คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด
การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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คานา
ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นาแนวทางการจัดทาข้อตกลงคารับรองปฏิบัติราชการมาใช้เพื่อการถ่ายทอด
นโยบายและติดตามผลการดาเนินงาน โดยได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตั้งแต่กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์จนถึงการ
จัดทาตัวชี้วัดรายบุคคล นั้น คณะแพทยศาสตร์ โดยคณบดีได้เซ็นคารับรองปฏิบัติราชการกับอธิการบดี และได้นาตัวชี้วัดที่
ได้รับการถ่ายทอดลงมานั้น ถ่ายทอดต่อไปยังระดับฝ่ายและภาควิชา ผ่านการจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการระหว่างคณบดี
กับรองคณบดี และคณบดีกับหัวหน้าภาควิชา โดยมุ่งหมายให้รองคณบดีถ่ายทอดตัวชี้วัดและคารับรองต่อไปยังผู้ช่วย
คณบดี หัวหน้างาน จนถึงบุคลากรภายในฝ่าย เช่นเดียวกับที่หัวหน้าภาควิชาได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดต่อไปยังบุคลกรในภาควิชา
ในการการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระดับคณะจึงได้ทบทวนและ
เพิ่มเติมตัวชี้วัด เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ โดยจัดแบ่งตัวชี้วัดเป็น 3 ส่วน คือ ตัวชี้วัดจากการประเมินคุณภาพภายในตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดจากฝ่ายและภาควิชา จึงได้มีการรวบรวมตัวชี้วัดและคาอธิบาย
ตัวชี้วัดรวมถึงการคานวณตัวชี้วัดที่จะทาการถ่ายทอดสู่ภาควิชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและง่ายต่อการรวบรวม
ข้อมูล หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อเสนอใด โปรดให้คาแนะนาได้ที่งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เพื่อ
ปรับปรุงต่อไป

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
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สารบัญ
ตัวชี้วัด

หน้า

รายละเอียดตัวชี้วัดจากการประเมินคุณภาพภายใน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน
ตัวชี้วัดที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตัวชี้วัดที่ 6 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอกต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.) ของอาจารย์ประจาทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 9 จานวนเงินสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์
และนักวิจัยทัง้ หมด
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละจานวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ตารา) ทีไ่ ด้รับการรับรองคุณภาพ
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวชี้วัดที่ 14 จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ตัวชี้วัดที่ 15 จานวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากศิลปวัฒนธรรมอึสานหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 16 จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation)ในฐานข้อมูล Referreed journal
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักศึกษาทุกระดับที่แลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 20 การทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1-400 ของโลก
ตัวชี้วัดที่ 21 จานวนหน่วยงาน/องค์กร ของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มชี อื่ เสียงในระดับชาติ/นานาชาติ
ที่คณะมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ดา้ นวิชาการหรือวิชาชีพ
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ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือใช้สื่อการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2559
ตัวชี้วัดที่ 23 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจัดสภาพแวดล้อมของคณะให้น่าอยู่
ร่มรื่นและมีพื้นทีส่ เี ขียว
ตัวชี้วัดที่ 24 ระดับของการรับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กร
ตัวชี้วัดที่ 25 อัตราการลดลงของการใช้พลังงานไฟฟ้า (เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าทีล่ ดลง )

รายละเอียดตัวชี้วัดจากการแผนยุทธศาสตร์
**อยู่ระหว่างการจัดทา**
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รายละเอียดตัวชี้วัดจากข้อตกลงปฏิบัติราชการ ระดับคณะ
ตัวชี้วัดที่ 1
: ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
ผู้รับการถ่ายทอด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ความเชื่อมโยง
IQA ระดับหลักสูตร
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: 2.2
การเก็บข้อมูล
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
อ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561
คาอธิบาย :
 พิจารณาหลักสูตรทีผ
่ ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 องค์ประกอบที่ 1 โดยนาเสนอในรูปของร้อยละ
 คณะมีการกากับติดตามคุณภาพของหลักสูตรในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 หรือข้อมูลจากการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรที่คณะได้ดาเนินการในปีการศึกษา 2560 และการรายงานข้อมูลในระบบ CHE QA Online ให้
สมบูรณ์ครบถ้วน
 กรณีที่หลักสูตรไม่ได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินที่คณะแต่งตั้งขึ้นหรือคณะกรรมการ
ชุดใดๆ ก็ตามหลักสูตรสามารถใช้ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานหลักสูตรได้
แต่จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบหรือรับรองจากคณะกรรมการประจาคณะ
 พิจารณาการผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานหลักสูตร มีตัวชี้วัด
หลักจานวน 1 ตัว คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 ให้พิจารณามาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา
จานวน 11 ข้อ เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับปริญญาตรี 3 ข้อและระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 11 ข้อ ผลการ
ประเมินกาหนดไว้เป็น ผ่านและไม่ผ่าน หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่า หลักสูตรไม่ผ่าน (คะแนนเป็น 0)
โดยมีประเด็นในการพิจารณาดังนี้
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สูตรคานวณ :
จานวนหลักสูตรที่ผา่ นตามเกณฑ์มาตรฐาน
จานวนหลักสูตรทั้งหมดในปีการศึกษา 2560

