การปรับปรุงคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2549
สําหรับคณะวิชา
สรุป

1. จํานวนดัชนีที่มีการปรับเปลี่ยน จํานวน 3 ดัชนี คือ ดัชนีที่ 14 ,31 และ 32
2. จํานวนดัชนีที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง จํานวน 10 ดัชนี คือดัชนีที่ 3, 5, 7, 8, 9, 15, 37, 38, 39, 41
3. จํานวนดัชนีที่มีการแกไขบางสวน จํานวน 29 ดัชนี

ดัชนีประเมินฯ ป 2548
ดัชนีประเมินฯ ป 2549
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน
1. แผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน
1. แผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ประเภทของดัชนี : ดัชนีประเมินตามขั้นตอนการดําเนินงาน
เปลี่ยนประเภทของดัชนี : ดัชนีเชิงปริมาณ และดัชนีประเมินตามขัน้ ตอน
การดําเนินงาน
นิยามศัพท
เปลี่ยนนิยามศัพท
โครงการ หมายถึง กิจกรรมประจําปการศึกษาตามภารกิจที่ระบุไวใน
โครงการ หมายถึง โครงการประจําปการศึกษาตามภารกิจที่ระบุไวใน
แผนงานที่เชื่อมโยงกับงบประมาณ และสามารถวัดประสิทธิภาพในเชิง
แผนงานที่เชื่อมโยงกับงบประมาณและสามารถวัดประสิทธิภาพในเชิงปริมาณได
ปริมาณได
(ประเมินแคระดับโครงการ โดยไมประเมินในระดับกิจกรรม)
การศึกษาและติดตามผล หมายถึง มีการติดตามวิธีในการแกปญหาวา
การศึกษาและติดตามผล หมายถึง มีการติดตามวิธีในการแกปญหาวา
สามารถแกปญหาไดถูกตองหรือไม ถาเปนโครงการที่ไมใชโครงการตอเนื่อง สามารถแกปญหาไดถูกตองหรือไม หากเปนโครงการที่ไมใชโครงการ
จะมีคาเปนศูนย
ตอเนื่องจะตองมีการสรุปปญหา อุปสรรคระหวางการดําเนินโครงการเปน
ระยะ เชนการรายงานความกาวหนาในการประชุม และมีการจดบันทึกการ
ประชุม เปนตน
หนวยนับในการเก็บขอมูล โครงการ
หนวยนับในการเก็บขอมูล แผนงาน/โครงการ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2. รอยละของรายวิชาที่มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. รอยละของรายวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สูตรในการคํานวณ
เปลี่ยนสูตรในการคํานวณ
จํานวนรายวิชาทีม่ ีการทบทวนเพื่อปรับปรุงใหเนนผูเ รียนเปนสําคัญ x 100
จํานวนรายวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ x 100
จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
3. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 3. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ไมมีการแกไข
4. อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ
4. อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ
เกณฑการประเมินฯ
เปลี่ยนเกณฑการประเมินฯ ใหเหมาะสมกับผลการดําเนินงาน
ระดับ 1 คาคะแนนนอยกวา 2.51
ระดับ 1 คาคะแนนนอยกวา 1.51
ระดับ 2 คาคะแนน 2.51-3.00
ระดับ 2 คาคะแนน 1.51-2.00
ระดับ 3 คาคะแนน 3.01-3.50
ระดับ 3 คาคะแนน 2.01-2.50
ระดับ 4 คาคะแนน 3.51-4.00
ระดับ 4 คาคะแนน 2.51-3.00
ระดับ 5 คาคะแนนมากกวา 4.00
ระดับ 5 คาคะแนนมากกวา 3.00
5. รอยละของจํานวนโครงการวิจัยที่ทําเพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรูตอ
5. รอยละของจํานวนโครงการวิจัยที่ทําเพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรูตอ
จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
ไมมีการแกไข
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6. กระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑการประเมินฯ
ระดับ 1 นอยกวารอยละ 55.01
ระดับ 2 รอยละ 55.01 – 60.00
ระดับ 3 รอยละ 60.01 – 65.00
ระดับ 4 รอยละ 65.01 – 70.00
ระดับ 5 มากกวารอยละ 70.00
7. ระบบประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิตทัง้ ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา

ดัชนีประเมินฯ ป 2549
6. กระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
เปลี่ยนเกณฑการประเมินฯ ใหมีพัฒนาการมากขึน้
ระดับ 1 นอยกวารอยละ 50.00
ระดับ 2 รอยละ 50.00 – 60.00
ระดับ 3 รอยละ 60.01 – 70.00
ระดับ 4 รอยละ 70.01 – 80.00
ระดับ 5 มากกวารอยละ 80.00
7. ระบบประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิตทัง้ ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา
ไมมีการแกไข

8. รอยละของการคงไวซึ่งนิสิตปริญญาตรีชั้นปที่ 2

8. รอยละของการคงไวซึ่งนิสิตปริญญาตรีชั้นปที่ 2

9. ภาวะการทํางานของบัณฑิต-รอยละของการไดงานทําของบัณฑิตภายใน 3 เดือน

ไมมีการแกไข
9. ภาวะการทํางานของบัณฑิต - รอยละของการไดงานทําของบัณฑิตภายใน 3 เดือน
ไมมีการแกไข

10. รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ 10. รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของนิสิต
ในวารสารตอจํานวนวิทยานิพนธทงั้ หมด
บัณฑิตศึกษาทีต่ พี ิมพในวารสารตอจํานวนวิทยานิพนธหรือเทียบเทาทั้งหมด
สูตรในการคํานวณ
เปลี่ยนสูตรในการคํานวณ
จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพในวารสาร x 100
จํานวนวิทยานิพนธที่จบในรอบปการศึกษานั้นทั้งหมด

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพในวารสาร x 100
จํานวนวิทยานิพนธที่จบในรอบปการศึกษานั้นทั้งหมด

11. ระบบการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของนิสิต

11. ระบบการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของนิสิต
เพิ่มนิยามศัพท
การประมวลผลขอมูลการวัด หมายถึง การรวบรวมคะแนนผลการสอบของ
นิสิตเพื่อประมวลผลขอมูลและนํามาพิจารณาตัดเกรด

12. คาใชจายทั้งหมดเกี่ยวกับปจจัยเกื้อหนุนตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา

