายถึง :
๘๕
ภาควิชาหรือสาขาวิชาในคณะทีไ่ ม่มี
ภาควิชา”
คาอธิบาย :
ศาสตร์ที่เปิดสอน หมายถึง : ภาควิชาหรือสาขาวิชาในคณะที่ไม่มภี าควิชา

สูตรการคานวณ
จานวนศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาตราจารย์ x ๑๐๐
จานวนศาสตร์ทั้งหมด

สูตรการคานวณ
จานวนศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาตราจารย์ x ๑๐๐
จานวนศาสตร์ทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
1. ร้อยละ ๒๐ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์
เท่ากับ 1 คะแนน
2. ร้อยละ 3๐ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์
เท่ากับ 2 คะแนน
3. ร้อยละ 4๐ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์
เท่ากับ 3 คะแนน
4. ร้อยละ 5๐ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์
เท่ากับ 4 คะแนน
5. ร้อยละ 6๐ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์
เท่ากับ 5 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
1. ร้อยละ ๒๐ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์
เท่ากับ 1 คะแนน
2. ร้อยละ 3๐ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์
เท่ากับ 2 คะแนน
3. ร้อยละ 4๐ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์
เท่ากับ 3 คะแนน
4. ร้อยละ 5๐ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์
เท่ากับ 4 คะแนน
5. ร้อยละ 6๐ของศาสตร์ที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์
เท่ากับ 5 คะแนน

ที่ประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 3/2556 มีมติให้ปรับชื่อกลยุทธ์ที่ 7 และยกเลิกตัวชี้วัดที่ 14 (รายละเอียดดังทีป่ รากฏ)
ชื่อกลยุทธ์เดิม
กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างระบบบริการวิชาการมีประสิทธิภาพสูงสามารถสนองตอบต่อความต้องการทางด้านความรู้ของสังคม สามารถนาสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุขบนฐานความรู้และปัญญา
กลยุทธ์ใหม่
กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างรายได้จากการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านความรู้ของสังคม เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ด้วยองค์ความรู้
ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ความประทับใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการวิชาการเพื่อให้สงั คมมีความสุข

หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ
เดิม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๕๔
๘๐ ๘๐ ๘๒ ๘๒ ๘๔ ๘๔ ๘๖ ๘๖ ๘๘ ๘๘
คาอธิบาย :
๑. ความประทับใจ หมายถึง : การได้รับบริการเกินกว่าระดับ
ความคาดหวังที่ผู้รับบริการต้องการ
2. ความเชื่อมั่น หมายถึง : ความไว้วางใจต่อคุณภาพ
การให้บริการวิชาการ
สูตรการคานวณ :
๑. ร้อยละของความประทับใจ =
จานวนการให้บริการวิชาการที่ได้รับความประทับใจ X ๑๐๐
จานวนการให้บริการวิชาการ
๒. ร้อยละของความเชื่อมั่น
=
จานวนการให้บริการวิชาการทีม่ ีความเชื่อมั่น X ๑๐๐
จานวนการให้บริการวิชาการ
เกณฑ์การให้คะแนน๑:
พิจารณาจากสัดส่วนร้อยละของผู้รับบริการวิชาการ
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ......หน่วย ต่อ ๑ คะแนน

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

มติที่ประชุมให้ยกเลิกตัวชี้วัดที่ 14

๖๑

๖๒

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2556 ดังนี้
๖๓ 1. ให้ปรับชื่อกลยุทธ์ที่ 7 เป็น
“สร้างรายได้จากการบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพสูง
สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการทางด้านความรู้ของสังคม
สามารถพึ่งตนเองได้ด้วย
องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย”
2. ให้ยกเลิกตัวชี้วัดที่ 14