X 100

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
2. จานวนหลักสูตรทัง้ หมดที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560
3. รายงานผลการกากับติดตามคุณภาพหลักสูตรของคณะกรรมการประกันคุณภาพหรือกรรมการประจาคณะ
(รายงานการประชุมฯ ที่แสดงถึงการพิจารณาการผลการประเมินหลักสูตร)
หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ที่ สกอ.ประกาศใช้จะใช้กับหลักสูตรที่เปิดใหม่หรือปรับปรุง ซึ่งจะต้อง
เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วจะดาเนินการได้ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ดังนั้นใน
ตัวชี้วัดนี้ จะเป็นการประเมินเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
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ตัวชี้วัดที่ 2
: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาทั้งหมด
ผู้รับการถ่ายทอด
รองฝ่ายวิชาการ
ความเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด/เกณฑ์ของ สกอ.
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: 2.2
การเก็บข้อมูล
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
อ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561
คาอธิบาย :
 พิจารณาร้อยละของบัณฑิตทีส
่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาต่อจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทั้งหมด
 พิจารณาการได้ งานทาของบัณฑิต ภายใน1 ปี หรือ 12 เดือนหลังสาเร็จการศึกษา ดังนั้น คณะควรดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูลภาวะการได้งานทาของบัณฑิต อย่างน้อย 2 ครั้ง
 การประเมินผลตัวชี้วัดนี้ ในปีงบประมาณ พ .ศ .2561 ใช้ผลการสารวจการได้งานทาของข้อมูลบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และข้อมูลภาวะการได้งานทาของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
สูตรการคานวณ :
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทา
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทัง้ หมด

X

100

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทีไ่ ด้งานทา
2. จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทัง้ หมด
3. รายงานการสารวจข้อมูลภาวะการได้งานทารอบที่ 1 และ รอบที่ 2 (กรณีที่คณะดาเนินการจัดเก็บเพิ่มเติม)
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ตัวชี้วัดที่ 3
: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน
ผู้รับการถ่ายทอด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ความเชื่อมโยง
ตัวชี้วัดแผนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: 2
การเก็บข้อมูล
: ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
อ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2560
คาอธิบาย :
 พิจารณาร้อยละของบัณฑิตทีส
่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน
ต่อจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทงั้ หมด
 การได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน นับรวมสถานประกอบการ ของผู้จา้ งงานบัณฑิตที่เป็นสถาบัน
ของต่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและสถาบันของไทยที่ไปตั้งในต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 พิจารณาการได้งานทาของบัณฑิตภายใน 1 ปี หรือ 12 เดือนหลังสาเร็จการศึกษา ดังนั้นคณะควรดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูลภาวะการได้งานทาของบัณฑิต อย่างน้อย 2 ครั้ง
 การประเมินผลตัวชี้วัดนี้ ในปีงบประมาณ พ . ศ. 2560 ใช้ผลการสารวจการได้ งานทาของข้อมูลบัณฑิตทีส
่ าเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2558 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเดือนธันวาคม 2559
สูตรการคานวณ :
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดอาเซียน
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทัง้ หมด

X

100

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทีไ่ ด้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดอาเซียน
2. รายชื่อบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดอาเซียน
3. จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทัง้ หมด
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ตัวชี้วัดที่ 4
: ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้รับการถ่ายทอด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ความเชื่อมโยง
ตัวชี้วัดแผนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: 2.2
การเก็บข้อมูล
: ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
อ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561
คาอธิบาย :
 พิจารณาร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี โทและเอกทุกหลักสูตร
 การสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บณ
ั ฑิตครอบคลุมคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 ข้อมูลจากการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกที่ทุกหลักสูตรได้
ดาเนินการสารวจหรือดาเนินการโดยคณะ
 การประเมินผลตัวชี้วัดนี้ ในปี งบประมาณ พ .ศ.2561 ใช้ ผลการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บณ
ั ฑิตจากนายจ้าง
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเดือนธันวาคม
2560
 ข้อมูลจากการสารวจต้องได้ตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 20
ของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดและคลอบคลุมทุกหลักสูตร
 กรณีไม่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา พิจารณาเฉพาะผลการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี
ของทุกหลักสูตร
สูตรการคานวณ :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต ระดับ ป.ตรี +ป.โท+ป.เอก
3
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก โดยจาแนกเป็นรายหลักสูตร
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
3. จานวนกลุ่มตัวอย่างในการสารวจและการตอบกลับ
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ตัวชี้วัดที่ 5

: ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ผลงานรวม
ถ่วงน้าหนัก)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
: IQA ตัวชี้วัดที่ 2.2 (ระดับหลักสูตร)
: ร้อยละ
: 2.2
: ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561

ผู้รับการถ่ายทอด
ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล
อ้างอิงข้อมูลจาก
คาอธิบาย :
 พิจารณาผลงานของนักศึกษาปริญญาโทและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่
ในปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
 การนับผลงานของนักศึกษาปริญญาโทและวิทยานิพนธ์ทตี่ ีพิมพ์ในปีการศึกษา 2560
 ผลงานของนักศึกษาทีท่ าร่วมกับอาจารย์สามารถนับได้ และอาจารย์สามารถนาไปนับตัวชี้วัดผลงานวิชาการของ
อาจารย์ได้
 กรณีไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา ไม่พจิ ารณาตัวชี้วัดนี้
สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทีต่ ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในปีการศึกษา 2560