12. คาใชจายทั้งหมดเกี่ยวกับปจจัยเกื้อหนุนตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
เพิ่มขอความในนิยามศัพท
คาใชจายทั้งหมดเกี่ยวกับปจจัยเกือ้ หนุน หมายถึง คาใชจายทั้งหมด (งบลงทุน
และงบดําเนินการ) ที่ใชในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย
สื่ออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร
และฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและการศึกษาของนิสิต รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา และอุปกรณในหองLAB เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชใน
ระบบหองสมุด และศูนยสารสนเทศ กรณีของครุภัณฑใหใชคาเสื่อมราคา ตลอดจน
คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ

13. จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการสรางกระบวนการเรียนรูของนิสิตตอ
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
เพิ่มนิยามศัพท
หองสมุด หมายถึง หองสมุดคณะ Self Study Room และอืน่ ๆ ที่คณะ
จัดบริการใหแกนสิ ิตดวย
องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสติ
14. คาใชจายในกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการของนิสิตที่จัดภายในคณะตอ 14. รอยละของนิสติ ที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตตอจํานวนนิสิตทั้งหมด
เพิ่มขอความในหลักการและเหตุผล
จํานวนนิสิตทั้งหมด
13. จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการสรางกระบวนการเรียนรูของนิสิตตอ
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา

เพื่อใหหนวยงานใหความสําคัญกับการสงเสริม สนับสนุน ประสบการณการ
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ดัชนีประเมินฯ ป 2549
เรียนรูใหกับนิสิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่มีสถานภาพเปนนิสิต

เกณฑการประเมินฯ
ระดับ 1 นอยกวา 401 บาท/คน
ระดับ 2 401 – 700 บาท/คน
ระดับ 3 701 – 1,000 บาท/คน
ระดับ 4 1,001 – 1,300 บาท/คน
ระดับ 5 มากกวา 1,300 บาท/คน
15. ระบบอาจารยที่ปรึกษา

เปลี่ยนเกณฑการประเมินฯ ใหเหมาะสมกับผลการดําเนินงาน (โดย ผอ.)
ระดับ 1 นอยกวา 201 บาท/คน
ระดับ 2 201 – 300 บาท/คน
ระดับ 3 301 – 400 บาท/คน
ระดับ 4 401 – 500 บาท/คน
ระดับ 5 มากกวา 500 บาท/คน
15. ระบบอาจารยที่ปรึกษา
ไมมีการแกไข

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
16. รอยละของเงินรายไดที่สนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิชาตองบประมาณ 16. รอยละของเงินรายไดที่สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค และ
เงินรายไดทั้งหมด
สิทธิบัตรภายในคณะวิชาตองบประมาณเงินรายไดทั้งหมด
17. สัดสวนของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย
17. สัดสวนของเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา
ตออาจารยประจํา
เปลี่ยนนิยามศัพท
นิยามศัพท
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย
เงินสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หมายถึง เงินที่
คณะไดรบั จัดสรรจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. (สวพ.) และหนวยงาน เกษตรศาสตร หมายถึง เงินที่คณะไดรับจัดสรรจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
อื่นๆ ภายใน มก. โดยการที่คณะสง Proposal งานวิจยั เขาไปเพื่อขอรับทุน และ มก. (สวพ.) และหนวยงานอื่นๆ ภายใน มก. โดยการที่คณะสง Proposal งานวิจัย
ใชยอดเงินที่ไดรบั จัดสรรรวมทุกประเภท
เขาไปเพื่อขอรับทุน และใชยอดเงินที่ไดรบั จัดสรรรวมทุกประเภท
อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยที่เปนขาราชการ พนักงาน (เงิน
อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยที่เปนขาราชการ พนักงาน (เงิน
งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มสี ัญญา งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มสี ัญญา
จางทั้งปการศึกษา (ไมต่ํากวา 9 เดือน)
จางทั้งปการศึกษา (ไมต่ํากวา 9 เดือน) และมีเวลาปฏิบัติราชการไมต่ํากวา 9
เดือน ในรอบปงบประมาณ
18. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิชาทีไ่ ดรับจากแหลงเงินภายนอก 18. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะวิชาที่ไดรับจาก
แหลงเงินภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา
นิยามศัพท
เปลี่ยนนิยามศัพท
อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยที่เปนขาราชการ พนักงาน (เงิน
อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยที่เปนขาราชการ พนักงาน (เงิน
งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มสี ัญญา งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มสี ัญญา
จางทั้งปการศึกษา (ไมต่ํากวา 9 เดือน)
จางทั้งปการศึกษา (ไมต่ํากวา 9 เดือน) และมีเวลาปฏิบัติราชการไมตา่ํ กวา 9
เดือน ในรอบปงบประมาณ
19. รอยละของเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยตองบประมาณ 19. รอยละของเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยตองบประมาณ
วิจัยทั้งหมด
วิจัยทั้งหมด
รอบระยะเวลาการเก็บขอมูล : รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25.. – 31
เปลี่ยนรอบระยะเวลาการเก็บขอมูล : รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 25.. – 30
พฤษภาคม 25..)
กันยายน 25..)
20. จํานวนบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรและงานสรางสรรค/สิทธิบัตรตอ
20. จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร และงานสรางสรรค/สิทธิบัตร ตอ
จํานวนอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจํา
นิยามศัพท
เปลี่ยนนิยามศัพท
อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยที่เปนขาราชการ พนักงาน (เงิน
อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยที่เปนขาราชการ พนักงาน (เงิน
งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มสี ัญญา งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มสี ัญญา
จางทั้งปการศึกษา (ไมต่ํากวา 9 เดือน)
จางทั้งปการศึกษา (ไมต่ํากวา 9 เดือน) และมีเวลาปฏิบัติราชการไมต่ํากวา 9
ขอสังเกต
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1. งานวิจัย/งานสรางสรรค หรือแหลงตีพิมพภายในประเทศ หรือตางประเทศ อาจ เดือน ในรอบปงบประมาณ
มีความสําคัญไมเทากัน ในการประเมินผลการดําเนินงานภายในยังใหความสําคัญ
ตัดขอสังเกตออก
เทากัน อยางไรก็ตาม นักวิจัยในแตละศาสตรจะเปนผูที่รูวาผลงานตีพิมพของนักวิจัย
แหลงใดจะมีผลกระทบสูง ทั้งนี้ เพราะผลงานตีพิมพที่ไมอยูในฐานขอมูล Science
Citation Index (SCI) อาจมีผลใหมหาวิทยาลัยไมผานการประเมินภายนอก โดย สมศ.

2. ในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจมีมาตรฐานใหมในการประเมิน หรือใหน้ําหนักกับ
แหลงตีพิมพที่มีผลกระทบกับงานวิจัยสูง

3. ในกรณีคณะวิชามีวารสารของคณะ คณะควรมีมาตรการในการผลักดันให
วารสารของคณะเปนที่ยอมรับของสังคมทั้งดานมาตรฐานวิชาการ และใหปรากฏใน
ISI

21. จํานวนรางวัลตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค
ระดับชาติและนานาชาติของอาจารยและนิสิต

21. จํานวนรางวัลตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค
ระดับชาติ หรือนานาชาติของอาจารยและนิสิต
เพิ่มเติมขอความในสรุปผลการประเมิน : ใชเกณฑหนา 10 ประกอบการ
พิจารณา
22. รอยละของผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร/นําไปใช 22. รอยละของผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร/นําไป
อางอิงและสามารถ นําไปใชประโยชนตอสังคมไดตอ จํานวนอาจารยประจํา
อางอิง และสามารถนําไปใชประโยชนตอสังคมไดตอ จํานวนอาจารยประจํา
นิยามศัพท
เปลี่ยนนิยามศัพท
งานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตอสังคม : ผลงานทีน่ ําไปใชหรือเปนตนแบบ
งานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตอสังคม : ผลงานทีน่ ําไปใชหรือเปนตนแบบ
ในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
ในภาคเอกชน / ภาครัฐ
อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยที่เปนขาราชการ พนักงาน (เงินงบประมาณ
อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยที่เปนขาราชการ พนักงาน (เงิน
และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มีสัญญาจางทั้งป
งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มสี ัญญา
การศึกษา (ไมต่ํากวา 9 เดือน)
จางทั้งปการศึกษา (ไมต่ํากวา 9 เดือน) และมีเวลาปฏิบัติราชการไมต่ํากวา 9
เดือน ในรอบปงบประมาณ
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
23. รอยละของจํานวนชัว่ โมงที่ใหบริการวิชาการของอาจารยประจําตอจํานวน 23. รอยละของจํานวนชัว่ โมงที่ใหบริการวิชาการของอาจารยประจําตอจํานวน
ชั่วโมงการทํางานทั้งหมด.
ชั่วโมงการทํางานทั้งหมด
นิยามศัพท
เปลี่ยนนิยามศัพท
การบริการทางวิชาการ หมายถึง การใหบริการทัง้ ภายในและภายนอก
การบริการทางวิชาการ หมายถึง การใหบริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งการบริการทางวิชาการ จะจําแนกเปน 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งการบริการทางวิชาการ จะจําแนกเปน 2
ประเภท
ประเภท
- การบริการวิชาการที่เนนการหารายไดของหนวยงาน (วัดสัดสวน
1. กิจกรรมหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําขึ้นเพือ่ ใหบริการ
ของงบรายไดที่ไดรับจากการบริการวิชาการตองบรายไดทั้งหมด)
และเผยแพรความรูทางวิชาการหรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือ
ตอบสนองความตองการของผูรบั บริการที่กอ ใหเกิดการพัฒนาแกสังคม
- การบริการวิชาการที่หนวยงานเปดใหบริการแกสังคมโดยไมหวัง
ชุมชน หนวยงาน องคการตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของงาน
รายได และอาจใชงบรายไดสวนหนึ่งในการจัดบริการวิชาการนั้น ๆ
บริการวิชาการ รวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธระหวางสถาบันการศึกษา นิสิต
- การบริการวิชาการที่บุคลากรของหนวยงานไปเปนวิทยากร (ทั้ง
บรรยายระยะสั้นและไปชวยสอน) กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิชาการ มี
ชุมชน สังคม หนวยงาน องคการตางๆ ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการ
ตางๆ ที่ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นใหกับบุคลากร การเปนอาจารยพิเศษในโครงการอื่น
เชน การจัดอบรมสัมมนาเผยแพรความรู โครงการสัมมนา/ประชุมทาง
หรือ หนวยงานอืน่ ที่มีผลตอบแทนหรือไมมีผลตอบแทน หนวยงานอาจมี
วิชาการ โครงการอบรมใหความรูแกทองถิ่น การใหคําปรึกษา โครงการ
รายไดหรือไมมีรายไดจากการดําเนินงานของบุคลากร
พัฒนาทางวิชาการ เปนตน ใหนบั รวมทั้งหมดไมวาจะเปนที่คณะออกไป
จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแกสงั คมและชุมชน หมายถึง
ใหบริการเอง หรือจากหนวยงานภายนอกมาขอรับบริการ (ไมจาํ เปนตองเปน
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันการศึกษาไดจัดทําขึ้นเพือ่ ใหบริการ
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วิชาการแกสังคมและชุมชน โดยเปนกิจกรรมหรือโครงการที่ชวยพัฒนาหรือ
ชวยเหลือสังคมและชุมชน ภายนอกมหาวิทยาลัย ใหนับรวมทั้งหมดไมวาจะ
เปนที่คณะออกไปใหบริการเอง หรือจากหนวยงานภายนอกมาขอรับบริการ
(ไมจําเปนตองเปนภายนอกทั้งหมด แตเปดใหบริการทั่วไป ไมใชภาระหลัก
ของมหาวิทยาลัย)

