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ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธม์หาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

จัดกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำนสำกล เพื่อเป็นก ำลังในกำรพัฒนำประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

เป้าประสงค์  :  บัณฑิตมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและเชี่ยวชำญในทักษะวิชำชีพ สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมและ
เป็นผู้ประกอบกำร มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศ ทันต่อเทคโนโลยี มีควำมอุตสำหะใน
กำรท ำงำน มีภำวะผู้น ำ มีคุณธรรมจริยธรรมและควำมพอเพียง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มี
วิชาชีพ) ในครั้งแรก 

หน่วยวัด  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  เป็นกำรวัดผลกำรสอบผ่ำนในใบประกอบวิชำชีพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในคณะที่
หลักสูตรที่มีวิชำชีพ ซึ่งนับเฉพำะกำรสอบครั้งแรกของบัณฑิตเท่ำนั้น 

สูตรค านวณ 
จ ำนวนบัณฑติระดับปริญญำตรีที่สอบผ่ำนใบประกอบวิชำชีพในครั้งแรก

จ ำนวนบัณฑติที่เข้ำสอบใบประกอบวิชำชีพทั้งหมด
 × 100 

แหล่งข้อมูล  งำนวิชำกำรคณะ 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและจ ำนวนผู้เข้ำสอบใบประกอบวิชำชีพ 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล  คณะเภสัชศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ และวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำร  
สำธำรณสุข  

ผู้รับผิดชอบหลัก รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
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ตัวช้ีวัดที่ 2   ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลท้ังในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

หน่วยวัด  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  เป็นตัวชี้วัดที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือวัดควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและควำมเชี่ยวชำญใน
ทักษะวิชำชีพของนักศึกษำ ซึ่งวัดจำกกำรที่นักศึกษำได้รำงวัล ประกำศเกียรติคุณ
เกียรติบัตร ทั้งในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ ไม่ว่ำรำงวัลนั้นจะเป็นรำงวัลชนะ 
รองชนะเลิศ หรือรำงวัลชมเชย สำมำรถน ำมำค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนได้ 

สูตรค านวณ  
จ ำนวนนักศึกษำที่ได้รำงวัล

จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด
 × 100 

แหล่งข้อมูล  งำนวิชำกำรคณะ 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  จ ำนวนนักศึกษำที่ได้รำงวัลและจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล ทุกคณะ และวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข  

ผู้รับผิดชอบหลัก รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
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ตัวช้ีวัดที่ 3    บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ 
ภายใน 1 ปี 

หน่วยวัด  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  บัณฑิตปริญญำตรีที่ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรภำคปกติ ภำคพิเศษ และภำคนอก
เวลำในสำขำนั้นๆ ที่ได้งำนท ำ หรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำ ภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปีนับจำกวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ในปีกำรศึกษำนั้น 

 กำรนับกำรมีงำนท ำ นับกรณีกำรท ำงำนสุจริตทุกประเภทที่สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำ
มำประจ ำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยกำรนับจ ำนวนผู้มีงำนท ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียนในภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำ ให้นับเฉพำะผู้ที่เปลี่ยนงำนใหม่หลัง
ส ำเร็จกำรศึกษำเท่ำนั้น 

 

สูตรค านวณ 

จ ำนวนบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ
หรือเป็นผู้ประกอบกำรภำยใน 1 ปี

จ ำนวนบัณฑิตปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด
 × 100 

 

แหล่งข้อมูล  งำนวิชำกำรคณะ 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล ทุกคณะ และวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข  

ผู้รับผิดชอบหลัก    รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 

หมายเหตุ : ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำหรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษำ
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษำ ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหำร  
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เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ ก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลจำกกำรส ำรวจต้องมีควำมเป็นตัวแทนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งในเชิงปริมำณ อย่ำงน้อยร้อย
ละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจ ไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ ให้มีกำรติดตำมซ้ ำให้ครบและรำยงำนผลที่ติดตำมซ้ ำเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรก โดยผล
กำรส ำรวจต้องสำมำรถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

๑. จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ 

๒. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งภำคปกติและภำคพิเศษ (ภำคนอกเวลำรำชกำร) 

๓. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ 

๔. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประกอบอำชีพอิสระ 

๕. จ ำนวนบัณฑิตท่ีมีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 

๖. จ ำนวนบัณฑิตท่ีศึกษำต่อ 

๗. เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา 

หน่วยวัด ร้อยละ 

ค าอธิบาย :  ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำตรงสำขำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ หมำยถึง ร้อย
ละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรีทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง หลักสูตรสมทบ  ที่ได้งำนท ำตรงหรือสอดคล้องกับสำขำที่
ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำนั้นที่ได้งำนท ำที่
ตอบแบบสอบถำม  โดยให้นับเฉพำะบัณฑิตที่ไม่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำต่อ   โดยกำร
ตัดสินควำมสอดคล้องของสำขำที่ส ำเร็จกำรศึกษำกับงำนที่ท ำนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของผู้ประเมินหน่วยวัด  

 

สูตรค านวณ 
จ ำนวนบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนตรงสำขำ

จ ำนวนบัณฑิตปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด
 × 100 

 

แหล่งข้อมูล  งำนวิชำกำรคณะ 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล ทุกคณะ และวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข  

ผู้รับผิดชอบหลัก    รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 
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ตัวช้ีวัดที่ 5  จ านวนนวัตกรรมของนักศึกษาต่อปี 

หน่วยวัด ผลงำน 

ค าอธิบาย :  เป็นตัวชี้วัดที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือวัดควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ ตำมอัตลักษณ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด ซึ่งวัดจำกจ ำนวนผลงำนนวัตกรรมที่นักศึกษำ  

 
สูตรค านวณ  นับจ ำนวนนวัตกรรมของนักศึกษำ 

แหล่งข้อมูล  งำนวิชำกำรคณะ 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  - 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล ทุกคณะ และวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข  

ผู้รับผิดชอบหลัก รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 6  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าระดับ B1 ของ CEFR LEVEL 

หน่วยวัด ร้อยละ 

ค าอธิบาย :  CEFR คือตำรำงภำษำ 6 ระดับ เป็นระบบง่ำยๆ ที่ใช้ในกำรวัดควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษ ระดับเริ่มต้นคือ A1 เลื่อนไปสู่ระดับ พ้ืนฐำนที่ A2 ถึงระดับปำนกลำง
ที่ B1 และ B2 ส ำหรับระดับ C1 เป็นระดับภำษำอังกฤษขั้นสูง ส่วน C2 เป็นระดับ
ที่สูงที่สุด 

สูตรค านวณ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำอังกฤษไม่น้อยกว่ำระดับ 𝐵1

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด
 × 100 

แหล่งข้อมูล  งำนวิชำกำรคณะ 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  - 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล ทุกคณะ และวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข  

ผู้รับผิดชอบหลัก รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา(ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และการเป็นที่พึ่งของสังคมด้านภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม ความใฝ่รู้ ด้านการ
พัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิต) 

หน่วยวัด ร้อยละ 

ค าอธิบาย :  เป็นตัวชี้วัดที่วัดควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
ตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่มหำวิทยำลัยก ำหนด คุณลักษณะตำมอัต
ลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ควำมใฝ่รู้ ด้ำนกำรพัฒนำตนเอง ควำมใฝ่รู้ กำรใช้เทคโนโลยี
ที่เหมำะสม 

สูตรค านวณ 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง

๕
 × 100 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

(๑) กองแผนงำน ประสำนคณะ/วิทยำลัย/วิทยำเขต พิจำรณำปรับปรุงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต และแจ้งผลด ำเนินกำรปรับปรุงมำยังกองแผนงำน เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถำม และแจ้งส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยด ำเนินกำรปรับปรุงแบบสอบถำมบนระบบกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

(๒) กองแผนงำน ประสำนคณะ/วิทยำลัย/วิทยำเขต ตรวจสอบสถำนที่ท ำงำน และรำยละเอียดผู้ใช้บัณฑิต
ปัจจุบันของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 และแจ้งรำยละเอียดละเอียดกลับมำ
ยังกองแผนงำน เพ่ือรวบรวมรำยละเอียดสถำนที่ท ำงำนและผู้ใช้บัณฑิต พร้อมทั้งแจ้งส ำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำยน ำรำยละเอียดเข้ำสู่ระบบกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

(๓) กองแผนงำน ประสำนคณะ/วิทยำลัย/วิทยำเขต  แจ้งให้ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถำมบนระบบกำรตอบ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และจัดส่งแบบสอบถำมให้ผู้ใช้บัณฑิตทำงไปรษณีย์ 