X

100

เกณฑ์การประเมิน :
กาหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0. 10
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.20
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- มีบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิ ชาการระดับชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก . พ. อ . หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิ ชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ พอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิ ชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็น
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ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพงานวิจัย
ประกาศให้ ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทรายภายใน 30 วันนับตั้ งแต่วนั ที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCIกลุ่มที่ 1
1.00
- บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ สมบูรณ์ (Full Paper) และ
เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*
0.20
งานสร้างสรรค์ที่ มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานทุ ก ชิ้ น ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการที่ มี องค์ ป ระกอบไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน และต้ อ งมี
บุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จานวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากงานวิจัยของนักศึกษาและวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้ รับการตี พิมพ์ ในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปี ปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาพร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อผลงาน
ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์
ค่าน้าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น
2. จานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษาและศิลปนิพนธ์ ของผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้ รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงานปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัด
ประเทศที่ เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้าหนักของผลงานการเผยแพร่งานแต่ละชิ้น
3. จานวนและรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
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ตัวชี้วัดที่ 6

: ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ผลงานรวม
ถ่วงน้าหนัก)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
: IQA ตัวชี้วัดที่ 2.2 (ระดับหลักสูตร)
: ร้อยละ
: 2.2
: ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561

ผู้รับการถ่ายทอด
ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล
อ้างอิงข้อมูลจาก
คาอธิบาย :
 พิจารณาผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี
การศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
 นับผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกชิ้นที่ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในปีการศึกษา 2560
 ผลงานของนักศึกษาทีท่ าร่วมกับอาจารย์สามารถนับได้ และอาจารย์สามารถนาไปนับตัวชี้วัดผลงานวิชาการของ
อาจารย์ได้
 กรณีไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา ไม่พจิ ารณาตัวชี้วัดนี้
สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทีต่ ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
X 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน :
กาหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- มีบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิ ชาการระดับชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก . พ. อ . หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิ ชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ พอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร
บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิ ชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็น
ประกาศให้ ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรายภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCIกลุ่มที่ 1
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ค่าน้าหนัก
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
- บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากงานวิจัยของนักศึกษาและวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้ รับการตี พิมพ์ ในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปี ปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาพร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อผลงาน
ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์
ค่าน้าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น
2. จานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษาและศิลปนิพนธ์ ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้ รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงานปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัด
ประเทศที่เผยแพร่รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้าหนักของผลงานการเผยแพร่งานแต่ละชิ้น
3. จานวนและรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
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ตัวชี้วัดที่ 7
: ร้อยละอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
ผู้รับการถ่ายทอด
รองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล
ความเชื่อมโยง
: IQA ตัวชี้วัดที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ระดับหลักสูตร)
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: 2
การเก็บข้อมูล
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
อ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561
คาอธิบาย :
 พิจารณาเปรียบเทียบจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกกับจานวนอาจารย์ทั้งหมด
โดยนาเสนอในรูปของร้อยละ
 พิจารณาข้อมูลอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกโดยใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (กองการเจ้าหน้าที่)
 คณะควรจะตรวจสอบการอัพเดทข้อมูลจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกให้ถูกต้องตรงกันระหว่าง
ข้อมูลของคณะกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 อาจารย์พิเศษ, อาจารย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว จะนับได้กรณีมีสัญญาจ้า งตลอดทั้งปีงบประมาณ และต้งไม่เป็น
อาจารย์สังกัดสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีภาระงานสอนประจาอยู่แล้ว
 กรณีที่กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ยังไม่ถือว่าสาเร็จการศึกษา แต่ให้นับเป็นตัวหาร
 กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณโดยให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้
9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่นามานับ
สูตรการคานวณ : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก =

จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
2. จานวนอาจารย์ทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)
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ตัวชี้วัดที่ 8
: ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด
ผู้รับการถ่ายทอด
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ความเชื่อมโยง
: IQA ตัวชี้วัดที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ระดับหลักสูตร)
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: 5
การเก็บข้อมูล
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
อ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561
คาอธิบาย :
 พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บจ านวนอาจารย์ ป ระจ าทั้ ง หมดที่ มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ (ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) กับจานวนอาจารย์ทั้งหมด
 พิจารณาข้อมูลอาจารย์ ที่มี ตาแหน่งทางวิชาการโดยใช้ ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (กองการเจ้าหน้าที่)
ควรจะตรวจสอบการอัพเดทข้อมูลจานวนอาจารย์ ที่มีตาแหน่งวิชาการให้ ถูกต้องตรงกันระหว่างข้อมูล ของคณะ
กับข้อมูลมหาวิทยาลัย
 อาจารย์ประจาที่ได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จะนับได้ต่อเมื่อมีคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
สูตรการคานวณ : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ =

จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)

x

100

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนและรายชื่ออาจารย์ทมี่ ีตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
2. จานวนอาจารย์ทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)
3. คาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ในกรณีที่ยังไม่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ :
1. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีงบประมารและนับทัง้ ที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ
2. อาจารย์พิเศษ, อาจารย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว จะนับได้กรณีที่มีสัญญาจ้างตลอดทั้งปีการศึกษา และต้องไม่เป็น
อาจารย์สังกัดสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีภาระงานสอนประจาอยู่แล้ว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14

รายละเอียดตัวชีว้ ัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตัวชี้วัดที่ 9

: จานวนเงินสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่ออาจารย์

และนักวิจัยทั้งหมด

ผู้รับการถ่ายทอด
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
ความเชื่อมโยง
: IQA ตัวชี้วัดที่ 2.2 (ระดับคณะ)
หน่วยวัด
: บาทต่อคน
น้าหนัก
: 3.16
การเก็บข้อมูล
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
อ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561
คาอธิบาย :
 พิจารณาจากจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบันทั้งหมด
เปรียบเทียบกับจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริง
 นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่มชี ื่อตาแหน่งเป็นนักวิจัย และมีข้อกาหนดหรือภาระงานในการจัดทาผลงานวิจัย
 ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
 กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการ
ตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานทีป่ รากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงิน
ตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัย
 การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันทีไ่ ด้ ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์ หรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันทีบ่ ุคลากรสายสนับสนุน(ที่ไม่ใช่นกั วิจัย)เป็น
ผู้ดาเนินการได้
 ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานวิจยั ) ทั้งนี้ คณะควรตรวจสอบการรายงานข้อมูลให้
ถูกต้องครบถ้วน ผ่านระบบฐานข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัย
สูตรการคานวณ :
คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (มีรวมศึกษาต่อ)

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
2. สัญญารับทุน (กรณีอาจารย์ไม่เปิดเผยสัญญารับทุน สามารถใช้ หลักฐานแทนได้ เช่น ประกาศการรับทุน หนังสือแจ้งว่า
อาจารย์ได้รับทุน)
หมายเหตุ :
1. คณะควรตรวจสอบจานวนเงินทุนการวิจยั หลักฐานสัญญารับทุนประกาศการได้ทุนให้มีข้อมูลในฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย
2. กรณีเป็นทุนวิจัยต่อเนื่องหรือดาเนินการมากกว่า 1 ปี แล้วมีการแบ่งเป็นงวด ให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวด้วย
เพื่อไม่ให้มีการนับจานวนเงินซ้าซ้อนกัน หรือป้องกันข้อผิดพลาดในการนับจานวนเงินทุนวิจยั
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายละเอียดตัวชีว้ ัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตัวชี้วัดที่ 10

: ร้อยละจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
: : ร้อยละ
: 3.16
: ปีปฏิทนิ 2560 (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561

ผู้รับการถ่ายทอด
ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล
อ้างอิงข้อมูลจาก
คาอธิบาย :
 การพิจารณาจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา โดยนับจานวนผลงานที่ตีพิมพ์ทุกเรื่อง โดยไม่คิดค่าคะแนนถ่วงน้าหนักของ
ผลงานนับข้อมูลปีปฏิทิน 2560
 ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานวิจยั ) ทั้งนี้ คณะควรตรวจสอบการรายงานข้อมูลให้
ถูกต้องครบถ้วนผ่านระบบฐานข้อลการวิจัยของมหาวิทยาลัย
สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

x

100

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งที่ปฏิบัติ
งานจริงและลาศึกษาต่อตามปี ปฏิทิน พร้อมชื่อเจ้าของบทความ วัน เดือน ปี ที่ตี พิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
2. จานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ ที่เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ทั้งหมดของอาจารย์ ประจาและ
นักวิจัยประจาทั้งที่ปฏิบัติ งานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปี ที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือ
ประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน
3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย
4. จานวนอาจารย์ ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ และนักวิจัยประจาทั้ง
ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16

รายละเอียดตัวชีว้ ัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตัวชี้วัดที่ 11

: ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
: ร้อยละ
: 1.0
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัตริ าชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561

ผู้รับการถ่ายทอด
ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล
อ้างอิงข้อมูลจาก
คาอธิบาย :
 ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
 นับรวมการตีพิมพ์และการเผยแพร่ทุกประเภท แต่ทั้งนี้ต้องมีการประเมินคุณภาพของผลงานที่เผยแพร่ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านหรือให้ระบบการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์เผยแพร่
 งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกั บด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภู มิปัญญาท้ องถิ่ น หมายถึง ผลงานที่ มีการศึกษาค้ นคว้ าเพื่ อ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้และ/หรือการใช้ผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งกระบวนการศึกษาวิจัยหรือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีส่วนเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ของชาวบ้านซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือผู้
มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ ความรู้ เหล่านี้ สอนให้เด็กเคารพผู้ ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่และผู้มี
พระคุณมีความเอื้ออาทรต่อคนอื่นรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น ความรู้ที่เป็น
ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่มีคุณธรรมสอนให้คนเป็นคนดี สอนให้คนเคารพธรรมชาติ รู้จักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไม่
ทาลาย ให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคนที่ล่วงลับไปแล้ว
 ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นความรู้เรื่องการทามาหากิน เช่น การจับปลา การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้าทอเสื่อ
การสานตะกร้ าและเครื่ องใช้ ด้ วยไม้ ไผ่ ด้ วยหวาย การท าเครื่ องปั้ นดิ นเผา การท าเครื่ องมื อทางการเกษตร
นอกจากนั้น ยังมีศิลปะดนตรี การฟ้อนราและการละเล่นต่างๆ การรักษาโรคด้วยวิธี ต่างๆ เช่น การใช้ยาสมุนไพร
การนวด เป็นต้น ภูมิปัญญาเหล่านี้ เป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดมาให้เรา มี
วิธกี ารหลายอย่างที่ทาให้ ความรู้ เหล่านี้เกิดประโยชน์ แก่สังคมปัจจุบันด้วย คือ การอนุรักษ์ คือ การบารุงรักษา
สิ่งที่ดีงามไว้การฟื้นฟู คือ การรื้อฟื้นสิ่งที่ดี งามที่หายไป เลิกไป หรือกาลังจะเลิก ให้กลับมาเป็นประโยชน์ เช่น
การรื้ อฟื้ นดนตรี ไทยการประยุ กต์ คื อ การปรั บ หรื อการผสมผสานความรู้ เก่ ากั บความรู้ ใหม่ เข้ าด้ วยกั น
ให้เหมาะสมกับสมัยใหม่ เช่น การใช้ยาสมุนไพร ในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหม่ การทาพิธีบวช
ต้ น ไม้ เพื่ อ ให้ ค นร่ ว มมื อ กั น อนุ รั ก ษ์ ป่ า หรื อ กระทั่ ง การใช้ ภ าษาถิ่ น ในการสื่ อ สารกั บ ผู้ ป่ ว ย ซึ่ ง เกิ ด จาก
กระบวนการวิจัย เป็นต้น
สูตรการคานวณ:
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1.จานวนผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้องกับศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ตัวชี้วัดที่ 12
: ร้อยละของผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมภายนอก
ผู้รับการถ่ายทอด
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: 3.16
การเก็บข้อมูล
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
อ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัตริ าชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561
คาอธิบาย :
 ร้อยละของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมภายนอก เช่น การแก้ปัญหาในพื้นที่
ด้านสาธารณสุข
 พิจารณาผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมภายนอกในประเด็นต่อไปนี้ คือการแก้
ปัญหาในพื้นที่ด้านสาธารณสุข ด้านสุขภาพ ด้านความยากจน ด้านคุณภาพชีวิต และด้านการศึกษา
 ผลงานวิจัยดาเนินการแล้วเสร็จมาแล้วไม่เกิน 3 ปีและมีการนาไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สูตรการคานวณ:
งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่าต่อ
สังคมภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)