ดัชนีประเมินฯ ป 2549
ภายนอกทั้งหมดแตเปดใหบริการทัว่ ไป ไมใชภาระหลักของมหาวิทยาลัย)
หรือเปนโครงการตามระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ
2. การบริการวิชาการที่บุคลากรของหนวยงานไปเปนวิทยากร (ทั้ง
บรรยายระยะสั้นและไปชวยสอน) กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิชาการ มี
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นใหกับบุคลากร การเปนอาจารยพิเศษในโครงการอื่น หรือ
หนวยงานอื่นที่มีผลตอบแทนหรือไมมีผลตอบแทน หนวยงานอาจมีรายได
หรือไมมีรายไดจากการดําเนินงานของบุคลากร
โครงการพัฒนาวิชาการ หมายถึง การศึกษาวิจัย การวิเคราะห การทดสอบ
การตรวจสอบ การสํารวจ การประมวลผล การวางระบบ การออกแบบ การ
ประดิษฐ การสราง การผลิต การควบคุม การติดตั้ง การซอมแซม การปรับปรุง
การประกอบ การสงเสริม การพัฒนา การฝกอบรม การประชุมสัมมนา การให
คําปรึกษา และ/หรือ การใหบริการทางวิชาการอื่นๆ ที่หนวยงานของมหาวิทยาลัย
หรืออาจารย ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือนิสิตรวมกัน หรือรวมกับหนวยงาน
หรือบุคคลภายนอก ใหบริการแกสวนราชการ องคการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
ทั้งนี้ไมรวมถึงงานที่มหาวิทยาลัยขอความชวยเหลือเงินอุดหนุนจากสวนราชการ
องคการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือจากองคการระหวางประเทศ (ที่มา : จากระเบียบ
พัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2547)
จํานวนชั่วโมงการใหบริการทางวิชาการ หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่ปฏิบัติ
จํานวนชั่วโมงการใหบริการทางวิชาการ หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่ใหบริการ
ภารกิจการใหบริการทางวิชาการตามจริง
ทางวิชาการตามสัดสวนของพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน : การ
จํานวนชั่วโมงทําการ หมายถึง จํานวนชั่วโมงของการปฏิบตั ิงานหนึ่งคนตอ
วิจัย : การบริการทางวิชาการ : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม = 4 : 3 : 2 : 1
สัปดาห เปนจํานวนทั้งสิ้น 35 ชั่วโมง
เปลี่ยนสูตรในการคํานวณ
สูตรในการคํานวณ
จํานวนชั่วโมงที่ใหบริการวิชาการทั้งหมดของหนวยงาน ÷ 52 สัปดาห x 100
จํานวนชั่วโมงที่ใหบริการวิชาการของอาจารยประจํา x 100
จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมด 35 ชั่วโมง x จํานวนอาจารยประจํา
จํานวนชัว่ โมงการทํางานทั้งหมด
ปรับตัวอยางการคํานวณ
ตัวอยางการคํานวณ
คณะวิชา A มีอาจารยทั้งหมด 150 คน ซึ่งมีจํานวนภาระงานการ
คณะวิชา A มีอาจารยทั้งหมด 150 คน ซึ่งโดยเฉลี่ยอาจารย 1 คน มีภาระงาน
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมทั้งสิ้นในรอบปการศึกษารวม 27,500 ชัว่ โมง
รวม 40 ชั่วโมง/สัปดาห และมีการใหบริการทางวิชาการแกสังคม คิดเปน 5
ดังนั้น รอยละของชั่วโมงการใหบริการทางวิชาการ
ชั่วโมง/สัปดาห
= 27,500 52 × 100
= 10.07%
ดังนั้น รอยละของชั่วโมงการใหบริการทางวิชาการ = 5 ×100 = 12.5
35 × 150
40
เกณฑการประเมิน ถาภาระงานของอาจารยใน 1 สัปดาห คิดเปน 35 ชั่วโมง ตัดขอความในเกณฑการประเมินออก
ดังนั้น ชัว่ โมงในการใหบริการทางวิชาการของอาจารยจึงไมควรเกินสัดสวนที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามพันธกิจ คือ การเรียนการสอน : การวิจัย : การบริการ
ทางวิชาการ : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม = 4 : 3 : 2 : 1 หรือคิดเปน
ประมาณรอยละ 20% ของภาระงานทั้งหมด
ตัดขอสังเกตออก
ขอสังเกต
ถึงแมวามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนิยามเกี่ยวกับการใหบริการวิชาการ แต
ยังไมชัดเจนในทางปฏิบัติ หรือมีการตีความหมายในหลายความหมาย สําหรับ
การประเมินการประกันคุณภาพจะกําหนด ดังนี้
1. บริการวิชาการ หมายถึง งานสอนที่มีผลตอบแทนและสอนในเวลา
ราชการ หรือนอกเวลาราชการ งานโครงการพัฒนาวิชาการ งานฝกอบรม งาน
นิเทศนิสิต โครงการฝกอบรมตามความตองการของหนวยงานภายนอก หรือ
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หนวยงานภายใน
2. บริการวิชาการขางตนตองไมใชภารกิจของคณะวิชา
24. รอยละของเงินรายไดจากการบริการวิชาการตอเงินรายไดทั้งหมดของคณะ
24. รอยละของเงินรายไดจากการบริการวิชาการตองบประมาณเงินรายได
ทั้งหมดของคณะ
นิยามคําศัพท
เปลีย่ นนิยามคําศัพท
เงินรายไดทั้งหมด หมายถึง เงินรายไดของคณะทั้งหมด ทั้งที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณเงินรายไดทั้งหมด หมายถึง งบประมาณเงินรายไดของคณะ
จากมหาวิทยาลัย และหนวยงานหาไดเอง ยกเวน งบบุคลากร (เงินเดือน คาจาง
ทั้งหมด ทั้งที่ไดรบั จัดสรรจากมหาวิทยาลัย และหนวยงานหาไดเอง ยกเวน
คาตอบแทนทีไ่ ดรับเปนรายเดือน) และงบลงทุน
หมวดเงินเดือนคาจาง และงบลงทุน
รายไดทั้งหมดจากการบริการวิชาการและ/หรือโครงการพัฒนาวิชาการ
เงินรายไดจากการบริการวิชาการ หมายถึง เงินรายไดซึ่งเกิดจากการ
หมายถึง เงินรายไดซึ่งเกิดจากการประยุกตและบริการวิชาการ รวมทั้งเงินรายได
ใหบริการวิชาการของคณะในทุกรูปแบบ โดยยังไมหักคาใชจาย
จากโครงการพัฒนาวิชาการของคณะในทุกรูปแบบ ทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยยังไมหกั คาใชจาย
เงินที่ไดจากการประยุกตและบริการวิชาการ หมายถึง เงินที่ไดรับจากการ
ใหบริการทางวิชาการ การจําหนายตําราเอกสาร การใหบริการทดสอบ การ
ใหบริการหองทดลอง คาธรรมเนียมการผลิตสื่อการสอน วีดิทัศน สิ่งพิมพ รายได
จากการจัดฝกอบรม และรายไดอื่นๆ ที่ไดมาจากการปฏิบัติงานดานวิชาการ
เงินรายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ หมายถึง เงินรายไดที่เกิดขึ้นจากการใช
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในเชิงวิชาการโดยจัดทําเปนโครงการ
เงินรายไดจากการบริการวิชาการของหนวยงาน หมายถึง เงินรายไดจากการ
บริการวิชาการตามระเบียบที่ไดจากคาอํานวยการและเงินรายไดสุทธิที่โครงการหัก
ใหกับหนวยงาน
(การรายงานขอมูลใหรายงานขอมูล เปน 2 สวน คือ รายงานขอมูลโครงการที่มี
การขออนุมัติเปดโครงการในปที่ประเมิน และโครงการที่ปดในปที่ประเมิน แตคณะ
กรรมการฯ จะประเมินผลเฉพาะโครงการที่ปดในปที่ประเมินเทานั้น)
รอบระยะเวลาการเก็บขอมูล : รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. – 31 พ.ค.25..)
เปลี่ยนรอบระยะเวลาการเก็บขอมูล : รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..)
สูตรในการคํานวณ