เดิม

ใหม่

โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
คะแนนตัวที่ ๑ ความประทับใจ
คะแนนตัวที่ ๒ ความเชื่อมั่น
คะแนนตัวที่ ๑
 ความประทับใจของผูร้ ับบริการระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐
 ความประทับใจของผูร้ ับบริการระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๗๕
 ความประทับใจของผูร้ ับบริการระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐
 ความประทับใจของผูร้ ับบริการระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๕
 ความประทับใจของผูร้ ับบริการระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๐
คะแนนตัวที่ ๒
 ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐
 ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๗๕
 ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐
 ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๕
 ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๐
เงื่อนไข : (ถ้ามี)

เท่ากับ ๑ คะแนน
เท่ากับ ๒ คะแนน
เท่ากับ ๓ คะแนน
เท่ากับ ๔ คะแนน
เท่ากับ ๕ คะแนน

เท่ากับ ๑ คะแนน
เท่ากับ ๒ คะแนน
เท่ากับ ๓ คะแนน
เท่ากับ ๔ คะแนน
เท่ากับ ๕ คะแนน

หมายเหตุ

ชื่อกลยุทธ์ใหม่
กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างรายได้จากการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านความรู้ของสังคม เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ด้วยองค์ความรู้
ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ จานวนรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่ได้จากการบริการวิชาการ (ล้านบาท)

หน่วยวัด : การแจงนับ
น้าหนัก : ร้อยละ
เดิม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๖๐๐

๖๕๐

๗๐๐

๗๕๐

๘๐๐

๘๕๐

๙๐๐

๙๕๐ ๑๐๐๐ ๑๐๕๐

คาอธิบาย :
๑. จานวนรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่ได้จากการบริการวิชาการ
หมายถึง : รายได้จากการให้บริการวิชาการของทุกส่วนงาน
สูตรการคานวณ
จานวน = วิธีแจงนับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1. รายได้ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเท่ากับ ๑ คะแนน
๒. รายได้ ๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเท่ากับ ๒ คะแนน
3. รายได้ ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเท่ากับ ๓ คะแนน
4. รายได้ ๖๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเท่ากับ ๔ คะแนน
5. รายได้ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเท่ากับ ๕ คะแนน

๖๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

(คงเดิม)

๖๐

๖๑

๖๒

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2556
๖๓ 1. ให้ปรับชื่อกลยุทธ์ที่ 7
2. ให้กองแผนงานจัดทาตัวเลข
รายได้รวมของทั้งมหาวิทยาลัย
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนด
เป้าหมาย

มติที่ประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 4/2556 ให้ปรับชื่อกลยุทธ์ที่ 8 และให้เพิ่มตัวชี้วัดที่.............ก่อนตัวชี้วัดที่ 16
ชื่อกลยุทธ์เดิม
กลยุทธ์ที่ ๘ สร้างเครือข่ายวิชาการที่แพร่หลายทั้งในประเทศและครอบคลุมทั่วทุกทวีปเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้ระดับโลก
ชื่อกลยุทธ์ใหม่
กลยุทธ์ที่ ๘ สร้างเครือข่ายวิชาการที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศเน้นภูมิภาคอาเซียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้ระดับสากล
ขอเพิ่มตัวชี้วัดที.่ ..................................(โดยที่ประชุมยังไม่มีการระบุชื่อตัวชี้วัดนี้)
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ
๕๔ ๕๕
๖๐ ๖๕
คาอธิบาย :

๕๖
๗๐

เดิม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

๕๗
๗๕

๕๘
๘๐

๕๙
๘๕

๖๐
๙๐

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๕๔
๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐

เครือข่าย หมายถึง : บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงาน ของรัฐ
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่มีความร่วมมือและเกิดกิจกรรมจริงกับ
มหาวิทยาลัยบูรพา
สูตรการคานวณ
จานวนเครือข่ายความร่วมมือที่มกี ิจกรรมร่วมกันที่เกิดขึ้นจริง X ๑๐๐
จานวนเครือข่ายทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ร้อยละ ๔๐ เท่ากับ ๑ คะแนน
2. ร้อยละ ๕๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
3. ร้อยละ ๖๐ เท่ากับ ๓ คะแนน
4. ร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๔ คะแนน
5. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปเท่ากับ ๕ คะแนน