X 100

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1.ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในการการแก้ปญ
ั หาในพื้นที่ ด้านสาธารณสุข ด้านสุขภาพ ด้านความยากจน ด้าน
คุณภาพชีวิต และด้านการศึกษา (ผลงานวิจัยอาจจะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน แต่สามารถนับได้เพียงด้านใด
ด้านหนึ่ง โดยไม่นับซ้า)
2.หลักฐาน ภาพถ่ายกิจกรรม ข่าวทางหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
3.จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)
หมายเหตุ :
1. ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์จะต้องดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 3 ปี
2. งานวิจัยนี้อาจจะถูกตีพิมพ์เผยแพร่แล้วหรือไม่กไ็ ด้ (หากไม่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ก็นามานับเป็นงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์ได้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ตัวชี้วัดที่ 13
ผู้รับการถ่ายทอด

: ร้อยจานวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ตารา) ทีไ่ ด้รับการรับรองคุณภาพต่อจานวนอาจารย์
ประจา
รองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล
: : ร้อยละ
: 5
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561

ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล
อ้างอิงข้อมูลจาก
คาอธิบาย :
- ตารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของ
รายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และ
สะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป โดย
ไม่จาเป็นต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือต้องนามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งนี้
จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมี เอกภาพ มีรากฐานทางวิ ชาการที่มั่ นคงและให้ ทัศนะของผู้ เขียนที่
สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
* การนับหนังสือหรือตาราทางวิชาการ จะต้องมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อน
การตีพิมพ์ และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณี มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการ
ตีพิมพ์ครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น
วิธีการคานวณ :
ผลงานวิชาการหนังสือ/ตาราที่ได้รับรองคุณภาพ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

x

100

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (หนังสือ ตารา) ของอาจารย์ประจา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีทผี่ ลงานแล้วเสร็จ
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
หมายเหตุ
1. ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินตามเกณฑ์ โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษากาหนด ผู้ทรงคุณวุฒิ นั้นต้อง
เป็นบุคคลภายนอกสถาบันหรือมีคาสั่งแต่งตั้งผู้คุณวุฒิโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.)
ให้สามารถนับได้เลยแม้ว่าตาราหรือหนังสือนั้นจะได้ทาแล้วเสร็จก่อนปีที่รับการประเมินฯ
3. ตาราหรือหนังสือ ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถนับได้ เนื่องจากมีกระบวนการประเมินตารา
ตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ.ตาราหรือหนังสือที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถนับได้เนื่องจากมี
กระบวนการประเมินตาราตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ตัวชี้วัดที่ 14

: จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือ
ลิขสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
: : ร้อยละ
: 3.16
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561