(๔) คณะ/วิทยำลัย/วิทยำเขต  แจ้งให้ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถำมบนระบบ และส่งแบบถำมกลับมำยัง
คณะ และรวบรวมแบบแบบสอบถำมที่ได้กลับยังคณะ/วิทยำลัย/วิทยำเขต  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล และ
สรุปกำรตอบแบบสอบถำม แล้วแจ้งผลกลับมำยังกองแผนงำน เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

(๕) กองแผนงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรศึกษำ
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และแจ้งเวียนคณะ/วิทยำลัย/วิทยำเขต เพ่ือทรำบ/พิจำรณำกำร
ด ำเนินงำน และน ำผลกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

การเก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิต 
2.1.1 เครื่องมือที่ใช้ 

(1) ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ : ใช้แบบฟอร์มรำยละเอียดข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ และตำรำง
รำยกำรข้อมูลพื้นฐำนของบัณฑิตตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด 

(2) ข้อมูลภำวกำรณ์มีงำนท ำของบัณฑิต : ใช้แบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตบน
ระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำพัฒนำขึ้น เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำ
ทุกแห่งใช้ร่วมกัน  

(3) ข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต: ใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตกลำง 
และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเฉพำะสำขำวิชำ ส ำหรับบำงคณะ/วิทยำลัย/วิทยำเขต ที่
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
2.1.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

(1) กองบริกำรกำรศึกษำ  รำยงำนข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดข้อมูล
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ และตำรำงรำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำนของบัณฑิตตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ก ำหนด และน ำส่งข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยและกองแผนงำน เพ่ือให้ส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย รำยงำนข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำสู่ระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต  

(2) คณะ/วิทยำลัย/วิทยำเขต  และกองบริกำรกำรศึกษำ แจ้งให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตอบ
แบบสอบถำม โดยผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโทและปริญญำเอก ตอบแบบสอบถำมบนระบบตอบแบบสอบถำม
บัณฑิตเพ่ือยืนยันกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร  และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี ตอบแบบสอบถำม 2 
ระบบ คือ ตอบแบบสอบถำมบนระบบตอบแบบสอบถำมบัณฑิตเพ่ือยืนยันกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร  
และระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ พัฒนำขึ้น โดยกำรตอบ
แบบสอบถำมบนระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต  ระบบจะเชื่อมต่อให้เข้ำตอบแบบสอบถำม เมื่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีตอบแบบสอบถำมบนระบบตอบแบบสอบถำมบัณฑิตเพ่ือยืนยันกำรเข้ำรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตรเรียบร้อยแล้ว 

(3) กองแผนงำน ตรวจสอบกำรเข้ำตอบแบบสอบถำมบนระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
แล้ว Export ข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมจำกระบบ เพ่ือวิเครำะห์ข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต  พร้อมทั้ง
แจ้งเวียนผลกำรวิเครำะห์ให้คณะ/วิทยำลัย/วิทยำเขต ทรำบและพิจำรณำตรวจสอบแก้ไข/ยืนยัน ข้อมูลกำรตอบ
แบบสอบถำมของบัณฑิต 

(4) กองแผนงำน Export ข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมจำกระบบอีกครั้ง กรณีที่คณะ/
วิทยำลัย/วิทยำเขต แก้ไขข้อมูล   และวิเครำะห์ข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต  พร้อมทั้งแจ้งเวียนคณะ/
วิทยำลัย/วิทยำเขต เพ่ือน ำไปประกอบกำรประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำ และใช้ประโยชน์ด้ำนอื่นๆ  ต่อไป 
 
แหล่งข้อมูล   งำนวิชำกำรคณะ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 
ผู้รายงานข้อมูล   ทุกคณะ และวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข  
ผู้รับผิดชอบหลัก     รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและสภำมหำวิทยำลัย 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

พัฒนำงำนวิจัยแบบมุ่งเป้ำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและ
สังคมในภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงอย่ำงยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ : ประชำชนและสังคมได้รับองค์ควำมรู้และนวัตกรรมเฉพำะด้ำนที่เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ/
นำนำชำติ และน ำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้ำนนโยบำย ชุมชนสังคม อุตสำหกรรม และเชิง
พำณิชย์ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑  ร้อยละของผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติตำมเกณฑ์คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (กพอ.) เมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงกำรวิจัยที่ได้รับงบประมำณ 

หน่วยวัด                ร้อยละ 

ค าอธิบาย :  ผลงำนวิชำกำรเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยได้
สร้ำงสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
อย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลงำนที่มีคุณค่ำ สมควรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์
ทั้งเชิงวิชำกำรและกำรแข่งขันของประเทศ ผลงำนวิชำกำรอยู่ในรูปของบทควำมวิจัยหรือ
บทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ หรือ ระดับ
นำนำชำติ ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 ผลงำน
ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำร
ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้วผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้
ด ำเนินกำรต ำรำหรือหนังสือที่ใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำรพิจำรณำตำม
เกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว  

“ผลงำนวิจัย” หมำยควำมว่ำ ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำตำม
กระบวนกำรระเบียบวิธีวิจัยที่เหมำะสมกับสำขำวิชำเพ่ือให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ หรือ
เป็นกำรต่อยอดองค์ควำมรู้เดิม  

“งำนสร้ำงสรรค์” หมำยควำมว่ำ ผลงำนวิชำกำรอ่ืน นอกเหนือจำกงำนวิจัย ที่มี
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ หรือแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับระดับนำนำชำติและ
ระดับชำติ หรืองำนที่ได้รับสิทธิบัตร เป็นกำรแสดงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเสริมสร้ำง
องค์ควำมรู้หรือวิธีกำรที่เป็นประโยชน์ต่อสำขำวิชำ หรือแสดงควำมเป็นต้นแบบ ต้น
ควำมคิดของผลงำน หรือแสดงควำมสำมำรถในกำรบุกเบิกงำนในสำขำวิชำนั้น รวมทั้ง 
สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์ทำงด้ำนศิลปกรรมและจิตรกรรม  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5 เกณฑ์กำรแบ่งกลุ่มตำมสำขำวิชำ ดังนี้ 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่ม ข และ ค 2   
กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนฯ ที่ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนฯ ที่ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนฯ ที่ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 

สูตรการค านวณในระดับสถาบัน 
 
 
ค่ำเฉลี่ย =  
 
 

การค านวณ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

ผลงานวิจัย รวม 
0.20 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร

ประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
0.40 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร

ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 

0.40 - ผลงำนได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ปรำกฏ

ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับ

นำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

1.00 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดในสถาบัน 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 - ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
1.00 - ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
1.00 - ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 
1.00 - ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 
1.00 - ต ำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
1.00 - ต ำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่

ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
งานสร้างสรรค์ รวม 

0.20 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 

จ านวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับงบประมำณ 
ร้อยละของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับ
งบประมำณ 
จ ำนวนผลรวมคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชำ 
จ ำนวนคณะวิชำที่รับกำรประเมินภำยใน 
แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

แหล่งข้อมูล :  
๑. รำยงำนผลกำรส ำรวจข้อมูลผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชำติหรือนำนำชำติ 
๒. สรุปข้อมูลจ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
๑. คณะรวบรวมข้อมูลผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชำติหรือ

นำนำชำติจำกอำจำรย์/นักวิจัยประจ ำคณะ และตรวจสอบผลงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (กพอ.) 