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

หมายเหตุ
มติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2556
๖๓ 1. ให้ปรับชื่อกลยุทธ์ที่ 8 เป็น
“สร้างเครือข่ายวิชาการ
ทีแ่ พร่หลายทั้งในและ
ต่างประเทศเน้นภูมภิ าคอาเซียน
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาองค์ความรู้ระดับสากล”
2. ให้เพิ่มตัวชี้วัด.........................
ที่วัดกระบวนการเพื่อนาไปสู่
ความโดดเด่นในอาเซียน
โดยยังไม่มีการกาหนด
รายละเอียดตัวชี้วัด
3. ให้คงตัวชี้วัดที่ 16 และให้เพิ่ม
กิจกรรมระหว่างส่วนงานทั้งใน
และต่างประเทศ โดยใช้
ฐานข้อมูลของวิเทศสัมพันธ์
และกองบริการการศึกษา
เกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ชื่อกลยุทธ์เดิม
กลยุทธ์ที่ ๙ สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและประเทศ ที่มีความ เป็นเลิศในศาสตร์ทะเล ศาสตร์ผู้สูงอายุ ศาสตร์ทาง
การศึกษา ศาสตร์ที่เกี่ยวกับแรงงานการทางาน ศาสตร์เกี่ยวกับภาษาตะวันออก และศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
ชื่อกลยุทธ์ใหม่
กลยุทธ์ที่ ๙ สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและประเทศ ที่มีความ เป็นเลิศในศาสตร์ทะเล ศาสตร์ผู้สูงอายุ ศาสตร์ทาง
การศึกษา ศาสตร์ที่เกี่ยวกับแรงงานการทางาน ศาสตร์เกี่ยวกับภาษาตะวันออก ศาสตร์เกี่ยวกับภาคตะวันออก และศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ จานวนศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความรู้และมีความเป็นเลิศ
หน่วยวัด : จานวน
น้าหนัก : ร้อยละ
เดิม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๔
๓

๕๕
๓

๕๖
๔

๕๗
๔

๕๘
๕

๕๙
๕

๖๐
๖

๖๑
๖

๖๒
๗

๖๓
๗

คาอธิบาย :
ศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางความรู้และมีความเป็นเลิศจะต้อง
ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
๑. ริเริ่มสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคณ
ุ ค่าแลt
คุณประโยชน์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีละ ๓ เรื่อง
๒. มีการบริหารจัดการความรู้ให้มกี ารแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน
เพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยผ่านกระบวนการ เช่น เวทีวิชาการประจาปี
วารสารวิชาการ การตีพิมพ์บทความในวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
เป็นต้น และต้องนาไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์หรือจดสิทธิบัตร
๓. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญระดับประเทศในตาแหน่งศาสตราจารย์
ไม่น้อยกว่า ๑ คน หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า ๒ คน และเป็น
สากล
๔. มีช่องทางในการถ่ายทอด/บริการองค์ความรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย
แพร่หลายและครอบคลุม เช่น เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศาสตร์นั้นๆ
จัดสัมมนาวิชาการในศาสตร์นั้นๆ

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 1. ให้ปรับเพิ่มชื่อกลยุทธ์โดยเพิ่ม
ศาสตร์อีก 1 ศาสตร์ คือ
ศาสตร์เกี่ยวกับภาคตะวันออก
2. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
คาอธิบาย :
ความหมายของศาสตร์เกี่ยวกับ
ศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางความรู้และมีความเป็นเลิศจะต้อง
ภาษาตะวันออก คือภาษาจีน
ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และ
๑. ริเริ่มสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคณ
ุ ค่าและ
ภาษาอาเซียน (ภาษาอาเซียน
คุณประโยชน์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีละ ๓ เรื่อง
หมายถึงภาษาที่ใช้ในประเทศ
๒. มีการบริหารจัดการความรู้ให้มกี ารแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน
ที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน)
เพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยผ่านกระบวนการ เช่น เวทีวิชาการประจาปี
วารสารวิชาการ การตีพิมพ์บทความในวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับสากล 3. ให้ยกเลิกเกณฑ์การให้คะแนน
เป็นต้น และต้องนาไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์หรือจดสิทธิบัตร
๓. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญระดับประเทศในตาแหน่งศาสตราจารย์
ไม่น้อยกว่า ๑ คน หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า ๒ คน และเป็น
สากล
๔. มีช่องทางในการถ่ายทอด/บริการองค์ความรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย
แพร่หลายและครอบคลุม เช่น เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศาสตร์นั้นๆ
จัดสัมมนาวิชาการในศาสตร์นั้นๆ

