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มหาวทิยาลัยขอนแก่น           1 

ค าน า 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นได้

ก าหนดให้คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดท าเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีกับคณบดี และ

รองอธิการบดีกับผู้อ านวยการ ศูนย์ สถาบัน ส านัก  

การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 นั้นในระดับคณะได้ทบทวนและเพิ่มเติม

ตัวชี้วัด เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 

14 ตัวชี้วัด โดยการตั้งค่าเป้าหมายนั้นถือเป็นความท้าทายของแต่ละคณะ ส าหรับหน่วยงานและองค์กรในก ากับนั้น มีการ

ประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการและความท้าทาย ซึ่งหน่วยงานสามารถคิดเกณฑ์ตัวชี้วัดให้สอดคล้องเพื่อวัดผล

การปฏิบัติราชการของหน่วยงานตนเอง  

 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
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1 

ปฏิทินการจัดท าค ารับรองตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ระดับคณะ 

วัน เดือน ป ี คณะ หน่วยงาน/องค์กรในก ากับ 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 

2556 
- จัดท าแนวทางการประเมิน /คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ธันวาคม 2556 - คณะ/หน่วยงานจัดท ารายละเอยีดตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประกอบด้วย 
1) กรอบการประเมินผลข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ (SAR CARD) 
2) รายละเอยีดตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินฯ 
- คณะ/หน่วยงานส่งเอกสารเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ข้อตกลง

การปฏิบัตริาชการฯ  

มกราคม 2557 - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจดัท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 ให้แก่
คณะ  

- จัดคลินิกให้ค าปรึกษา เรื่อง การจดัท าตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมินในการจัดท าข้อตกลงปฏิบตัิ
ราชการฯ พร้อมทั้งเจรจาความเหมาะสมของ
ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการฯ 

- จัดเวทีเจราต่อรองความเหมาะสมของตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการฯ โดยผา่นท่ีประชุมคณบดี 

- จัดพิธีลงนามทางการจดัท าข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2557   
- ระดับคณะระหว่างอธิการบดีและคณบด ี
- ระดับหน่วยงานระหว่างรองอธิการบดีและผู้อ านวยการ/ศูนย์สถาบนั/ส านัก  

30 เมษายน 2557 -  คณะ/หน่วยงานส่งรายงานผลขอ้ตกลงการปฏบิัติราชการฯ รอบที ่1 
- สรุปผลการติดตามรายงานข้อตกลงการปฏิบตัิราชการฯ ของคณะรอบที่ 1 
ผ่านท่ีประชุมคณบด ี

15 ตุลาคม 2557 - คณะ/หน่วยงานส่งรายงานผลขอ้ตกลงการปฏบิัติราชการฯ รอบที ่2 และเอกสารหลักฐานตามรายละเอียด
ของแต่ละตัวช้ีวัด 
- สรุปผลการติดตามรายงานข้อตกลงการปฏิบตัิราชการฯ ของคณะรอบที่ 2 
ผ่านท่ีประชุมคณบด ี

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
2557 

- ตรวจประเมินผลรายงานข้อตกลงปฏิบัติราชการฯ ของคณะ โดยผา่นคณะอนุกรรมการการประกันคณุภาพ 
- จัดท ารายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เสนออธิการบด ี

ธันวาคม 2557 - จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 และแจ้งไปยังคณะเพื่อรับทราบ 
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รายชื่อคณะ/หน่วยงานที่จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ตามข้อตกลงการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

 

ล าดับ 
 

คณะ 
 

1 คณะเกษตรศาสตร์ 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3 คณะศึกษาศาสตร์ 
4 คณะพยาบาลศาสตร ์
5 คณะวิทยาศาสตร ์
6 คณะแพทยศาสตร์ 
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8 คณะเทคนิคการแพทย ์
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
10 คณะทันตแพทยศาสตร ์
11 คณะเภสัชศาสตร์ 
12 คณะเทคโนโลย ี
13 คณะสัตวแพทยศาสตร ์
14 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
15 คณะวิทยาการจัดการ 
16 คณะศิลปกรรมศาสตร ์
17 คณะนิติศาสตร ์
18 วิทยาลัยบัณฑติศึกษาการจัดการ (MBA) 
19 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  
20 วิทยาลัยนานาชาต ิ
21 บัณฑิตวิทยาลยั 

22 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 

23 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 

24 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 

25 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 
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ล าดับ 
 

หน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบด ี
 

1 กองการเจ้าหน้าที ่
2 กองกิจการนักศึกษา 
3 กองกลาง 
4 กองคลัง 
5 กองบริหารการวิจัย 
6 กองแผนงาน 
7 กองวิเทศสัมพันธ ์
8 กองสื่อสารองค์กร 
9 กองอาคารและสถานที ่
10 ส านักงานการกีฬา 
11 ส านักงานกฎหมาย 
12 ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
13 ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
14 ส านักงานตรวจสอบภายใน 
15 ส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สนิ 
16 ส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา 
17 ส านักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 
18 ส านักงานประเมินและประกนัคุณภาพ 
19 ส านักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
20 ส านักงานประสานและจัดการข้อร้องเรียน 
21 ส านักงานผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
22 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
23 ส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ล าดับ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
1 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
3 ศูนย์บริการวิชาการ 
4 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

5 ส านักวิทยบริการ 



                                                                     รายละเอียดตัวชีวั้ดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

         