๒ ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย ฯ รวบรวมข้อมูลจำกคณะ และตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของ
ข้อมลูในภำพรวมมหำวิทยำลัยและค ำนวณค่ำร้อยละของผลงำน  

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ เกณฑ์คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (กพอ.) ในกำรพิจำรณำ
ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ระยะเวลาการรายงาน  รำยงำนข้อมูลรำยไตรมำส ตำมปีงบประมำณ 

ผู้รายงานข้อมูล ทุกคณะ/ เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนวิจัยระดับคณะ 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม 

ผู้ประสานงานหลัก นำงสำวนำวินี สุตัญตั้งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
 ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ ๒  ร้อยละขององค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปใช้อ้ำงอิงในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ 

หน่วยวัด  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  เป็นกำรหำจ ำนวนร้อยละขององค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปใช้อ้ำงอิงในระดับชำติหรือ
ระดับนำนำชำติ 

สูตรค านวณ  

ผลรวมของจ ำนวนองค์ควำมรู้ที่น ำไปใช้อ้ำงอิงในระดับชำติ
หรือระดับนำนำชำติ

จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับงบประมำณ
 × 100 

 

รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ/ประเมินผล :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด จ านวน 

จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่น ำไปใช้อ้ำงอิงในระดับชำติ เรื่อง  
จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่น ำไปใช้อ้ำงอิงในระดับนำนำชำติ เรื่อง  
จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับงบประมำณ โครงกำร  

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 

แหล่งข้อมูล :  
๑. รำยงำนผลกำรส ำรวจข้อมูลองค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปใช้อ้ำงอิงในระดับชำติหรือระดับ

นำนำชำติ 
๒. สรุปข้อมูลจ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
๑. คณะรวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปใช้อ้ำงอิงในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ 
๒ ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย ฯ รวบรวมข้อมูลจำกคณะ และตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของ

ข้อมูลในภำพรวมมหำวิทยำลัยและค ำนวณค่ำร้อยละของผลงำน  

ระยะเวลาการรายงาน  รำยงำนข้อมูลรำยไตรมำส ตำมปีงบประมำณ 

ผู้รายงานข้อมูล ทุกคณะ/ เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนวิจัยระดับคณะ 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม 

ผู้ประสานงานหลัก นำงสำวนำวินี สุตัญตั้งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
 ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ ๓  จ ำนวนนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยวัด  เรื่อง 

ค าอธิบาย นวัตกรรม หมำยควำมว่ำ สิ่งใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่มี
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม"  

สูตรค านวณ  ผลรวมของจ ำนวนนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
 

รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ/ประเมินผล :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด จ านวน 

จ ำนวนนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ เรื่อง  
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 

แหล่งข้อมูล :  
๑. รำยงำนผลกำรส ำรวจข้อมูลนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
๑. คณะรวบรวมข้อมูลจ ำนวนนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
๒ ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย ฯ รวบรวมข้อมูลจำกคณะ และตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของ

ข้อมูลในภำพรวมมหำวิทยำลัยและค ำนวณค่ำร้อยละของผลงำน  

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  

ระยะเวลาการรายงาน  รำยงำนข้อมูลรำยไตรมำส ตำมปีงบประมำณ 

ผู้รายงานข้อมูล ทุกคณะ/ เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนวิจัยระดับคณะ 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม 

ผู้ประสานงานหลัก นำงสำวนำวินี สุตัญตั้งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
 ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 โทรศัพท์ ๐๔๕๓๕๓๐๔๒ 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ ๔  ร้อยละของแนวทำง/ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำในพ้ืนที่ชุมชน/สังคม 

หน่วยวัด  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  เป็นกำรหำจ ำนวนร้อยละของแนวทำง/ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำในพ้ืนที่ชุมชน/
สังคม 

สูตรค านวณ  
ผลรวมของแนวทำง/ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำในพื้นที่ชุมชน/สังคม

จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับงบประมำณ
 × 100 

 

รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ/ประเมินผล :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด จ านวน 

จ ำนวนแนวทำงในกำรพัฒนำในพื้นที่ชุมชน/สังคม เรื่อง  
จ ำนวนข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำในพื้นที่ชุมชน/สังคม เรื่อง  
จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับงบประมำณ โครงกำร  

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 

แหล่งข้อมูล :  
๑. รำยงำนผลกำรส ำรวจข้อมูลแนวทำง/ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำในพื้นที่ชุมชน/สังคม 
๒. สรุปข้อมูลจ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
๑. คณะรวบรวมข้อมูลแนวทำง/ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำในพ้ืนที่ชุมชน/สังคม 
๒ ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย ฯ รวบรวมข้อมูลจำกคณะ และตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของ

ข้อมูลในภำพรวมมหำวิทยำลัยและค ำนวณค่ำร้อยละของผลงำน  

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  

ระยะเวลาการรายงาน  รำยงำนข้อมูลรำยไตรมำส ตำมปีงบประมำณ 

ผู้รายงานข้อมูล ทุกคณะ/ เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนวิจัยระดับคณะ 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม 

ผู้ประสานงานหลัก นำงสำวนำวินี สุตัญตั้งใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
 ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๐๔๒ 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริม สนับสนุนกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเพ่ิม
ศักยภำพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐำนควำมพอเพียง เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์  :  ประชำชน ชุมชน และสังคม ได้รับกำรบริกำรวิชำกำรท่ีน ำไปสู่กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรแก้ปัญหำ
และพัฒนำเชิงพ้ืนที่ ตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องกับนโยบำยของประเทศ   
 
ตัวช้ีวัดที่ 1               จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับ 
                                 นโยบำยของมหำวิทยำลัย 
 
หน่วยวัด            จ ำนวนโครงกำร 
 
ค าอธิบาย  เป็นกำรวัดจ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่ด ำ เนินกำรในแต่ละ

ปีงบประมำณ ซึ่งได้รับกำรจัดสรรงบประมำณให้ด ำเนินงำนจำกงบประมำณแผ่นดิน 
และเป็นโครงกำรที่มีชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำร่วมด ำเนินงำนในโครงกำร 
และระบุควำมสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยอย่ำงชัดเจน 

 
สูตรค านวณ  ผลรวมของจ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วม 
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  รำยชื่อโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่ด ำเนินงำนในแต่ละปีงบประมำณ โดย 
   ได้รับงบประมำณจำกงบประมำณแผ่นดิน  
 
ระยะเวลาการรายงาน  6 เดือน และ 9 เดือน 
 
ผู้รายงานข้อมูล  คณะ / หน่วยงำน  
 
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
 

ผู้ประสานงานหลัก นำยศุภวัฒน์  โสวรรณี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  
 ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
                       โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 2  จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วมภำยใต้ควำมร่วมมือกับองค์กร 
  ภำยนอก 
 

หน่วยวัด  จ ำนวนโครงกำร 
 

ค าอธิบาย  เป็นกำรวัดจ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่ด ำ เนินกำรในแต่ละ
ปีงบประมำณ ซึ่งได้รับกำรจัดสรรงบประมำณให้ด ำเนินงำนจำกงบประมำณแผ่นดิน 
โดยนับเฉพำะโครงกำรที่มีหน่วยงำน / องค์กร ภำยนอกเข้ำร่วมด ำเนินกำรในขั้นตอน
ต่ำง ๆ ของกำรบริกำรวิชำกำร อย่ำงชัดเจน เช่น กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน
ด ำเนินงำน กำรมีส่วนร่วมในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรมีส่วนร่วมในกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และโครงกำรนั้นสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

 

สูตรค านวณ  ผลรวมของจ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วมภำยใต้ควำมร่วมมือกับ 
                               องค์กรภำยนอก 
 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  1. รำยชื่อโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่ด ำเนินงำนในแต่ละปีงบประมำณ โดย 
   ได้รับงบประมำณจำกงบประมำณแผ่นดิน  
  2. เอกสำรที่แสดงให้เห็นว่ำหน่วยงำน / องค์กร ภำยนอกมหำวิทยำลัยเข้ำมำมี 

    ส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
  3. บันทึกควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย คณะ หน่วยงำน กับหน่วยงำน องค์กร     

    ภำยนอก เพื่อกำรให้บริกำรวิชำกำร 
 

ระยะเวลาการรายงาน  6 เดือน และ  12 เดือน 
 

ผู้รายงานข้อมูล  คณะ / หน่วยงำน  
 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 

ผู้ประสานงานหลัก นำยศุภวัฒน์  โสวรรณี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  
 ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
                       โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วมที่น ำควำมรู้ และ  
  ประสบกำรณ์มำใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของจ ำนวนโครงกำรบริกำร 
  วิชำกำรท้ังหมด 
 

หน่วยวัด  ร้อยละ 
 

ค าอธิบาย  เป็นกำรวัดจ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่มีกำรน ำควำมรู้จำกกำรบริกำร
วิชำกำรมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำผู้เรียนในรูแบบต่ำง ๆ เช่น กำรให้ผู้เรียนร่วม
ให้บริกำรวิชำกำร  กำรมอบหมำยผู้เรียนท ำกิจกรรม/ใบงำน ที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริกำรวิชำกำร กำรน ำควำมรู้ที่ ได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรมำใช้เป็นตั วอย่ำง
ประกอบกำรเรียนกำรสอน กำรน ำปัญหำจำกกำรบริกำรวิชำกำรพัฒนำเป็น
โครงกำรวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำ  ต่อจ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรทั้งหมดที่ด ำเนินกำร
ในแต่ละปีงบประมำณ  

 

สูตรค านวณ  
จ ำนวนโครงกำร ฯ ที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและหรือกำรวจัิย

จ ำนวนโครงกำร ฯ ทั้งหมด
 × ๑๐๐ 

 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 1. รำยชื่อโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่ด ำเนินงำนในแต่ละปีงบประมำณ โดย