เดิม
๕. เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้และมีความเชื่อมั่นระดับสากล
มีเครือข่ายศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ
สูตรการคานวณ :
๑

การแจงนับ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ..๑...หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
จานวนศาสตร์
 จานวน ๑ ศาสตร์
 จานวน ๒ ศาสตร์
 จานวน ๓ ศาสตร์
 จานวน ๔ ศาสตร์
 จานวน ๕ ศาสตร์ขึ้นไป
เงื่อนไข : (ถ้ามี)

คะแนน
เท่ากับ ๑ คะแนน
เท่ากับ ๒ คะแนน
เท่ากับ ๓ คะแนน
เท่ากับ ๔ คะแนน
เท่ากับ ๕ คะแนน

ใหม่
๕. เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้และมีความเชื่อมั่นระดับสากล
มีเครือข่ายศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ

หมายเหตุ

มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 มีมติให้ยกเลิกตัวชี้วัดที่ 18 และ 19 โดยให้มีตัวชี้วัดใหม่
กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมให้นิสิต บัณฑิต บุคลากรทุกระดับ และทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์
แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน
ยกเลิก
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ร้อยละของบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมไทย
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ

๕๔ ๕๕
๖๐ ๖๕
คาอธิบาย :

๕๖
๗๐

เดิม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

๕๗
๗๕

๕๘
๘๐

๕๙
๘๕

๖๐
๘๕

๖๑
๘๕

๖๒
๘๕

๖๓
๘๕

โครงการ/กิจกรรม การสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมไทยที่มี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หมายถึง : โครงการ/กิจกรรมที่นสิ ิต บุคลากร
และบุคคลภายนอกทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบูรณาการศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อม ไปสู่กจิ กรรมการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง
สูตรการคานวณ :

บุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วม X ๑๐๐
จานวนบุคลากรและนิสิตทั้งหมด
๑
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ..๑...หน่วยต่อ ๑ คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ร้อยละของบุคลากรและนิสิตที่เข้า คะแนน
ร่วมโครงการ/กิจกรรม
เท่ากับ ๑ คะแนน
 ร้อยละ ๔๐
เท่ากับ ๒ คะแนน
 ร้อยละ ๕๐
เท่ากับ ๓ คะแนน
 ร้อยละ ๖๐
เท่ากับ ๔ คะแนน
 ร้อยละ ๗๐
เท่ากับ ๕ คะแนน
 ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
เงื่อนไข : (ถ้ามี)

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

ยกเลิก

๖๐

๖๑

๖๒

หมายเหตุ
มติทปี่ ระชุมฯ ครั้งที่ 4/2556
๖๓ ให้ยกเลิกตัวชี้วดั ที่ 18

ที่ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดที่ 19 ร่วมกับตัวชี้วัดที่ 18 และมีมติให้ยกเลิกตัวชี้วัดดังกล่าว และกาหนดตัวชี้วัดใหม่
กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมให้นิสิต บัณฑิต บุคลากรทุกระดับ และทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์
แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน
ยกเลิก
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
หน่วยวัด : จานวน
น้าหนัก : ร้อยละ