เปลี่ยนสูตรในการคํานวณ
เงินรายไดจากการบริการวิชาการ x 100
เงินรายไดจากการบริการวิชาการ x 100
งบประมาณเงินรายไดทั้งหมดของคณะ
เงินรายไดทั้งหมดของคณะ
25. รอยละของการไดรับเชิญเปนวิทยากร/กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการ
25. รอยละของการไดรับเชิญไปเปนวิทยากร/กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการ
วิทยานิพนธ/กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารย
วิทยานิพนธ/กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด
ประจําทั้งหมด
หลักการและเหตุผล
ปรับหลักการและเหตุผล
เพื่อบงบอกถึงความรูความสามารถของบุคลากรในการใหความ
เพื่อเนนการยอมรับของสังคมในการเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปเปน
ชวยเหลือและใหความรวมมือในการเสริมสรางความรูในสาขาของตนเองใหกับ
กรรมการ
สังคมและหนวยงานอื่น และยังเปนเครื่องชี้วา ผูไดรับเชิญเปนผูที่ไดรับการ
ยอมรับในวงวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งถือเปนภารกิจประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
เพิ่มนิยามศัพท
กรรมการภาคนิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย หมายถึง บุคลากรประจําของ
หนวยงานไดรบั แตงตั้งเปนกรรมการภาคนิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนหนวยนับในการเก็บขอมูล : คน
หนวยนับในการเก็บขอมูล : ชุด
เปลี่ยนสูตรในการคํานวณ
สูตรในการคํานวณ
จํานวนครั้งการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอก มก. x 100 จํานวนอาจารยที่เปนกรรมการชุดตางๆ ภายนอก มก.
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จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
x 100
ตัวอยางการคํานวณ
เพิ่มเติมขอความในตัวอยางการคํานวณ
คณะวิชา A มีอาจารยทั้งหมด 150 คน ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปน
คณะวิชา A มีอาจารยทั้งหมด 150 คน ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปน
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 16 คน ดังนี้
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ชุด โดยอาจารย 1 คน สามารถเปน
กรรมการฯ ภายนอกไดมากกวา 1 ชุด ดังนี้
องคประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
26. จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
26. จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปลี่ยนเกณฑการประเมินฯ ใหมีพัฒนาการมากขึน้
เกณฑการประเมินฯ
ระดับ 1 ไมมีกิจกรรม
ระดับ 1 นอยกวา 5 กิจกรรม
ระดับ 2 มี 1 กิจกรรม
ระดับ 2 มี 5 – 6 กิจกรรม
ระดับ 3 มี 2 กิจกรรม
ระดับ 3 มี 7 – 8 กิจกรรม
ระดับ 4 มี 3 กิจกรรม
ระดับ 4 มี 9 – 10 กิจกรรม
ระดับ 5 มีมากกวา 3 กิจกรรม
ระดับ 5 มีมากกวา 10 กิจกรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
27. มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา
27. มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา
เปลี่ยนนิยามศัพท
นิยามศัพท
ผูบริหาร (คณะ) หมายถึง คณบดี รองคณบดี ผูช วยคณบดี และหัวหนา
ผูบริหาร (คณะ) หมายถึง คณบดี และหัวหนาภาควิชา
ภาควิชา
ภารกิจของผูบริหาร หมายถึง ภารกิจของผูบ ริหาร ตามภารกิจขององคกร
เกณฑการประเมินฯ
คือ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 1 ขอ ค มีการประเมินผูบ ริหาร (พรอมรับการตรวจสอบ)
ปรับเกณฑการประเมินฯ
ระดับ 1 ขอ ค มีการประเมินภารกิจและภาวะผูนําของผูบริหารโดยบุคลากร
ในองคกร (พรอมรับการตรวจสอบ)
28. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ
28. จํานวนอาจารยประจําตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาของคณะ
เปลี่ยนนิยามคําศัพท
นิยามคําศัพท
อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยที่เปนขาราชการ พนักงาน (เงิน
อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยที่เปนขาราชการ พนักงาน (เงิน
งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจาง รวมถึงอาจารยชาวตางประเทศที่มสี ัญญา งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจาง รวมถึงอาจารยชาวตางประเทศที่มสี ัญญา
จางทั้งปการศึกษา (ไมตา่ํ กวา 9 เดือน)
จางทั้งปการศึกษาและมีเวลาปฏิบัตริ าชการไมตา่ํ กวา 9 เดือน
วิธีการเก็บขอมูล / การเก็บขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูล
ปรับวิธีการเก็บขอมูล / การเก็บขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูล
คิด (FTES) รวมทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท โดยคา FTES รวมเทากับ
คิด (FTES) รวมทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท โดยคา FTES รวมเทากับ
คา FTES ระดับปริญญาตรี บวกกับคา FTES ระดับบัณฑิตศึกษา (แปลงคาเปน คา FTES ระดับปริญญาตรี บวกกับคา FTES ระดับบัณฑิตศึกษา (แปลงคาเปน
FTES ระดับปริญญาตรี) เพื่อหาสัดสวนของอาจารยที่ดูแลนิสิตทีแ่ ทจริง (ใช
FTES ระดับปริญญาตรี) เพื่อหาสัดสวนของอาจารยที่ดูแลนิสิตทีแ่ ทจริง (การ
ขอมูลจากกองแผนงาน)
คํานวณคา FTES นั้นกองแผนงานจะเปนผูคํานวณในสวนของFTES ภาคปกติ
สวน FTES ภาคพิเศษจะใชขอ มูลสูตรการคํานวณของกองแผนงานโดย
หนวยงานเปนผูคาํ นวณเอง)
สูตรในการคํานวณ
ปรับสูตรในการคํานวณ
จํานวนนิสิต (FTES)
จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
จํานวนอาจารย
จํานวนอาจารย
29. สัดสวนของจํานวนบุคลากรสาย ก ตอบุคลากรประจําสายสนับสนุนใน
29. สัดสวนของจํานวนบุคลากรสาย ก ตอบุคลากรประจําสายสนับสนุนใน
คณะทั้งหมด
คณะทั้งหมด
เปลี่ยนรอบระยะเวลาการเก็บขอมูล : ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ในรอบปการศึกษา
รอบระยะเวลาการเก็บขอมูล : รอบปการศึกษา (1 มิถนุ ายน 25.. – 31
พฤษภาคม 25..)
นั้น
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เกณฑการประเมินฯ
ระดับ 5 สัดสวนของบุคลากรสาย ก มากกวา 0.50
วิธีการเก็บขอมูล / การเก็บขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูล
จากฐานขอมูลบุคลากรของหนวยงานตามรอบปการศึกษา ซึ่งควร
ระบุวนั ที่เก็บรวบรวมขอมูลไวดวย
30. รอยละของคาใชจายในการพัฒนาอาจารยประจําตอคาใชจายหมวด
เงินเดือน
นิยามคําศัพท
คาใชจายหมวดเงินเดือน หมายถึง คาใชจายหมวดเงินเดือน ทัง้ เงิน
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได
เกณฑการประเมินฯ
ระดับ 5 รอยละ 2.51 – 3.00