ได้รับงบประมำณจำกงบประมำณแผ่นดิน  
 2. รำยชื่อโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่มีแผน / ผล กำรบูรณำกำรกับกำร  

เรียนกำรสอน /กำรวิจัย 
   3. รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ 
 4. ข้อเสนอกำรวิจัยซึ่งพัฒนำจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร ซึ่งได้รับกำรอนุมัติ 

งบประมำณให้ด ำเนินกำรหรือรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 5. ชื่อโครงกำรวิจัย แผนกำรสอน/รำยชื่อนักศึกษำที่ร่วมกิจกรรม/มคอ.5 ที่มีกำรบูร

ณำกำรกับโครงกำรบริกำรวิชำกำรนั้น 
 

ระยะเวลาการรายงาน  12 เดือน   
 

ผู้รายงานข้อมูล  คณะ / หน่วยงำน  
 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 

ผู้ประสานงานหลัก นำยศุภวัฒน์  โสวรรณี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  
 ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
                       โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 4  จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพ่ือตอบสนองสังคมสูงวัย 

หน่วยวัด  จ ำนวนโครงกำร 

ค าอธิบาย  เป็นกำรวัดจ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่ด ำเนินกำรเพ่ือรองรับกลุ่ม
ผู้สูงอำยุ   

สูตรค านวณ  ผลรวมของจ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพ่ือตอบสนองสังคม 

                               สูงวัย 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  1. รำยชื่อโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่ด ำเนินงำนในแต่ละปีงบประมำณ ซึ่ง 
 ได้รับงบประมำณจำกงบประมำณแผ่นดิน โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรเป็น 
    ผู้สูงอำยุ 

 2. กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับผู้สูงอำยุ 

                        3. รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ระบุช่วงวัย 

ระยะเวลาการรายงาน  3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน  

ผู้รายงานข้อมูล  คณะ / หน่วยงำน  

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 

ผู้ประสานงานหลัก นำยศุภวัฒน์  โสวรรณี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  
 ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
                       โทรศัพท์ 045 - 353042 
 
  



21 
 

ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 5  จ ำนวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของนักเรียนสูงขึ้นเมื่อเข้ำร่วมโครงกำร 
      ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 

หน่วยวัด  จ ำนวนโรงเรียน 

ค าอธิบาย  เป็นกำรวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบริกำร
วิชำกำรเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ซึ่งโรงเรียนเหล่ำนั้นต้องร่วมด ำเนินโครงกำรกับ
มหำวิทยำลัยต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลำ 3 ปี   โดยในปีที่ 4 ของกำรร่วมโครงกำร
นักเรียนของโรงเรียนเหล่ำนั้น ต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ  

สูตรค านวณ  คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียนในปีนั้น - คะแนน  
    เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียนในปีที่ผ่ำนมำ 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  1. รำยชื่อโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน    
    ร่วมกับมหำวิยำลัยอุบลรำชธำนี 

  2. รำยชื่อโครงกำร/กิจกรรม กำรให้บริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

   3. คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียนในแต่ละปี   

  4. คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนร่วมโครงกำรและหลังร่วมโครงกำร 

ระยะเวลาการรายงาน  12  เดือน  

ผู้รายงานข้อมูล  คณะ / หน่วยงำน  

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

ผู้ประสานงานหลัก นำยศุภวัฒน์  โสวรรณี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  
 ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
                       โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 6 จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

หน่วยวัด  จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่ 

ค าอธิบาย  เป็นกำรวัดผลกำรให้บริกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำง / พัฒนำนักศึกษำ   

สูตรค านวณ  ผลรวมจ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่ท่ีเกิดข้ึน  

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  1.  รำยชื่อนักศึกษำ ประชำชน ที่ เข้ำรับกำรบริกำรวิช ำกำรเพ่ือพัฒนำเป็น 
    ผู้ประกอบกำรใหม่ร่วมกับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีและสำมำรถพัฒนำสินค้ำ /     
    บริกำร ของตนเองไปสู่กำรค้ำขำยเชิงพำณิชย์ 

  2. สินค้ำที่ถูกพัฒนำ กิจกำรที่ถูกพัฒนำ 

ระยะเวลาการรายงาน  12  เดือน  

ผู้รายงานข้อมูล  คณะ / หน่วยงำน  

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
ผู้อ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ 

ผู้ประสานงานหลัก นำยศุภวัฒน์  โสวรรณี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  
 ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
                       โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของผู้รับบริกำรที่น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  

หน่วยวัด  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  เป็นกำรประเมินผลกำรให้บริกำรวิชำกำรว่ำหลังจำกมหำวิทยำลัยได้ถ่ำยทอดควำมรู้
ให้กับผู้รับบริกำรแล้ว ผู้รับบริกำรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ต่ำงๆ  เช่น กำรใช้ในกำรพัฒนำตนเอง  กำรใช้ในกำรปฏิบัติงำน  กำรพัฒนำชุมชน
สังคม กำรถ่ำยทอดแก่ผู้อื่น 

สูตรค านวณ    
จ ำนวนผู้รับบริกำรฯที่ตอบแบบประเมินว่ำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์

จ ำนวนผู้รับบริกำรฯ ที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด
 × ๑๐๐ 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  แบบประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 

ระยะเวลาการรายงาน  12  เดือน  

ผู้รายงานข้อมูล  คณะ / หน่วยงำน  

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
      
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

(๑) ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ ประสำนคณะ/วิทยำลัย รวบรวมส่งรำยชื่อผู้รับบริกำรวิชำกำร
ประจ ำปี เพ่ือเตรียมจัดส่งแบบประเมินผลกำรน ำควำมรู้จำกกำรรับบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์   

(๒) ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ จัดส่งแบบประเมินผลให้ผู้รับบริกำรวิชำกำรทำงไปรษณีย์   
(๓) ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ รวบรวมแบบประเมินผลเพ่ือท ำกำรสรุปและวิเครำะห์ 
(๔) ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ แจ้งเวียนผลกำรประเมินคณะ/วิทยำลัย เพ่ือทรำบ/พิจำรณำกำร

ด ำเนินงำน และน ำผลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
ผู้ประสานงานหลัก นำยศุภวัฒน์  โสวรรณี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย  

                               บรกิำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โทรศัพท์ 045 - 353042  
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร/หน่วยงำน/องค์กรที่รับบริกำรวิชำกำรและ 
  วิชำชีพต่อประโยชน์จำกบริกำร  

หน่วยวัด  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัย ว่ำหลังจำก
มหำวิทยำลัยได้รับบริกำรวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยแล้ว มีควำมพึงพอใจในกำรรับ
บริกำรเพียงใด  

สูตรค านวณ    
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร/หน่วยงำน/องค์กร   

5
 × 100 

เกณฑ์ความพึงพอใจ 
  5  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
   4  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  3  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง 
  2  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
                    1  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  แบบประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 

ระยะเวลาการรายงาน  12  เดือน  

ผู้รายงานข้อมูล  คณะ / หน่วยงำน  

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
      
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

(1) ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ ประสำนคณะ/วิทยำลัย รวบรวมส่งรำยชื่อผู้รับบริกำรวิชำกำร
ประจ ำปี เพ่ือเตรียมจัดส่งแบบประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัย   

(2) ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ จัดส่งแบบประเมินผลให้ผู้รับบริกำรวิชำกำรทำงไปรษณีย์   
(3) ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ รวบรวมแบบประเมินผลเพ่ือท ำกำรสรุปและวิเครำะห์ 
(4) ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ แจ้งเวียนผลกำรประเมินให้คณะ/วิทยำลัย เพ่ือทรำบ/พิจำรณำกำร

ด ำเนินงำน และน ำผลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
ผู้ประสานงานหลัก นำยศุภวัฒน์  โสวรรณี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย  

                               บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 

ตัวช้ีวัดที่ 9   ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก 

หน่วยวัด  ร้อยละ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด   เป็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก โรงพยำบำล 
 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

สูตรการค านวณ   
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

5
 × 100  

 
เกณฑ์ความพึงพอใจ 
  5  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
   4  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  3  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง 
  2  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
                    1  หมำยถึง  ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรผู้ปว่ยใน/ผู้ป่วยนอก โรงพยำบำล 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ผู้รับผิดชอบหลักรวบรวม และประเมินผลแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ผู้รับผิดชอบหลัก : งำนบริกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งำนบริกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมำณ 

 

ผู้ประสานงานหลัก นำยศุภวัฒน์  โสวรรณี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย  

                               บรกิำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 10 โรงพยำบำลได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

หน่วยวัด รับรอง 

ค าอธิบายตัวชี้วัด เป็นกำรวัดคุณภำพโรงพยำบำลได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน 