๕๔
๒

๕๕
๓

๕๖
๔

เดิม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

๕๗
๕

๕๘
๖

๕๙
๗

๖๐
๘

๖๑
๙

๖๒
๑๐

๖๓
๑๑

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

ยกเลิก

คาอธิบาย :
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในการสืบสานและอนุรักษ์ศลิ ปะ
วัฒนธรรมไทย หมายถึง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรือผลงานวิชาการอื่นๆ ในการอนุรักษ์ สืบสาน หรือพัฒนา
ศิลปะวัฒนธรรมไทย
สูตรการคานวณ :
การแจงนับ
เกณฑ์การให้คะแนน๑ :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ..๑...หน่วย
ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
จานวนผลงานวิจัย
คะแนน
เท่ากับ ๑ คะแนน
 จานวน ๔ เรื่อง
เท่ากับ ๒ คะแนน
 จานวน ๕ เรื่อง
เท่ากับ ๓ คะแนน
 จานวน ๖ เรื่อง
เท่ากับ ๔ คะแนน
 จานวน ๗ เรื่อง
เท่ากับ ๕ คะแนน
 จานวน ๘ เรื่องขึ้นไป
เงื่อนไข : (ถ้ามี)

๖๐

๖๑

๖๒

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556
๖๓ ให้ยกเลิกตัวชี้วัดที่ 19

กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมให้นิสิต บัณฑิต บุคลากรทุกระดับ และทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์
แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน
ตัวชี้วัดใหม่...............................................................................................................................................................................................................................................
หน่วยวัด...............................
ค่าน้าหนัก.............................
เดิม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๔
๖๐

๕๕
๖๕

๕๖
๗๐

๕๗
๗๕

๕๘
๘๐

๕๙
๘๕

๖๐
๘๕

๖๑
๘๕

๖๒
๘๕

หมายเหตุ
มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 ดังนี้
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๖๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 1. กาหนดให้มีตัวชี้วัดใหม่ โดยใช้
เกณฑ์ของตัวบ่งชี้ที่ 10 ของ
๘๕
สมศ. และเพิ่มเรื่องการอนุรักษ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
พลังงานและ Global Concern
คาอธิบาย :
2. ให้แต่งตั้งคณะทางานโดยให้มี
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจ
ผู้แทนจากทุกส่วนงาน
ที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานศึกษา
พึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคม
ในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็น
แบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุน
จาต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน
โดยการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ตากว่
่ าร้อยละ ๘๐
๓. มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
๔. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ปฏิบัติได้ 1
ข้อ

2
ปฏิบัติได้ 2
ข้อ

3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เอื้อต่อการเรียนการสอนและวิจัยและเป็นมหาวิทยาลัยสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ยกเลิก
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ

๕๔
๕

๕๕
๕

๕๖
๕

เดิม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

๕๗
๕

๕๘
๕

๕๙
๕

๖๐
๕

๖๑
๕

๖๒
๕

๖๓
๕

คาอธิบาย :
ระบบบริหารจัดการ หมายถึง : การบริหารจัดการบนพื้นฐาน
ธรรมาภิบาล คือ
๑. นิติธรรม
๒. คุณธรรมจริยธรรม
๑. โปร่งใส
๒. มีส่วนร่วม
๓. รับผิดชอบและใช้งบประมาณคุ้มค่า
ธรรมาภิบาล หมายถึง : การปกครอง การบริหาร การจัดการ
การควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองคลองธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน๑ :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- .... หน่วย ต่อ ๑ คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์
คะแนน
๑ คะแนน
 ระดับ ๑ มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อทบทวน
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับภารกิจ ยุทธศาสตร์ และสถานการณ์
และนาไปสู่การประกาศใช้และปฏิบัติโดย
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า
………….. ประเด็น

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

(ยกเลิก)

๖๐

๖๑

๖๒

หมายเหตุ
มติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2556
๖๓ ให้ยกเลิกตัวชี้วัดที่ 20 เนื่องจาก
มีการประเมินด้านการบริหารจัดการ
บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล
ในตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ของ สกอ.
ซึ่งทุกส่วนงานจะต้องได้ 5 คะแนน