สูตรในการคํานวณ
คาใชจายในการพัฒนาอาจารย
x 100
คาใชจายหมวดเงินเดือนและคาตอบแทน
31. จํานวนวันเฉลีย่ ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
นิยามคําศัพท
จํานวนวันในการพัฒนาบุคลากร หมายถึง จํานวนวันในการเขารวมการ
ฝกอบรม การสัมมนา การประชุมและการดูงาน ตามกําหนดการที่แสดงไว
เพื่อกลับมาพัฒนาทักษะและศักยภาพในการทํางาน ทัง้ นี้ ไมรวมจํานวนวัน
ของบุคลากรที่ลาศึกษาตอเต็มเวลา/บางเวลาเพือ่ เพิ่มวุฒิทางการศึกษา
1 วัน หมายถึง มีจํานวนชั่วโมง 6 - 7 ชั่วโมง
1/2 วัน หมายถึง มีจํานวนชั่วโมงนอยกวา 3.5 ชั่วโมง
2/3 วัน หมายถึง มีจํานวนชั่วโมงระหวาง 3.5-6 ชั่วโมง
เกณฑการประเมินฯ
ระดับภาพรวมของหนวยงาน
ระดับ 1 ผลการประเมินเฉลี่ยของบุคลากรทั้งหมด นอยกวา 1.01
ระดับ 2 ผลการประเมินเฉลี่ยของบุคลากรทั้งหมด 1.01 – 1.50
ระดับ 3 ผลการประเมินเฉลี่ยของบุคลากรทั้งหมด 1.51 – 2.00
ระดับ 4 ผลการประเมินเฉลี่ยของบุคลากรทั้งหมด 2.01 – 3.00
ระดับ 5 ผลการประเมินเฉลี่ยของบุคลากรทั้งหมดมากกวา 3.00
การประเมินระดับบุคคล
ระดับ 0 ไมมีโอกาสในการพัฒนา
ระดับ 1 บุคลากรไดโอกาสในการพัฒนานอยกวา 2.1 วัน/คน/ป
ระดับ 2 บุคลากรไดโอกาสในการพัฒนา 2.1 – 4.0 วัน/คน/ป
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เปลี่ยนเกณฑการประเมินฯ
ระดับ 5 สัดสวนของบุคลากรสาย ก มากกวา 0.49
เปลี่ยนวิธีการเก็บขอมูล / การเก็บขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูล
จากฐานขอมูลบุคลากรของกองการเจาหนาที่ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
ในรอบปการศึกษานั้น
30. รอยละของคาใชจายในการพัฒนาอาจารยประจําตอคาใชจายงบบุคลากร
เปลี่ยนนิยามคําศัพท
คาใชจายงบบุคลากร หมายถึง คาใชจายงบบุคลากร ทั้งเงินงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายได ทั้งนี้นับเงินคาตําแหนงทางวิชาการ
เปลี่ยนเกณฑการประเมินฯ
ระดับ 5 มากกวารอยละ 2.50
เพิ่มเติมขอความในวิธีการเก็บขอมูล / การเก็บขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูล
คณะรวบรวบขอมูลคาใชจายในการสงอาจารยเขารวมฝกอบรม /
ประชุม/สัมมนา รวมทั้งคาใชจายในการศึกษาตอ ตามตารางเก็บขอมูลดิบดาน
การพัฒนาบุคลากร
เปลี่ยนสูตรในการคํานวณ
คาใชจายในการพัฒนาอาจารย
x 100
คาใชจายงบบุคลากร
31. รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนทีไ่ ดรบั การพัฒนาความรู ทักษะ
ในวิชาชีพตอจํานวนบุคลากรประจําทั้งหมด
เพิ่มนิยามคําศัพท
บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราวทีม่ ีสัญญาจางไมต่ํากวา 9 เดือน ยกเวนลูกจางรายวัน รายเดือน
ตัดนิยามคําศัพท
จํานวนวันในการพัฒนาบุคลากร
1 วัน
1/2 วัน
2/3 วัน
เปลี่ยนเกณฑการประเมินฯ ใหเหลือเกณฑเดียว
ระดับ 1 นอยกวารอยละ 51
ระดับ 2 รอยละ 51 – 60
ระดับ 3 รอยละ 61 – 70
ระดับ 4 รอยละ 71 – 80
ระดับ 5 มากกวารอยละ 80
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ระดับ 3 บุคลากรไดโอกาสในการพัฒนา 4.1 – 6.0 วัน/คน/ป
ระดับ 4 บุคลากรไดโอกาสในการพัฒนา 6.1 – 8.0 วัน/คน/ป
ระดับ 5 บุคลากรไดโอกาสในการพัฒนามากกวา 8.0 วัน/คน/ป
วิธีการเก็บขอมูล / การเก็บขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูล
เปลี่ยนวิธีการเก็บขอมูล / การเก็บขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูล
ใหบุคลากรแตละคนประเมินวาตนเองไดรบั ระดับคะแนนที่ระดับใด และ
หนวยงานรวบรวมจํานวนของบุคลากรที่เขารวมการฝกอบรม การสัมมนา
ใหนําผลการดําเนินงานจากบุคลากรทุกคนมาเฉลี่ยเปนภาพรวมของหนวยงาน
การประชุมและการดูงานภายในหรือภายนอกหนวยงาน/สถาบัน/ประเทศ ไม
นับบุคลากรที่ลาศึกษาตอเต็มเวลาและจํานวนวันที่ลาศึกษาตอเต็มเวลาและบาง
เวลา ตามตารางเก็บขอมูลดิบดานการพัฒนาบุคลากร
เพิ่มสูตรในการคํานวณ
ตัวอยางการคํานวณ
คณะวิชา A มีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 10 คน ไดรบั
การพัฒนาในรอบปการศึกษา 2547 (1 มิถุนายน 2547 – 31 พฤษภาคม 2548)
ดังนี้
รายนาม