สูตรการค านวณ   โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน  

1. โรงพยำบำลได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด - มำตรฐำน HA ขั้น
ที่ 1  (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) 
2. โรงพยำบำลได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด - มำตรฐำน HA ขั้น
ที่ 2  (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) 

ผู้รับผิดชอบหลัก : งำนบริกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

แหล่งข้อมูล/ผู้ด าเนินการ : งำนบริกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ระยะเวลาการติดตามรายงานผล : รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

รอบปีการประเมิน : ปีงบประมำณ 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

อนุรักษ์ สืบสำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตส ำนึกรักท้องถิ่นและประเทศชำติ 

เป้าประสงค์                นักศึกษำ บุคลำกร และชุมชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือสร้ำงสรรค์ผลงำนที่สะท้อนคุณค่ำภูมิปัญญำ ศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละของจ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การท าวิจัย/
บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/ กิจกรรมนักศึกษา 

หน่วยวัด  ร้อยละ 

ค าอธิบาย ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่กำรท ำวิจัย/
บริกำรวิชำกำร/กำรเรียนกำรสอน/ กิจกรรมนักศึกษำ หมำยถึง ร้อยละของโครงกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จสำมำรถน ำไปต่อยอดเพ่ือด ำเนิน
งำนวิจัย โครงกำรบริกำรวิชำกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และจัดกิจกรรมนักศึกษำ
เทียบกับจ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
ทั้งหมดในปีงบประมำณนั้น  โดยให้นับเฉพำะโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จสำมำรถน ำไปต่อยอดเพ่ือด ำเนินงำนวิจัย โครงกำรบริกำร
วิชำกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และจัดกิจกรรมนักศึกษำ 

สูตรค านวณ  

จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จสำมำรถน ำไปต่อยอดเพื่อ
ด ำเนินงำนวิจัย โครงกำรบริกำรวิชำกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และจัดกิจกรรมนักศึกษำ

จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณท้ังหมด
×100 

  

แหล่งข้อมูล  งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะ 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่กำรท ำงำนวิจัย / บริกำร
วิชำกำร/กำรเรียนกำรสอน / กิจกรรมนักศึกษำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล  คณะ หน่วยงำนที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ แผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

ผู้รับผิดชอบหลัก รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม 

 

ผู้ประสานงานหลัก นำงสำวณัชชำ  อักษรศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำร 

                               งำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 2   จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด  จ ำนวนแหล่งเรียนรู้ 

ค าอธิบาย แหล่งเรียนรู้ หมำยถึง แหล่งเผยแพร่องค์ควำมรู้ ที่ได้จำกกำรรวบรวม องค์ควำมรู้ด้ำน
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง เป็นตัวชี้วัดที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือ
วัดจ ำนวนปริมำณแหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีกำรศึกษำ  

สูตรการค านวณ             ผลรวมจ ำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำทั้งในและนอกมหำวิทยำลัย 

แหล่งข้อมูล  งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะ และ มหำวิทยำลัย 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  จ ำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึนในปีกำรศึกษำนั้นๆ 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล คณะ หน่วยงำนที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ แผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม 
 

ประสานงานหลัก  นำงสำวณัชชำ  อักษรศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำร 

                                งำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 3   จ านวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรมต่อปี  

หน่วยวัด จ ำนวน ผลงำน/กิจกรรม 
 

ค าอธิบาย  กิจกรรมหรือกำรด ำเนินงำนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้จัดขึ้นในลักษณะ
กำรเผยแพร่ควำมรู้ เช่น กำรจัดนิทรรศกำร กำรแสดงผลงำน กำรประกวด กำร
เผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น เวบไซต์ หนังสือ แผ่นพับ เป็นต้น  

สูตรการค านวณ             ผลรวมจ ำนวนผลงำนกิจกรรมที่มีกำรเผยแพร่ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

แหล่งข้อมูล  งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะ 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  จ ำนวนผลงำน/กิจกรรม 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล คณะ หน่วยงำนที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ แผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบหลัก    รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม 
 
ประสานงานหลัก  นำงสำวณัชชำ  อักษรศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำร 

                                งำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 4   ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

หน่วยวัด ร้อยละ 

ค าอธิบาย   เป็นตัวชี้วัดที่วัดร้อยละของนักศึกษำที่เห็นควำมส ำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย  โดย
กำรใช้แบบประเมิน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

(๑) ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ ปรับปรุงแบบประเมินกำรเห็นควำมส ำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
และแจ้งส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยด ำเนินติดตั้งแบบประเมินบนระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหำวิทยำลัย 

(๒) ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ แจ้งให้คณะแจ้งนักศึกษำตอบแบบประเมินบนระบบฯ 

(๓) ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ รวบรวมแบบแบบสอบถำม บันทึกข้อมูล และสรุปและวิเครำะห์
กำรตอบแบบประเมิน 

(๔) ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรเห็นควำมส ำคัญของศิลปวัฒนธรรม
ไทยของนักศึกษำ จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรศึกษำ และแจ้งเวียนคณะ เพ่ือทรำบ/พิจำรณำกำร
ด ำเนินงำน และน ำผลกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
สูตรการค านวณ  

จ ำนวนนักศึกษำที่เห็นควำมส ำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดที่ตอบแบบส ำรวจ
 × 100  

 

แหล่งข้อมูล  นักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  - 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล ทุกคณะ และวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข  

ผู้รับผิดชอบหลัก    รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 

ประสานงานหลัก  นำงสำวณัชชำ  อักษรศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำร 
                                 งำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 5  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยวัด ร้อยละ 

ค าอธิบาย   เป็นตัวชี้วัดที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือวัดควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่ได้รับประโยชน์
จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรทั้งหมด ต้องมีระดับควำมพึงพอใจไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 (ให้ก ำหนดค่ำสเกล 1-5) 

 
สูตรการค านวณ               

จ ำนวนนักศึกษำที่เห็นควำมส ำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดที่ตอบแบบส ำรวจ
 × 100  

 

แหล่งข้อมูล ผู้เข้ำร่วมโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  - 

ระยะเวลาการรายงาน  6 เดือน และ 9 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล  หัวหน้ำโครงกำร งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะ 

ผู้รับผิดชอบหลัก    รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม 

ประสานงานหลัก  นำงสำวณัชชำ  อักษรศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำร 
                                 งำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 6  จ านวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน 

หน่วยวัด จ ำนวนกิจกรรม 

ค าอธิบาย   จ ำนวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษำได้แสดงผลงำน หมำยถึง กำรนับกิจกรรมที่จัดให้
นักศึกษำได้มีโอกำสได้แสดงผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่ตนเองได้จัดท ำข้ึน 

สูตรการค านวณ             ผลรวมของจ ำนวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษำได้แสดงผลงำน 

แหล่งข้อมูล  งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะ 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  ภำพกิจกรรม 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล คณะ หน่วยงำนที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ แผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม 

ประสานงานหลัก  นำงสำวณัชชำ  อักษรศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำร 
                                 งำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ 

หน่วยวัด ร้อยละ 
 
ค าอธิบาย     เป็นตัวชี้วัดที่วัด จ ำนวนของนักศึกษำ บุคลำกรและกลุ่มเป้ำหมำย ที่เข้ำร่วมกิจกรรม โดย   
                                   ก ำหนดไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ต่อเป้ำหมำยโครงกำร 
 
สูตรการค านวณ               

จ ำนวนนักศึกษำ บุคลำกรและชุมชนที่เข้ำร่วมโครงกำร

จ ำนวนนักศึกษำ บุคลำกรและชุมชน ทั้งหมดตำมเป้ำหมำยโครงกำร
 × 100  

 

แหล่งข้อมูล ผู้เข้ำร่วมโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  - 

ระยะเวลาการรายงาน  6 เดือน และ 9 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล หัวหน้ำโครงกำร งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะ 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม 

ประสานงานหลัก  นำงสำวณัชชำ  อักษรศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำร 
                                 งำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โทรศัพท์ 045 - 353042 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 8   จ านวนหมวดความรู้ที่ปรากฎในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด ผลงำน 

ค าอธิบาย   เป็นตัวชี้วัดที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือวัดควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกิจกรรมรวบรวม ข้อมูล
เกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรจ ำแนก
หมวดควำมรู้ และพร้อมให้บริกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัย  

 

สูตรค านวณ ผลรวมจ ำนวนหมวดควำมรู้ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัย 

แหล่งข้อมูล  งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะ 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  - 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล คณะ หน่วยงำนที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ แผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม 