ผู้รับการถ่ายทอด
ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล
อ้างอิงข้อมูลจาก
คาอธิบาย :
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง จานวนผลงานวิจัยที่
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาได้พัฒนาขึ้นจนได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร
สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กาหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น แบ่งออกเป็นสิทธิ บัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิ ษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับสิทธิบัตร การ
ประดิษฐ์ แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยซึ่งมี
เทคนิคที่ไม่สูงมากนัก สาหรับขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรมาก เนื่องจากใช้ระบบ จด
ทะเบียนแทนการใช้ระบบการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้ส ติปัญญา
ความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่
สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ ความคุ้มครอง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ให้ความ
คุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภท ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ คาปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
งานนาฏกรรม (ท่ารา ท่าเต้น ฯลฯ)
งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ ฯลฯ)
งานดนตรีกรรม (ทานอง ทานองและเนื้อร้อง ฯลฯ)
งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี)
งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)
งานภาพยนตร์
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การดาเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ให้อาจารย์ประจาหรือนักวิจัยประจาผู้สร้างสรรค์ผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ได้ที่
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
การนับจานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ให้นับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ ของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึก ษาต่อในแต่ละปี ทั้งนี้ให้นับเฉพาะกรณีที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
เท่านั้น ไม่นับกรณีอยู่ระหว่างยื่นจดทะเบียนหรือรอผลการจดทะเบียน กสรนับให้นับที่มีการจดทะเบียนในปีปฏิทินที่
ประเมินซึ่งตรงกับปีการศึกษา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัยในแต่ละปีปฏิทิน พร้อมชื่อเจ้าของ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ วัน เดือน ปีที่ได้รับจดทะเบียน ทั้งนี้ให้รายงานค่าน้าหนักของผลงานที่
ได้รับจดทะเบียนแต่ละผลงานด้วย
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัย
โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
3. สิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร หรือลิขสิทธิ์ ฉบับจริงหรือสาเนา ที่แสดงชื่อเจ้าของผลงานและวันที่ได้รับอนุมัติ โดย
ไม่นับผลงานที่อยู่ระหว่างการยืน่ จดทะเบียนหรือรอผลการจดทะเบียนขอสิทธิบัตร อนุสทิ ธิบตั ร หรือลิขสิทธิ์
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ตัวชี้วัดที่ 15

: จานวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทีไ่ ด้รับการออกแบบและส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ศิลปวัฒนธรรมอึสานหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นฝ่ายวิจัย
: ชิ้นงาน
: 0
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561

ผู้รับการถ่ายทอด
ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล
อ้างอิงข้อมูลจาก
คาอธิบาย :
 จานวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมอีสานหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมอีสานหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1.ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบหรือส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปะและวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.การบริการที่ได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปะและวัฒนธรรมหรือภูมิปัญหาท้องถิ่น
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ตัวชี้วัดที่ 16

: จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล Refereed journal

ต่อจานวนอาจารย์ประจา

ผู้รับการถ่ายทอด
รงคณบดีฝ่ายวิจัย
ความเชื่อมโยง
: IQA ตัวชี้วัดที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ระดับคณะ)
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: 3.16
การเก็บข้อมูล
: ปีปฏิทนิ 2560 (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)
อ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561
คาอธิบาย :
 พิจารณาจากจานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรื อ Review Article ของอาจารย์ ประจาที่ได้ รับการอ้างอิง ย่อม
แสดงให้ เห็นว่าอาจารย์ประจา ความสามารถในการทาวิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตี พิมพ์ ได้ รับการอ้างอิง แสดงให้ เห็นว่ามี การนา
ไปใช้ ประโยชน์ และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จา นวนบทความของ
อาจารย์ ประจาหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้ เห็นว่าอาจารย์ ประจาหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงาน
และได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ
 การคานวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจานวนบทความที่ได้ รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไปรวมทั้งการอ้างอิง
ตนเองที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนาเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการดาเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง
ตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน
สูตรการคานวณ :
จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงฯ ในปีปฏิทิน 2560
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

X 100

หมายเหตุ :
1. การนับบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่นับ
ซ้า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการอ้างอิงหลายครั้งก็ตาม
2. บทความวิจัย ในฐานข้อมูล มาตรฐานสากลตามที่ กาหนด ให้นั บเฉพาะที่เป็นบทความวิ จัยเท่านั้ น ได้แ ก่
“research article” “letter” และ “review”
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ตัวชี้วัดที่ 17
ผู้รับการถ่ายทอด
ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล
อ้างอิงข้อมูลจาก
คาอธิบาย :



: ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต่อจานวนอาจารย์ประจา

ทั้งหมด
รองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล
: ร้อยละ
: 5
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561

พิจารณาจากจานวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 3-5 เดือน
อาจารย์ ชาวต่างชาติ หรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

สูตรการคานวณ :
อาจารย์ชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

X

100

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ หรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. อาจารย์ชาวต่างชาติ ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 3-5 เดือนต้องมีหนังสือสัญญาจ้างและปรากฏในฐานข้อมูลกองการ
เจ้าหน้าที่ (ถ้าไม่มีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ให้ระบุ หมายเหตุ ด้วยว่าจ้างมาเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด)
4. ผู้เชี่ยวชาญต้องมีหนังสือเชิญและกิจกรรมที่ดาเนินการทางด้านวิชาการหรือวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 18
ผู้รับการถ่ายทอด
ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล
อ้างอิงข้อมูลจาก
คาอธิบาย :


: ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจานวนนักศึกษา

ทั้งหมด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
: ร้อยละ
: 2.2
: ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561

พิจ ารณาจากจ านวนนักศึกษาชาวต่ า งชาติ ระดั บ ปริญ ญาตรีและระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึกษาในปี การศึกษา 2560
เปรียบเทียบกับจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาภาคปกติ พิเศษ สมทบ ในปีการศึกษา 2560

สูตรการคานวณ :
จานวนรวมของนักศึกษาต่างชาติ
(ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
จานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2560
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
5. จานวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี
6. จานวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
7. จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560
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ตัวชี้วัดที่ 19

: ร้อยละของนักศึกษาทุกระดับที่แลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศต่อจานวนนักศึกษา