นาย ก
นาย ข
นาย ค
นาย ง
นาย จ
รวม

1)

จํานวนชั่วโมง
ที่ไดรับการพัฒนา
(man hour)

54
82
36
96
32
300

2) จํานวนวัน
ที่ไดรับการพัฒนา
(man day) 2) = 1)/6

ผลการประเมิน
เฉพาะบุคคล

54 / 6 = 9
82 / 6 = 13.66
36 / 6 = 6
96 / 6 = 16
32 / 6 = 5.33

5
5
3
5
3

ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน = 5 + 5 + 3 + 5 + 3
10
= 2.1

สรุปผลการประเมิน
ระดับคะแนนของดัชนีที่ 31 คือ 4 คะแนน

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะในวิชาชีพ x 100
จํานวนบุคลากรประจําทั้งหมด

เปลี่ยนตัวอยางการคํานวณ
หนวยงาน A มีหนวยงานยอยทั้งหมด 3 หนวยงานยอยในแตละ
หนวยงานใหมีบคุ ลากรไดเขารวมฝกอบรม/สัมมนา/ประชุม/ดูงาน ภายในหรือ
ภายนอกหนวยงาน/สถาบัน/ประเทศ ไมนับบุคลากรลาศึกษาตอเต็มเวลาและ
จํานวนวันศึกษาเต็มเวลา/บางเวลา
หนวยงาน A

1) จํานวน
บุคลากร
ประจํา
ทั้งหมด

2) จํานวนบุคลากร
ประจําสายสนับสนุน
ที่เขารวมฝกอบรม/
สัมมนา/ประชุม/ดู
งาน

3) รอยละของบุคลากร
ประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนาความรู ทักษะใน
วิชาชีพตอจํานวนบุคลากร
ประจําทั้งหมด
3) = [2)/1)]*100

ภาควิชา

20

15

75

ภาควิชา
22
15
68.18
ภาควิชา
12
10
83.33
รวม
69
40
57.97
เปลี่ยนผลสรุป
รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนทีไ่ ดรับการพัฒนาความรู
ทักษะในวิชาชีพตอจํานวนบุคลากรประจําทั้งหมด คิดเปนรอยละ 57.97 อยู
ในระดับควรปรับปรุง
เปลี่ยนสรุปผลการประเมิน
ระดับคะแนนของดัชนีที่ 31 คือ 2 คะแนน
32. ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการจัดการ

32. ระบบฐานขอมูลในการบริหารการเงิน บริหารการศึกษา บริหารบุคคล
และบริหารระบบคุณภาพ ครบทั้ง 4 ระบบ ครบถวนเชื่อมโยงเปนปจจุบันและ
ทันเวลา
นิยามคําศัพท
เปลี่ยนนิยามคําศัพท
ระบบคุณภาพ หมายถึง ระบบหรือดัชนีตามรายองคประกอบของการ
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ หมายถึง การนําระบบคอมพิวเตอร
ประกันคุณภาพ
เขาจัดการขอมูลในดานตางๆ มีการจัดทําเปนฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
ในดานตางๆ เชน ระบบบริหารงานบุคคล การเงิน พัสดุ ระบบการลงทะเบียน
เรียนของนิสิต เปนตน
ระบบประกันคุณภาพ หมายถึง ระบบหรือดัชนีตามรายองคประกอบของ
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การประกันคุณภาพ
เกณฑการประเมินฯ
เปลี่ยนเกณฑการประเมินฯ
ระดับ 1 มีฐานขอมูล เพียง 1 ฐานขอมูล
ระดับ 1 มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ
ระดับ 2 มีฐานขอมูล 2 ใน 4
ระดับ 2 มีระบบการบริหารจัดการขอมูลและผูรบั ผิดชอบ
ระดับ 3 มีฐานขอมูล 3 ใน 4
ระดับ 3 มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการ
ระดับ 4 มีฐานขอมูลครบและเชือ่ มโยง
บริหารจัดการขอมูล
ระดับ 5 มีฐานขอมูลครบ เชือ่ มโยง มีการปรับปรุงและทันเวลา
ระดับ 4 มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดทํางานประสานกันเปนเครือขายของ
มหาวิทยาลัย
ระดับ 5 มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
33. รอยละของจํานวนบุคลากรที่เปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ
33. รอยละของจํานวนบุคลากรที่เปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ระดับคณะ
ระดับคณะตอบุคลากรทั้งหมดในคณะ
ตอบุคลากรทั้งหมดในคณะ
เพิ่มขอความในวิธีการเก็บขอมูล / การเก็บขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูล
เก็บขอมูลตามตารางเก็บขอมูลดิบดานการเปนกรรมการฯ พรอมคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้งโดยคณบดี หรืออธิการบดีเพือ่ ปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในคณะ (โดยวิธีไมนับซ้ํา)
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
34. รอยละของเงินรายไดจากภายนอกรวมทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด
34. รอยละของเงินรายไดจากภายนอกรวมทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด
นิยามคําศัพท
เปลี่ยนนิยามคําศัพท
รายไดจากภายนอก หมายถึง เงินที่หนวยงานหาไดเองจากแหลงเงินภายนอก
รายไดจากภายนอก หมายถึง เงินที่หนวยงานหาไดเองจากแหลงเงิน
ภายนอก (โดยไมนับรวมเงินคาหนวยกิตและเงินอื่นๆจากการลงทะเบียนของ (โดยไมนับรวมเงินคาหนวยกิตและเงินอื่นๆจากการลงทะเบียนของนิสิต หรือที่
ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย) จากคํานิยามศัพทในระเบียบเงินรายได โดย
นิสิต ที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย)
รายไดจากภายนอกครอบคลุมทั้งหมด ยกเวน ขอ 6.2 รายไดเงินบํารุงมหาวิทยาลัย และ
เงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ประเภทและการใชเงินรายได
ขอ 6 ประเภทเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมเปนรายป
6.2 เงินบํารุงมหาวิทยาลัย และเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
6.3 เงินรายไดจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ
6.4 เงินรายไดจากการบริหารงาน
6.5 เงินที่ไดจากการประยุกตและบริการวิชาการ
6.6 เงินรายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ
6.7 เงินอุดหนุน
6.8 เงินรายไดจากคาลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
6.9 รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการรวมลงทุน หรือการลงทุนจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย
6.10 รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ หรือการจัดหาประโยชนในที่
ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล ใชหรือจัดหาประโยชน
6.11 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาคอื่น ๆ
6.12 เงินกองทุนคงยอดเงินตนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นสําหรับ
มหาวิทยาลัยและรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว
6.13 เงินรับฝาก
6.14 รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
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35. รอยละของคาใชจายดานเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอคาใชจายทั้งหมด
ภายในคณะ.
นิยามคําศัพท
คาใชจายดานเงินเดือน หมายถึง คาใชจายดานเงินเดือนของบุคลากรทุก
ประเภทจากงบประมาณหมวดเงินเดือน ตามที่ไดรบั จากตนสังกัด และ
คาตอบแทนของบุคลากรทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือน
บุคลากรที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ไดแก เงินเดือนของบุคลากรในการ
บริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล เปนตน และไมรวมลูกจางชั่วคราว /รายวัน
จาก โครงการ) โดยคิดรวมทั้งงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได

สูตรในการคํานวณ
คาใชจายดานเงินเดือนของบุคลากรทุกประเภท x 100
คาใชจายทั้งหมดภายในคณะ

36. รอยละของเงินเดือนบุคลากรประจําในสายสนับสนุนตอคาใชจา ยทั้งหมด
ภายในคณะ
สูตรในการคํานวณ
คาใชจา ยดานเงินเดือนของบุคลากรประจําสายสนับสนุน x 100
คาใชจายทั้งหมดภายในคณะ
37. รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางของคณะตอ
คาใชจายทั้งหมด
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35. รอยละของคาใชจายงบบุคลากรทุกประเภทตอคาใชจายทั้งหมดภายในคณะ
เปลี่ยนนิยามคําศัพท
งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก
1. คาจางชั่วคราวรายเดือน
หมายถึง
เงินที่จายใหลูกจางชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัยตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยตามสัญญาจางเปนรายเดือน
2. คาจางตามสัญญาพนักงานหมายถึงเงินที่จายใหพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยใหเปนพนักงานเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. คาจางชั่วคราวรายวัน หมายถึง เงินที่จายใหลูกจางชั่วคราวในการอนุมัติ
การจายคาจางเฉพาะวันปฏิบัติงาน
4. คาประกันสังคม หมายถึง เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมในสวนของ
นายจาง
5. เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพ หมายถึง เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพของ
พนักงานเงินรายไดสวนของนายจาง
6. เงินขึ้นขั้น หมายถึง เงินขึ้นขั้นทีต่ ั้งสํารองไว เพือ่ ขึ้นขั้นลูกจาง และ
พนักงานตามกําหนด
7. คาตอบแทนทุกประเภทที่บุคลากรไดรับประจําทุกเดือน เชน เงินประจํา
ตําแหนง เงินสมนาคุณประจําตําแหนง ฯลฯ
เปลี่ยนสูตรในการคํานวณ
คาใชจายงบบุคลากรทุกประเภท x 100
คาใชจายทั้งหมดภายในคณะ
เปลี่ยนขอความตัวอยางการคํานวณ : จากคาใชจายดานเงินเดือน เปนงบบุคลากร

36. รอยละของงบบุคลากรประจําในสายสนับสนุนตอคาใชจายทั้งหมดภายใน
คณะ
เปลี่ยนสูตรในการคํานวณ
คาใชจา ยงบบุคลากรประจําสายสนับสนุน x 100
คาใชจายทั้งหมดภายในคณะ
เปลี่ยนขอความตัวอยางการคํานวณ : จากคาใชจายดานเงินเดือน เปนงบบุคลากร
37. รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางของคณะตอ
คาใชจายทั้งหมด
ไมมีการแกไข

38. คาเสื่อมราคาของครุภัณฑและสิ่งปลูกสรางทั้งหมดภายในคณะตอจํานวน
นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา

38. คาเสื่อมราคาของครุภัณฑและสิ่งปลูกสรางทั้งหมดภายในคณะตอจํานวน
นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
ไมมีการแกไข

39. รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ รายรับจริงทั้งหมด

39. รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ รายรับจริงทั้งหมด
ไมมีการแกไข

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
40. ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน
40. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
เพิ่มเติมขอความในสรุปผลการประเมิน : ใชเกณฑหนา 10 ประกอบการ
พิจารณา
41. รอยละของแนวทาง/กิจกรรม/โครงการที่ไดรับการดําเนินงานตามที่ระบุไว 41. รอยละของแนวทาง/กิจกรรม/โครงการ ที่ไดรบั การดําเนินงานตามที่ระบุ
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ตอจํานวนแผนพัฒนาทั้งหมดที่กําหนดไวจากผลการตรวจสอบ/ประเมิน
คุณภาพภายใน (ในรอบปทผี่ านมา)
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ไวตอ จํานวนแผนพัฒนาทั้งหมดที่กาํ หนดไวจากผลการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน (ในรอบปที่ผานมา)
ไมมีการแกไข
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