ประสานงานหลัก  นำงสำวณัชชำ  อักษรศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำร 
                                 งำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โทรศัพท์ 045 - 353042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพ
ให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข 
 
เป้าประสงค์ องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข และได้รับความชื่นชมใน
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 
 
ตัวช้ีวัด 1 เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
หน่วยวัด  ระดับ 
ค าอธิบาย  เป็นคะแนนขอผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0-100 คะแนน โดยเกณฑ์การให้คะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  แบ่งเป็น 5 ระดับ
ดังนี้  

 
ช่วงคะแนน 
(คะแนน) 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

80-100 สูงมาก 
60-79.99 สูง 
40-59.99 ปานกลาง 
20-39.99 ต่ า 
0-19.99 ต่ ามาก 

 
สูตรค านวณ  ไม่มี 
แหล่งข้อมูล  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
ระยะเวลาการรายงาน 12 เดือน 
ผู้รายงานข้อมูล  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก  อธิการบดี 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ 2 กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการน าเทคโนลยีดิจิดัลมาใช้ในการด าเนินการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
หน่วยวัด  ปี พ.ศ.  
ค าอธิบาย นับปีงบประมาณที่มกีารประกาศพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สูตรค านวณ  ไม่มี 
แหล่งข้อมูล  กองแผนงาน  
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  ผลการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 
ผู้รายงานข้อมูล  กองแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบหลัก  อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ 4  จ านวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตั้งแต่ ๒๐๐ คะแนนขึ้นไป  
หน่วยวัด  จ านวนคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
ค าอธิบาย  เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยขั้นตอนการ
ประเมินและคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ เป็นไปแนวทางที่ส านักงงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด  

 ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบ ด าเนินงาน
เป็นรอบปีการศึกษา ดังนั้น ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. จะเป็นผลการ
ประเมินคุณภาพฯ ในปีการศึกษาที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. นั้น เช่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯในปี
การศึกษา 2561 

 หน่วยงานที่ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) นั้น ได้แก่ 1) หน่วยงานระดับคณะ/เทียบเท่าจ านวน 11 คณะ  2) หน่วยงาน
ระดับส านัก จ านวน 4 ส านัก และ 3) มหาวิทยาลัย 

สูตรค านวณ  ไม่มี 
แหล่งข้อมูล  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 1) หน่วยงานระดับคณะ/เทียบเท่าจ านวน 11 คณะ                
2) หน่วยงานระดับส านัก จ านวน 4 ส านัก และ 3) มหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 
ผู้รายงานข้อมูล  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ 5 รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย จาก Base line ปี 2559  
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค ำอธิบำย : พิจารณาจากรายได้จากการจัดการทรัพย์สินทั้งหมดเทียบกับมูลค่าตามบัญชี ของที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ 2560-2564 
 รำยได้ค่ำเช่ำอำคำร หมายถึง รายได้ที่จัดเก็บจากการเช่าอาคาร ที่มิได้ประกอบกิจการค้า เช่น เช่าพ้ืนที่
จัดงาน เป็นต้น 
 รำยได้ค่ำบ ำรุงกำรใช้อำคำรและสถำนที่ หมายถึง รายได้ที่จัดเก็บจากการให้เช่าพ้ืนที่ประกอบกิจการค้า 
เช่น รายได้ค่าเช่าร้านค้า รายได้ค่าเช่าร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) ค่าตอบแทนจากการจ าหน่ายน้ ามัน(ปตท.) เป็นต้น 
 รำยได้ค่ำบ ำรุงกำรใช้ทรัพย์สิน หมายถึง รายได้ที่จัดเก็บจากการใช้ทรัพย์สิน เช่น ค่าบ ารุงการใช้               
สระว่ายน้ า ค่าบ ารุงการใช้รถยนต์ ค่าบ ารุงระบบไฟฟ้า เป็นต้น 
 รำยได้ค่ำบ ำรุงหอพักนักศึกษำ หมายถึง รายได้ที่จัดเก็บจากนักศึกษาในการใช้ประโยชน์หอพักนักศึกษา  
 มูลค่ำตำมบัญชี หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ หมายถึง ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
และแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

สูตรค ำนวณ : 

รำยได้จำกกำรจัดกำรทรัพย์สินทั้งหมด 
X   100 

มูลค่ำตำมบัญชีของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
 ข้อมูลรายได้จากการจัดการทรัพย์สินทั้งหมดและมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถสืบค้นได้จาก ระบบบัญชี 3 มิติ UBUFMIS  
 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน : 
 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการด าเนินงานมี 2 หมวด คือ  

1. รายได้จากการจัดการทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย 
1.1 รายได้ค่าเช่าอาคาร 
1.2 รายได้ค่าบ ารุงการใช้อาคารและสถานที่ 
1.3 รายได้ค่าบ ารุงการใช้ทรัพย์สิน 
1.4 รายได้ค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา 

2. มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทั้งหมด 
 

ระยะเวลำในกำรติดตำมข้อมูล : ปีงบประมาณ 2560 – 2564  
ผู้รำยงำนข้อมูล :   งานบัญชีกองคลัง  ส านักงานอธิการบดี 
ผู้รับผิดชอบหลัก / ผู้ประสำนงำนหลัก : 
 ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 

ผู้ประสำนงำนหลัก งานบัญชีกองคลัง  และ คุณกนกอร ธานี  โทร. 1315 



ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการผ่านเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
หน่วยวัด : ระดับ 

ค าอธิบาย :  

 การด าเนินการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและการแพร่
เชื้อโรคต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
สูตรค านวณ : 

 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสีย
อันตรายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ/ประเมินผล 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ระดับ 
1. แจ้งหน่วยงาน ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และประเมินผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ฯ 

1 

2. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะและของเสียอันตรายใน
ห้องปฏิบัติการภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราธานี เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย 

2 

3. รายงานผลการด าเนินการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 3 
4. น าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงในปีต่อไป 4 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
แหล่งข้อมูล :  
1. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสีย

อันตราย ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นรายหน่วยงาน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการภายใน 

มหาวิทยาลัยอุบลราธานี  ประจ าปีงบประมาณ 2560  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย 

2. แจ้งหน่วยงานรายงานด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และประเมินผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ฯ 

3. รายงานผลการด าเนินการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตามปีงบประมาณ 

ผู้รายงานข้อมูล คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงานหลัก นายนุกูล  มงคล/น.ส.วรยา สากุลา/น.ส.ธันย์ชนก เทศนา โทรศัพท์ 3076



ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค              
และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หน่วยวัด : ระดับ 

ค าอธิบาย :  

ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่ให้บริการในด้านระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบการ
ก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ โดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การให้บริการยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
 
สูตรค านวณ : 

 สูตรในการค านวณ mean X = (w1X1+ w2X2+ w3X3+… wnXn)/n 

รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ/ประเมินผล 

เกณฑ์การวิเคราะห์คะแนน 
 คะแนนค่าเฉลี่ย   1.00 - 1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 คะแนนค่าเฉลี่ย   1.81 - 2.60  หมายถึง  น้อย 
 คะแนนค่าเฉลี่ย   2.61 - 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนค่าเฉลี่ย   3.41 - 4.20  หมายถึง  มาก 
 คะแนนค่าเฉลี่ย   4.21 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
แหล่งข้อมูล :  
1. บุคลากร / นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. รวบรวมข้อมูลท าการวิเคราะห์สรุปผลการดาเนินงาน 

 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตามปีงบประมาณ 

ผู้รายงานข้อมูล ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงานหลัก นางสาวธันย์ชนก เทศนา โทรศัพท์ 3076 
 



ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
หน่วยวัด : ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 

ค าอธิบาย :  

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การที่ 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 
สูตรค านวณ : 

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ  
1.  ด้านไฟฟ้า    
 ดัชนปีระสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า =  (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟา้มาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

(Energy Utilization Index, EUI)                        ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  
 

2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

 ดัชนีประสทิธิภาพการใช้น้ ามัน = (90% ของปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 
(Energy Utilization Index, EUI)                        ปริมาณการใช้น้ ามนัจริง  

รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ/ประเมินผล 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน 

ทั้งหมดท่ีเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายในอ่ืนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ 
ปีงบประมาณ 2559 ปรากฏตามกฎหมาย ไม่ว่าจะตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับ 
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความส าเร็จ 
(Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน ตาม
เป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 



1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้ 

 
หมายเหตุ :  1) หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการ

ประเมินผลระดับ คะแนนที่ 3, 4 และ 5 2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะ
น าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 3) กรณีที่  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่าน้อยกว่า -0.333 หน่วยงานจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน 
เท่ากับ 0.000 คะแนน 4) การประมวลคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาตามขั้นตอน เ พ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน ข.  พิจารณาให้คะแนนของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด ( = ผลรวมของคะแนน
ของหน่วยงานในสถาบันทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสถาบันทั้งหมด) 