ทั้งหมด

ผู้รับการถ่ายทอด
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: 50
การเก็บข้อมูล
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
อ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561
คาอธิบาย :
 พิจารณาจากจานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
 นักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทุกระดับการศึกษา ภาคปกติ
พิเศษ สมทบ
 นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศ หมายถึง นักศึกษาไปร่วมแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน
กิจกรรมวิชาการ ศึกษาดูงาน ไปศึกษาและวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับองค์กร หรือสถาบันใน
ต่างประเทศ ระหว่าง 3-5 เดือน
 นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศ กรณีที่มีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนและมีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมไม่ถึง 3-5 เดือน
สามารถพิจารณาชัว่ โมงในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างน้อย 180 ชั่วโมง
 การฝึกงาน หมายถึง การฝึกงานตามโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษากับ
องค์กรต่างชาติที่มชี ื่อเสียง
 องค์กรต่างชาติที่มชี ื่อเสียง หมายถึง องค์กร บริษัท หน่วยงานของต่างชาติ หรือมีคนต่างชาติเป็นเจ้าของ หรือถือ
หุ้นบางส่วน มีสถานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือประเทศไทย เช่น บริษทั โตโยโต้ ฮอนด้า มิตซูบิชิ เทสโก้โลตัส
เป็นต้น
สูตรการคานวณ :
จานวนรวมของนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2560
ข้อมูลที่ต้องรายงาน
1. จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศระดับปริญญาตรี
2. จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
3. จานวนนักศึกษาทั้งหมด
4. สถาบันการศึกษาและประเทศที่นักศึกษาไปแลกเปลี่ยน
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ตัวชี้วัดที่ 20
: การทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1-400 ของโลก
ผู้รับการถ่ายทอด
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
: เรื่อง
น้าหนัก
: 3.16
การเก็บข้อมูล
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
อ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561
คาอธิบาย :
 พิจารณาการจัดทาวิจัยร่วมกันสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS World Ranking ได้รับการจัด
อันดับ ไม่เกิน 400 อันดับ
 การทาวิจัยร่วมกับดังกล่าวมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
1.มีการจัดทาข้อตกลง (MOU) ในการทาวิจัยร่วมกันและมีการดาเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว นอกจากมี
ข้อตกลงแล้วจะต้องมีพัฒนาการของการดาเนินโครงการวิจัย เช่น มีชื่อโครงการวิจัย และแผนการดาเนินงา
(หมายเหตุ : กรณีมีแต่ข้อตกลง โดยไม่ได้รายละเอียดการดาเนินงาน ไม่ถือว่าผ่านเกณฑ์
2.การทาตกข้อลง (MOU) ทาได้ทั้งในระดับคณะและภาควิชา
3.มีการทาวิจยั ร่วมกัน อาจจะไม่ได้ทาเป็นข้อตกลง (MOU) แต่ต้องปรากฏหลักฐานในข้อเสนอโครงการวิจัยที่มี
ตัวแทนคณะ ภาควิชา สาขา หลักสูตร นักศึกษา เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย (ซึ่งโครงการนั้นอาจจะยังดาเนินการไม่
แล้วเสร็จในปีทปี่ ระเมิน สามารถนามานับได้ (แต่ในปีถัดไป ผลงานวิจยั เรื่องนี้ จะนับได้ก็ต่อเมือ่ มีผลงานวิจัยแล้ว
เสร็จ)
4.มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกันทั้งในระดับคณะ ระดับภาควิชา สาขา หลักสูตร ระดับบุคคล (คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา)
5.นับได้ทงั้ ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1.ข้อตกลงการทาวิจัยร่วมกับสถาบันในต่างประเทศที่ตัดอันดับ 1-400 World Ranking
2.โครงการวิจัย/ข้อเสนอโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย
3.ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันใน ต่างประเทศที่ตัดอันดับ 1-400 World Ranking
(ชื่อโครงการวิจัย ผู้ร่วมโครงการวิจัย วารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ตพี ิมพ์)
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ตัวชี้วัดที่ 21

: จานวนหน่วยงาน/องค์กรของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติที่คณะมีกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
: หน่วยงาน/องค์กร
: 2.2
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561

ผู้รับการถ่ายทอด
หน่วยวัด
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล
อ้างอิงข้อมูลจาก
คาอธิบาย :
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผู้ใช้งานบัณฑิตมีทัศคติที่ดีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีและสถาบัน โดยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
อาจจะรวมถึงการจัดประชุมวิชาการ การฝึกประสบการณ์ สหกิจศึ กษา การเยี่ยมผู้ประกอบการ เป็นต้น (เชื่อมโยงกับ
QS University Ranking)
หน่วยงานระดับชาติที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(ระดับจังหวัด) หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ หรือ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานระดับนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นหน่วยงาน/องค์ กร/บริษัท/สถาบัน ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ (หรืออาจจะมีที่ตั้งในประเทศไทย)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ชื่อหน่วยงาน/องค์กร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจานวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
2. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ดา้ นวิชาการวิชาชีพ
3. รายละเอียดข้อมูลสาคัญในการติดต่อ Recruiters
คาชี้แจง (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) :
ที่

หน่วยงาน

ระดับชาติ/นานาชาติ

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

วัน/เดือน/ปี

1
2
3
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้รายงาน QS Ranking
Title
(คานา หน้า)

first name

last name

Sector

Company
name

Country

Email

Phone

1
2
3
หมายเหตุ : กรณีที่คณะไม่สามารถตีความได้วา่ หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตใดเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานานชาติให้นาเนอ
ข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยให้พิจารณา
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ตัวชี้วัดที่ 22

: ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือใช้สื่อการเรียนการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2559
ผู้รับการถ่ายทอด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: 2.2
การเก็บข้อมูล
: ปีการศึกษา 2560 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
อ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561
คาอธิบาย :
ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือใช้ สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในปี
การศึกษา 2560 ต่อจานวนรายวิชาที่จดั การเรียนการสอนทัง้ หมด (ไม่นบั รวมรายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาต่างประเทศ อยู่แล้ว เช่น ภาษาเกาหลี ญีป่ ุ่น รัสเซีย เยอรมัน โดยไม่นับรวมเป็นตัวหาร)
สูตรการคานวณ :
รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือใช้สื่อการเรียนการสอน
X 100
เป็นภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2560
จานวนรายวิชาทีจ่ ัดการเรียนการสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2560
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในปีการศึกษา
2560
2. จานวนรายวิชาทีจ่ ัดการเรียนการสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2560
3. แผนการสอนหรือแบบ มคอ.3
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ตัวชี้วัดที่ 23

: ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจัดสภาพแวดล้อมของคณะให้น่าอยู่

ร่มรื่นและมีพื้นที่สีเขียว
ผู้รับการถ่ายทอด
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: 10
การเก็บข้อมูล
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
อ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561
คาอธิบาย :
 พิจารณาร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจัดสภาพแวดล้อมของคณะให้ น่าอยู่ ร่มรื่นและมีพน
ื้ ทีส่ ี
เขียวโดยการสารวจความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม (ข้อมูลปี งบประมาณ พ.ศ. 2561)
 ผลการสารวจต้องประกอบไปด้วยกลุ่มเป้าหมายทีส
่ าคัญได้แก่ กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มบุคลากรของคณะ
 แบบสารวจควรมีการประเมินสภาพแวดล้อมของคณะในด้านต่างๆ เช่น ความน่าอยู่ ความร่มรื่น ความสะอาด การ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว สถานทีพ่ ักผ่อน สวนหย่อม การรณรงค์ การอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรม 5 เป็นต้น
 กรณีคณะมีการสารวจสภาพแวดล้อมทั่วไปหรือด้านการให้บริการของคณะอยู่แล้ว สามารถเพิ่มประเด็นหัวข้อและคาถาม
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีความร่มรื่นหรือพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมได้
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจัด
สภาพแวดล้อมของคณะให้น่าอยู่ ร่มรื่นและมีพื้นที่สีเขียว

1
65

2
70

3
75

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. รายงานผลการสารวจสภาพแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว
2. จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสารวจและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
3. ตัวอย่างแบบสอบถาม/แบบสารวจ
4. ภาพบรรยากาศความร่มรื่น/พืน้ ที่สีเขียว (ถ้ามี)
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ตัวชี้วัดที่ 24
: ระดับของการรับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กร
ผู้รับการถ่ายทอด
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร
ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: 10
การเก็บข้อมูล
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
อ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561
คาอธิบาย :
 ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางองค์กร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว ค่านิยม
ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ เมื่อกาหนดทิศทางองค์กรแล้ว การสื่อสารทิศทางองค์กรไปยังผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ ผู้มีสว่ น
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการทาให้เกิดการปฏิบัติการต่างๆ การสร้างและรักษาให้องค์กรมีผลการดาเนินการทีด่ ีอย่าง
ยั่งยืน
 การประเมินการรับรู้ทิศทางองค์กรจะช่วยทาให้ผบ
ู้ ริหารได้ทราบถึงประสิทธิผลที่เกิดจากการสือ่ สาร การปฏิบัติตาม
ทิศทางองค์กรที่กาหนดไว้ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
 การประเมินการรับรู้ทิศทางองค์กร กาหนดประเมิน 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการรับรู้วิสัยทัศน์
2. ด้านการรับรู้ค่านิยม
3. ด้านการรับรู้เป้าประสงค์ระยะสั้น/ยาว
4. ด้านการรับรู้ผลการดาเนินการที่คาดหวัง
5. ช่องทางการสื่อสาร
 แบบสอบถามได้แสดงไว้ สามารถปรับเนื้อหาและประเด็นในการประเมินเพิ่มเติมได้
 จานวนกลุ่มตัวอย่างในการประเมินต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องรายงาน
1. แบบประเมินระดับการรับรู้เข้าใจทิศทางองค์กรของหน่วยงาน
2. จานวนกลุ่มตัวอย่าง (บุคลากรภายในหน่วยงาน)
3. สรุปผลความพึงพอใจ (ร้อยละ)
หมายเหตุ : จานวนกลุ่มตัวอย่างในการประเมินต้อวมากกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ร้อยละระดับของการรับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กร
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รายละเอียดตัวชีว้ ัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตัวชี้วัดที่ 25

: อัตราการลดลงของการใช้พลังงานไฟฟ้า (เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงต่อ

หน่วยพื้นที่ )

ผู้รับการถ่ายทอด
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
ความเชื่อมโยง
หน่วยวัด
: ร้อยละ
น้าหนัก
: 10
การเก็บข้อมูล
: ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
อ้างอิงข้อมูลจาก
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2561
คาอธิบาย :
ร้อยละของการใช้ พลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2561 ที่ลดลงจากปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อจานวนการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าทีล่ ดลง)
สูตรการคานวณ :
(จานวนการใช้ พลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2560) – (จานวนการใช้ พลังงานไฟฟ้าใน
ปีงบประมาณ 2561)
จานวนการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนการใช้ พลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2560
2. จานวนการใช้ พลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2561
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