เดิม
เกณฑ์
ระดับ ๒ มีการนาหลักคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้ใน การดาเนินการด้าน
การบริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้
- การสรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง
- การประเมินผลงานและความสามารถ
- การให้ความรู้ การพัฒนา หรือส่งเสริม
ยกย่องบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม
- มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ นิสิต
บัณฑิต และสังคมตระหนักและยึด
คุณธรรม จริยธรรม
 ระดับ ๓ มีการดาเนินงานให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
- มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผลงาน
- มีระบบการควบคุมภายใน
- มีการเผยแพร่มติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
- มีการเผยแพร่ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ
- มีการเผยแพร่มติกรรมการประจาส่วน
งาน (ในระดับคณะ)
 ระดับ ๔ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
ระดับ และ ภาคส่วนภายนอกมีสว่ นร่วม
ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
- มีส่วนร่วมในการร่างประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- เสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยใน
กิจการต่าง ๆ
- ให้ชุมชนใช้สิ่งอานวยความสะดวกใน
ด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย

ใหม่
คะแนน
๒ คะแนน

๓ คะแนน

๔ คะแนน

หมายเหตุ

เดิม
 ระดับ ๕ มีความรับผิดชอบและมีความ
คุ้มค่าต่อสังคม
- มีนโยบายแนวทางให้สังคมอยู่ดมี ีสุข
- รับผิดชอบต่อความรู้งานวิจัยและ
บัณฑิต
- ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
- มีการวัดผลสัมฤทธิ์ของทรัพยากรที่ถูก
ใช้
เงื่อนไข : (ถ้ามี)

ใหม่
๕ คะแนน

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เอื้อต่อการเรียนการสอนและวิจัยและเป็นมหาวิทยาลัยสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
มติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2556 ให้เปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดที่ 21 ดังนี้
ตัวชี้วัดเดิม ตัวชี้วัดที่ ๒๑ จานวนรายได้รวมของมหาวิทยาลัย (ล้านบาท)
ตัวชี้วัดใหม่ ตัวชี้วัดที่ 21 ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ
เดิม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๒,๔๐๐

๒,๖๐๐

๒,๘๐๐

๓,๐๐๐

๓,๒๐๐

๓,๔๐๐

๓,๖๐๐

๔,๐๐๐

๔,๕๐๐

๕,๐๐๐

คาอธิบาย :

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

หมายเหตุ
มติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2556
๖๓ 1. ให้เปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดเป็น ระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2. ให้ใช้เกณฑ์ของ สกอ. ตัวบ่งชี้
ที่ 8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ

รายได้รวมของมหาวิทยาลัย หมายถึง : รายได้ที่เกิดจากกิจการทั้ง องค์ประกอบที่ ๘ : การเงินและงบประมาณ
มวลของมหาวิทยาลัย เช่นการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ รายได้จาก ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ทรัพย์สิน รายได้จากการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ รายได้จากเงินอุดหนุน
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
เกณฑ์การให้คะแนน๑ :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๒๐๐ หน่วย
สถาบัน
ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การ
จัดสรร และการวางแผน
รายได้
คะแนน
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เท่ากับ ๑ คะแนน
 รายได้รวมของมหาวิทยาลัย ๒,๐๐๐
๓. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิงานในแต่ละ
ล้านบาท
เท่ากับ ๒ คะแนน
พันธกิจและการพัฒนา
 รายได้รวมของมหาวิทยาลัย ๒,๒๐๐
ล้านบาท
สถาบันและบุคลากร
รายได้
ร
วมของมหาวิ
ท
ยาลั
ย
๒,๔๐๐
เท่
า
กั
บ
๓
คะแนน

๔. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงาน
ล้านบาท
ต่อสภาสถาบันอย่างน้อย
เท่ากับ ๔ คะแนน
 รายได้รวมของมหาวิทยาลัย ๒,๖๐๐
ปีละ ๒ ครั้ง
ล้านบาท
๕. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
เท่ากับ ๕ คะแนน
 รายได้รวมของมหาวิทยาลัย ๒,๘๐๐
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ล้านบาท
เงื่อนไข : (ถ้ามี)
และความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง

เดิม

ใหม่
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และนาข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการ
ดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการ
ดาเนินการ
๒ หรือ ๓
ข้อ

คะแนน ๓
มีการ
ดาเนินการ
๔ หรือ ๕
ข้อ

คะแนน ๔
มีการ
ดาเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการ
ดาเนินการ
๗ ข้อ

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ ๑๒ พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์มีสมรรถนะสูงระดับสากล และเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ จานวนองค์ความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจนเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
หน่วยวัด : จานวน / ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ
เดิม
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
๒๕ ๒๕ ๒๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕

ใหม่
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
มติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2556
๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ให้แยกการวัดเรื่อง Smart Buu และ
Learning Organization ดังนี้
องค์
องค์
1. ให้วัดระดับความสาเร็จของ
ความรู้
ความรู้
การเป็น Smart Buu
ความ
ความ
ตามแผนแม่บท ICT
พึง ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ พึง
ของมหาวิทยาลัย โดยให้
พอใจ
พอใจ
สานักคอมพิวเตอร์และทุกส่วน
งานหารือร่วมกับมหาวิทยาลัย
คาอธิบาย :
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
เพื่อกาหนดทิศทางในอีก 10 ปี
๑. มหาวิทยาลัยองค์กรอัจฉริยะ หมายถึง : มีการบริหาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
2. เรื่องของ Learning
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและมีระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เกณฑ์มาตรฐาน :
Organization ให้ใช้ตัวบ่งชี้ที่
ที่ทันสมัย
7.2 ของ สกอ.
๑. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
๒. การจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ หมายถึง : การนา
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการวิจัย หรือกระบวนการสังเคราะห์อนื่ นามา
จัดระบบให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเข้าถึงและนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ อาจจะ ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร ทั้งนี้ต้องมีกิจกรรมในการแลกเปลีย่ น วิจัย
เรียนรูเ้ กี่ยวกับองค์ความรู้นั้นๆ ทัง้ ในองค์กรและภายนอก ทั้งในและ
๒. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
ต่างประเทศ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
๓. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยี
กาหนดในข้อ ๑
สารสนเทศ หมายถึง : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้แก่ นิสติ บุคลากร
๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลีย่ นเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของ
ประชาชนทั่วไปที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติทดี่ ีตาม
1
เกณฑ์การให้คะแนน :
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสูบ่ ุคลากรกลุม่ เป้าหมาย
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ......หน่วย ต่อ ๑ คะแนน ที่กาหนด
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
๔. มีการรวบรวมความรูต้ ามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ ๑

เกณฑ์
 มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ไม่น้อยกว่า ๒๐ องค์ความรู้ และความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๕
 มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ไม่น้อยกว่า ๒๕ องค์ความรู้ และความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐
 มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบไม่
น้อยกว่า ๓๐
องค์ความรู้ และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
เกณฑ์
 มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ไม่น้อยกว่า ๓๕ องค์ความรู้ และความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
 มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ไม่น้อยกว่า ๔๐ องค์ความรู้ และความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕
เงื่อนไข : (ถ้ามี)

คะแนน
เท่ากับ ๑ คะแนน

เท่ากับ ๒ คะแนน

เท่ากับ ๓ คะแนน

คะแนน
เท่ากับ ๔ คะแนน

เท่ากับ ๕ คะแนน

ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาพัฒนา
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge)
๕. มีการนาความรู้ทไี่ ด้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑ คะแนน ๒
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ
๑ ข้อ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการ
ดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการ
ดาเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการ
ดาเนินการ
๕ ข้อ

กลยุทธ์ที่ ๑๓ สร้างมหาวิทยาลัยให้มีความแข็งแรง มั่งคั่ง บุคลากรมีความสุขบนฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ร้อยละของบุคลากรมีผลการดาเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ

๕๔
๖๐

๕๕
๖๕

๕๖
๗๐

เดิม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

๕๗
๗๕

๕๘
๘๐

๕๙
๘๕

๖๐
๙๐

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๕๔
๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐

คาอธิบาย :
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง : เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดซึ่งออกเป็นระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
สูตรการคานวณ :
ร้อยละของบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ =
จานวนบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ x ๑๐๐
จานวนบุคลากร
เกณฑ์การให้คะแนน๑ :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ......หน่วย ต่อ ๑ คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เกณฑ์
คะแนน
เท่ากับ ๑ คะแนน
 บุคลากรมีผลการดาเนินงานบรรลุผล
สั ม ฤทธิ์ ต ามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กาหนด เป็นร้อยละ ๕๐
เท่ากับ ๒ คะแนน
 บุคลากรมีผลการดาเนินงานบรรลุผล
สั ม ฤทธิ์ ต ามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กาหนด เป็นร้อยละ ๕๕
เท่ากับ ๓ คะแนน
 บุคลากรมีผลการดาเนินงานบรรลุผล
สั ม ฤทธิ์ ต ามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กาหนด เป็นร้อยละ ๖๐
เท่ากับ ๔ คะแนน
 บุคลากรมีผลการดาเนินงานบรรลุผล
สั ม ฤทธิ์ ต ามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

หมายเหตุ
มติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2556
๖๓ ให้ปรับตัวชี้วัดโดยเปลี่ยนไปวัดระดับ
ความสาเร็จการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เดิม
กาหนด เป็นร้อยละ ๖๕
 บุคลากรมีผลการดาเนินงานบรรลุผล
สั ม ฤทธิ์ ต ามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กาหนด เป็นร้อยละ ๗๐
เงื่อนไข : (ถ้ามี)

ใหม่
เท่ากับ ๕ คะแนน

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ ๑๓ สร้างมหาวิทยาลัยให้มีความแข็งแรง มั่งคั่ง บุคลากรมีความสุขบนฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
ตัวชี้วัดที่ ๒๔ ระดับดัชนีความสุขของคณาจารย์และบุคลากร
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ
เดิม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๕๔
๓.๐๐ ๓.๒๕ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๔.๗๕ ๔.๗๕ ๔.๗๕
คาอธิบาย :
ดั ช นี ค วามสุ ข หมายถึ ง : ความสุ ข ที่ มี ต่ อ การปฎิ บั ติ ร าชการของ
บุคลากรในด้านสวัสดิการที่ได้รับ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความพึงพอใจในระบบ
การบริหารของมหาวิทยาลัย
สูตรการคานวณ :
สรุปผลรวมค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม
โดยที่
ระดับ ๕ หมายถึง
ระดับ ๔ หมายถึง
ระดับ ๓ หมายถึง
ระดับ ๒ หมายถึง
ระดับ ๑ หมายถึง

ดัชนีความสุขในระดับดีมาก
ดัชนีความสุขในระดับดี
ดัชนีความสุขในระดับปานกลาง
ดัชนีความสุขในระดับน้อย
ดัชนีความสุขในระดับน้อยมาก

เกณฑ์การให้คะแนน๑ :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๐.๒๕ หน่วย
ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับค่าดัชนีความสุข
คะแนน
๑ คะแนน
 ค่าดัชนีความสุขระดับ ๒.๕
๑ คะแนน
 ค่าดัชนีความสุขระดับ ๒.๗๕
๑ คะแนน
 ค่าดัชนีความสุขระดับ ๓
๑ คะแนน
 ค่าดัชนีความสุขระดับ ๓.๒๕
๕ คะแนน
 ค่าดัชนีความสุขระดับ ๓.๕๐
เงื่อนไข : (ถ้ามี)

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

คงเดิม

๖๐

๖๑

๖๒

หมายเหตุ
มติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2556
๖๓ มีข้อสังเกตเรื่องแบบสอบถาม
ต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 23