 
 
 
 
 
 
 



2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้ 

 
หมายเหตุ :  1) หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการ

ประเมินผลระดับ คะแนนที่ 3, 4 และ 5 2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะ
น าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ า ปีงบประมาณ 
2559 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มี ค่าน้อยกว่า -0.333 หน่วยงานจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 
รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 4) การประมวลคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา  ค. ประเมินผลคะแนนของแต่ละ
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาตามขั้นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  ง. พิจารณาให้คะแนนของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด  ( = ผลรวมของ
คะแนนของหน่วยงานในสถาบันทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสถาบันทั้งหมด) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1) ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่หน่วยงานได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมินระดับความส าเร็จของการ ด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

 
2) หน่วยงานต้องส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่าน 

ช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น.  3) สนพ. 
จัดท าผลสรุปการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยใช้
ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ ามัน เชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น. 4)                การ
รายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน:  
  สถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
และ กระทรวงวัฒนธรรมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ไม่รวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วน ราชการ  

หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะในสังกัด สถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานภายใน อ่ืนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ปรากฏตามกฎหมาย ไม่ว่าจะตั้งอยู่  ณ จังหวัดใด ให้รายงานผล
การ ด าเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด สถาบันอุดมศึกษา ที่มีจ านวนหน่วยงานในสังกัดและหรือ
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการ ประเมินผลการประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วน
เพ่ิมอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่ ได้รับ โดยสถาบันอุดมศึกษานั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-
report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด   

- ตัวอย่าง: สถาบันอุดมศึกษา A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูล ครบทุก
ขั้นตอน 55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 
* 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของ สถาบันอุดมศึกษา A เท่ากับ 4.4766 คะแนน               
(= 4.2634 + 0.2132) 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตามปีงบประมาณ 

ผู้รายงานข้อมูล ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงานหลัก นายพลชาติ หอมหวล โทรศัพท์ 3080/น.ส.ธันย์ชนก เทศนา โทรศัพท์ 3076

http://www.e-report.energy.go.th/


ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :  

มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อม และระบบกายภาพมหาวิทยาลัยให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
นอกจากนี้การที่มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบต่างๆ นั้น  เพ่ือได้รับการยอมรับและการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานการจัดอันดับ ดังนี้ 
  1. Setting and Infastructure  24 % 
  2. Energy and Climate Change  28 % 
  3. Waste  15 % 
  4. Water  15 % 
  5. Transportation  18 % 
 ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่ง
พิจารณาผลการด าเนินงานเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ/ประเมินผล 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ระดับ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คณะท างานเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   1 
2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   2 
3. แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   3 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   4 
5. หลักฐานการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 5 
6. หลักฐานการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 6 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 แหล่งข้อมูล  :  

     ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน 
  วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
   รวบรวมข้อมูลจากผลการด าเนินงาน แล้วมาวิเคราะห์/ประมวลผล และสรุปรายงานผลข้อมูลต่อไป 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตามปีงบประมาณ 

ผู้รายงานข้อมูล คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงานหลัก นายพลชาติ หอมหวล โทรศัพท์ 3080/น.ส.ธันย์ชนก เทศนา โทรศัพท์ 3076



ตัวชี้วัดที่ 10 จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่สู่สังคมภายนอกเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้ มหาวิทยาลัย 
หน่วยวัด  จ านวนผลงาน 
ค าอธิบาย  ผลงานของบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับการเผยแพร่สู่สังคมภายนอกเพ่ือ                     

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัย หมายถึง โครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจทั้ง                   
๔ ด้านของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ที่คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
ด าเนินการรวมกับหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการเผยแพร่ 

 ช่องทางที่ได้รับการเผยแพร่ ได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หลัก (ฉบับตีพิมพ์ และ 
ออนไลน์)  

สูตรค านวณ  ไม่มี 
แหล่งข้อมูล  งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หลัก (ฉบับตีพิมพ์ และ ออนไลน์) 

รายเดือน 
ระยะเวลาการรายงาน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
ผู้รายงานข้อมูล  งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากร มี
สมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะท่ีดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร 
 

เป้าประสงค์  :  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความผูกพัน
ต่อองค์กร 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑        ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง 
หน่วยวัด      ร้อยละ 
ค าอธิบาย  เป็นการวัดสมรรถนะของบุคลากร โดยบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงย่อมส่งผลต่อการบรรลุ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสมรรถนะของบุคลากร ประกอบด้วย สมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะ หากบุคลากรมีสมรรถนะสูงย่อมส่งผลให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่สูงเข่นกัน 

• บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย  

• บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง หมายถึง บุคลากรที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่น (๙๐-๑๐๐ คะแนน)  

• การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง การประเมินค่างานของผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัด
หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมิน และพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการของข้าราชการตาม
สมรรถนะที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 
สูตรการค านวณ  

ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง  = 

จ านวนบุคลากรที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่น (๙๐-๑๐๐ คะแนน) 

 
X  ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 
 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

๑. คณะ/หน่วยงานด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๒. คณะ/หน่วยงานส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดให้กองการเจ้าหน้าที่
ตามระยะเวลาที่ ก.บ.บ. ก าหนด 

๓. กองการเจ้าหน้าที่น าเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อ ก.บ.บ. เพ่ือกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน 

๔. กองการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูงแยกตามคณะ/หน่วยงาน และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย คะแนนผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(ก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐) และคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐) 

 
ระยะเวลาในการติดตามข้อมูล 
 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีแรกของทุกปี (ต.ค. – มี.ค. ของปีถัดไป) 
 
ผู้รายงานข้อมูล 

ทุกคณะ/หน่วยงาน 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงานหลัก   

นายอภิชาต ธรรมแสง  บุคลากรช านาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ ๓๐๓๐ 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ ๒     จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด          คน 

ค าอธิบาย  เป็นการวัดสมรรถนะของบุคลากร ที่เป็นผลจากการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เสียสละ 
และเต็มก าลังความสามารถ จะท าให้บุคลากรได้รับรางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
หรือสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลทั้งด้านวิชาการ การวิจัย บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กีฬา คุณธรรม จริยธรรม 

• บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 

 

สูตรการค านวณ         นับจ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล       
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

๑. คณะ/หน่วยงานรายงานจ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

๒. กองการเจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลและรายงานมหาวิทยาลัย 
  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 แบบรายงาน 
 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการด าเนินงาน 
-  

 

ระยะเวลาในการติดตามข้อมูล 
 สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี 
 

ผู้รายงานข้อมูล 
 ทุกคณะ/หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงานหลัก   
นางยุวดี แสนสีดา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ ๓๐๓๐ 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ ๓         ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
หน่วยวัด         ร้อยละ 
ค าอธิบาย          เป็นการวัดระดับความสุขในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งถ้าบุคลากร

ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีขวัญก าลังใจที่ดีย่อมส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ที่ดีของงาน
ด้วย ซึ่งความสุขประกอบด้วย ความผูกพันต่อองค์กร และความสุขในการท างานใน
ด้านต่างๆ เช่น บรรยากาศในการท างาน , ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร 
เป็นต้น 

• บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 

• บุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน  หมายถึง บุคลากรที่มีคะแนนความสุข
ระดับ๕๐.๐๐-๗๔.๙๙ ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ                  จ านวนบุคลากรที่มคีวามสุขในการปฏิบัติงาน   x ๑๐๐     
                                           บุคลากรทั้งหมดทีต่อบแบบส ารวจ 
เกณฑ์ระดับคะแนนความสุข 
  ๗๕.๐๐-๑๐๐.๐ คะแนน  หมายถึง   มีความสุขมาก 
   ๕๐.๐๐-๗๔.๙๙ คะแนน  หมายถึง   มีความสุข 
  ๒๕.๐๐-๔๙.๙๙ คะแนน  หมายถึง   ไม่มีความสุข 
  ๐.๐๐-๒๔๙๙    คะแนน  หมายถึง   ไม่มีความสุขเลย 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

๑. คณะ/หน่วยงานด าเนินการให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบส ารวจความสุขตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
๒. กองการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลผลการส ารวจความสุขของบุคลากร  
๓. กองการเจ้าหน้าที่รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขแยกตามคณะ/

หน่วยงาน และภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
 แบบส ารวจความสุข 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการด าเนินงาน 

ผลการส ารวจความสุข 
ระยะเวลาในการติดตามข้อมูล 
 สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี 
ผู้รายงานข้อมูล 
 ทุกคณะ/หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงานหลัก   

นางยุวดี แสนสีดา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ ๓๐๓๐ 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ ๔       ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร 

หน่วยวัด         ร้อยละ 
ค าอธิบาย          เป็นการวัดระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรจะรู้สึก

ผูกพัน เมื่อมีแรงจูงใจ ได้ท างานที่มีความหมาย และเมื่อได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก
ผู้ร่วมงานในที่ท างาน บุคลากรที่มีความผูกพันจะได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์บน
พ้ืนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความร่วมมือร่วม
ใจกัน มีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศท่ีดี มีอ านาจในการตัดสินใจ และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการท างานของตน ทั้งนี้ รวมถึงการฝึกอบรมและการพัฒนา
ความก้าวหน้าในการท างาน ระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่มี
ประสิทธิผล โอกาสที่เท่าเทียมกัน และการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้ ง
การมีไมตรีจิตต่อครอบครัวของบุคลากร 

• ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นของ
บุคลากรทั้งในด้านจิตใจและสติปัญญา เพ่ือให้งานส าเร็จ บรรลุพันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  

• บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า   

• บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง บุคลากรที่มีผลการส ารวจความ
ผูกพันต่อองค์กรระดับมากขึ้นไป (๓.๔๑ – ๔.๒๐ คะแนน) 

 
 

สูตรการค านวณ       
                                     จ านวนบุคลากรที่มคีวามผูกพันต่อองค์กร   x ๑๐๐     
                                           บุคลากรทั้งหมดทีต่อบแบบส ารวจ 
 
เกณฑ์ระดับคะแนนความสุข 
  ๔.๒๑-๕.๐๐ คะแนน หมายถึง   มีความผูกพันต่อองค์กรมากท่ีสุด 
  ๓.๔๑-๔.๒๐ คะแนน หมายถึง มีความผูกพันต่อองค์กรมาก 
  ๒.๖๑-๓.๔๐ คะแนน หมายถึง มีความผูกพันต่อองค์กรปานกลาง 
  ๑.๘๑-๒.๖๐ คะแนน หมายถึง มีความผูกพันต่อองค์กรน้อย 
  ๑.๐๐-๑.๘๐ คะแนน หมายถึง มีความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุด   
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

๑. คณะ/หน่วยงานด าเนินการให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบส ารวจความผูกพันต่อองค์กรตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

๒. กองการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากร  
๓. กองการเจ้าหน้าที่รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขแยกตามคณะ/

หน่วยงาน และภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล     
 แบบส ารวจความผูกพันของบุคลากร 
 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการด าเนินงาน  
ผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากร 
 

ระยะเวลาในการติดตามข้อมูล    
 สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี 
 

ผู้รายงานข้อมูล      
ทุกคณะ/หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงานหลัก   
นางยุวดี แสนสีดา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ ๓๐๓๐ 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพ่ือพัฒนำสู่กำร
เป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
 
เป้าประสงค์  :  มหำวิทยำลัยมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้กำร
บริกำรทำงกำรศึกษำ กำรบริหำรจัดกำร และกำรเพ่ิมศักยภำพนักศึกษำ และบุคลำกร เพ่ือเข้ำสู่สังคมดิจิทัลอย่ำง
รู้เท่ำทัน  

 
ตัวช้ีวัดที่ 1  ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบสื่อสำรภำยในมหำวิทยำลัยด้วยโครงข่ำยดิจิตอล 
หน่วยนับ ระดับ/ข้อ 
ค าอธิบาย กำรบริหำรจัดกำร กำรปรับปรุงพัฒนำโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรบริกำรโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี โดยผู้รับบริกำรคือ คณะ/หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย อำทิเช่น กำร
ติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยหลัก (Core/Distributed/Access Switch) 
กำรเชื่อมต่อและกระจำยสัญญำณด้วยสำยใยแก้วน ำแสง (Fiber Optic) กำรรักษำ
ควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงของระบบโครงข่ำยคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ กำร
บริหำรจัดกำรควำมเร็วของกำรสื่อสำรในระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต รวมทั้งกำรให้บริกำรโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต กำรให้บริกำร
ต่ำงๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น จะอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเสมอภำค ครอบคลุม ทั่วถึง 
เพียงพอต่อสัดส่วนปริมำณกำรใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้รับบริกำร 
นอกจำกนี้แล้วกำรบริหำรจัดกำรระบบโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยยัง
ค ำนึงถึงควำมมั่นคง (Stability) ปลอดภัย (Security) ควำมรวดเร็ว (Speed) ควำม
ต่อเนื่องและควำมพร้อมใช้งำน (Availability) ภำยใต้มำตรฐำนและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรกำรเข้ำถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (Compliance) 
เพ่ือให้กำรให้บริกำรดังกล่ำวสำมำรถตอบสนองเป้ำประสงค์ของมหำวิทยำลัยที่
ต้องกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำร
พัฒนำนักศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และอ่ืนๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เกณฑ์มาตรฐาน  1.  มีแผนกำรพัฒนำระบบสื่อสำรภำยในมหำวิทยำลัยด้วยโครงข่ำยดิจิตอล 
2.  มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบสื่อสำรภำยในมหำวิทยำลัยด้วยโครงข่ำย
ดิจิตอล 
3.  มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
4.  มีเอกสำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ/สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรเสนอต่อผู้บริหำร
พิจำรณำ 
5.  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบสื่อสำรภำยในมหำวิทยำลัยด้วย
โครงข่ำยดิจิตอลจำกผู้ใช้งำน 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

ได้ 1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

ได้ 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

ได้ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

ได้ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

ครบทุกข้อ 
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการด าเนินงาน  

1. มีแผนกำรพัฒนำระบบสื่อสำรภำยในมหำวิทยำลัยด้วยโครงข่ำยดิจิตอล 
2. ข้อมูลแสดงถึงกลไกในกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบสื่อสำรภำยในมหำวิทยำลัยด้วยโครงข่ำยดิจิตอล 

ได้แก่ 
        2.1 มีกำรขออนุมัติโครงกำร 
        2.2 มีข้ันตอนกำรพัฒนำระบบ 
        2.3 มีกำรพิจำรณำใช้เครื่องมือที่เหมำะสม/กำรจัดหำรำยกำรครุภัณฑ์ 
        2.4 มีกำรรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน 
        2.5 มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 4.  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน 
 ๕.  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำ/ปรับปรุง/แก้ไขระบบและด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพ 
 

ระยะเวลาในการติดตามข้อมูล : ติดตำมข้อมูลอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง ตำมรอบปีงบประมำณนั้นๆ 
 

ผู้รายงานข้อมูล : ทุกคณะ/ส ำนัก 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงานหลัก : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย/หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำ
เครือข่ำยส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
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ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมนิตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์มหำวทิยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 2  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบเครือข่ำย 
 

หน่วยนับ   คะแนน/ร้อยละ 
 

ค าอธิบาย  พิจำรณำจำกจ ำนวนผู้ใช้งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรที่มีควำมพึงพอใจเทียบกับจ ำนวนผู้ใช้งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรทั้งหมด 

 

สูตรการค านวณ  
จ ำนวนผู้ใช้งำนระบบเครือขำ่ย

จ ำนวนผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำยท้ังหมด
 × ๑๐๐ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับน้อยที่สุด  
0.00-1.50 

ระดับน้อย  
1.51-2.50 

ระดับปำนกลำง 
2.51-3.50 

ระดับมำก  
3.51-4.50 

ระดับมำกท่ีสุด  
4.51-5.00 

 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการด าเนินงาน  

1. ข้อมูลแสดงรำยละเอียดกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรระบบเครือข่ำย 
 

ระยะเวลาในการติดตามข้อมูล : ติดตำมข้อมูลอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง ตำมรอบปีงบประมำณนั้นๆ 
 

ผู้รายงานข้อมูล : ทุกคณะ/ส ำนัก 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงานหลัก : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย/หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำ
เครือข่ำยส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
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ตัวช้ีวัดที่ 9      จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

หน่วยวัด ผลงำน 
 

 

                                 งำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โทรศัพท์ 045 - 353042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย   เป็นตัวชี้วัดที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือวัดกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมกับหน่วยงำนภำยนอก

สูตรค านวณ ผลรวมจ ำนวนกิจกรรมที่ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 

แหล่งข้อมูล งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะ  

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  - 

ระยะเวลาการรายงาน  9 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้รายงานข้อมูล คณะ หน่วยงำนที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ แผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม 

ประสานงานหลัก  นำงสำวณัชชำ  อักษรศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำร 