4 

ล าดับ หน่วยงานอื่นๆ 
1 ส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน 
2 ส านักวชิาศึกษาทั่วไป 
3 ส านักวฒันธรรม 

ล าดับ องค์กรในก ากับ 
1 สถาบนัขงจื้อ 
2 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4 ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 ส านักงานสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7 สถาบันภาษา 

8 สถาบันยุทธศาสตรภ์าคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ระดับคณะ 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก ความเชื่อมโยงกับ IQA 

1. ร้อยละอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก 5 ตัวชี้วัด IQA ที่ 2.2 
2. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) 5 ตัวชี้วัด IQA ที่ 2.3 

3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
(ผลงานรวมถ่วงน้ าหนัก) 

10 ตัวชี้วัด IQA ที่ 2.11 

4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ผลงานรวมถ่วงน้ าหนัก) 

10 ตัวชี้วัด IQA ที่ 2.12 

5. จ านวนเงินสนับสนนุผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 10 ตัวชี้วัด IQA ที่ 4.3 

6. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

10 ตัวชี้วัด IQA ที่ 4.4 

7. จ านวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ต ารา) ที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

5 ตัวชี้วัด IQA ที่ 4.6 

8. จ านวนผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

5 ตัวชี้วัด IQA ที่ 4.7 

9. จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง(citation)ในฐานข้อมูล  Refereed 
journal ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

8 ตัวชี้วัด IQA ที่ 4.8 

10. ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

5  

11. ร้อยละของนักศึกษาทุกระดับทีแ่ลกเปลี่ยนไปและมาตา่งประเทศต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

5  

12.1 สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5  

12.2 สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 5  

13 การท าวิจัยร่วมกับมหาวทิยาลัยที่ติดอันดับ 1-400 ของโลก 8  

14.1 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดนิผา่นระบบ KKU FMIS 2  

14.2 ร้อยละของผลประกอบการที่เพิม่ขึ้น (ก าไร) 2  

รวม 100  
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ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ระดับหน่วยงาน  องค์กรในก ากับ 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก หมายเหตุ 

1) วิสัยทัศน์ /พันธกิจ     
  
  
  
  

 100 
  
  
  

 
1.1 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    
1.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

2) ภารกิจหลกัที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมินร่วมกับ
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

2.1 ผลลัพธ์ตามภารกิจ (1) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.2 ผลลัพธ์ตามภารกิจ (2) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.3 ผลลัพธ์ตามภารกิจ (3) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.4 ผลลัพธ์ตามภารกิจ (4) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.5 ผลลัพธ์ตามภารกิจ (5) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 100  
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รายละเอียดตัวชี้วดัระดับคณะ 
    
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ความเชื่อมโยง : IQA 2.2 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก : 5 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

 

 พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด        
โดยน าเสนอในรูปของร้อยละ 

 

สูตรการค านวณ : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก 
 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก = 
จ านวนอาจารยท์ี่มีคุณวุฒปิริญญาเอก  

x 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
1. จ านวนอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก 
2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ   กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น   ทั้งนี้ 
อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า  ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารยป์ระจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนบัทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่  ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุ
ใหม่ให้ค านวณโดยนับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 

9 – 12 เดือน   คิดเป็น  1  คน 

6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานบัได้ 

3. อาจารย์พิเศษ, อาจารย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว  จะนับได้กรณีที่มีสัญญาจ้างตลอดทั้งปีการศึกษา  และต้องไม่เป็นอาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีภาระงานสอนประจ าอยู่แล้ว 

4. กรณีที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ยังไม่ถือว่าส าเร็จการศึกษา  แต่ให้นับเป็นตัวหาร 
5. กรณีมีการจ้างต่ออาจารย์ที่เกษียณอายุราชการที่มีวุฒิปริญญาเอก  (เป็นลูกจ้างชั่วคราว) สามารถนับได้  
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ตัวชี้วัดที่  2  : ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) 
ความเชื่อมโยง : IQA 2.3 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก : 5 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

 

 พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ )             
กับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด โดยน าเสนอในรูปของร้อยละ 

 
    สูตรการค านวณ : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ   = 
จ านวนอาจารยท์ี่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

x 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
1. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
3. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 
 
หมายเหต ุ: 

1. การนับจ านวนอาจารยป์ระจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนบัทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ 
2. อาจารย์พิเศษ, อาจารย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว  จะนับได้กรณีที่มีสัญญาจ้างตลอดทั้งปีการศึกษา  และต้องไม่เป็นอาจารย์

สังกัดสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีภาระงานสอนประจ าอยู่แล้ว 
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ตัวชี้วัดที่  3  : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ผลงานรวมถ่วง
น้ าหนัก) 

ความเชื่อมโยง : IQA 2.11 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก : 10 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

 

 พิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทที่ได้รบัการตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2556 เปรียบเทียบกับจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาทัง้หมดในปีการศึกษา 2556 

 การนับผลงานวิทยานพินธ์ทีต่ึพมิพ์ให้นับเป็นผลงานในปีการศึกษา  2556    
 
สูตรการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0. 25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)  
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

       ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

 *องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 
ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บูรไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และอินโดนีเซีย  

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  

หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่  ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม

อาเซียน) 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. จ านวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปี
การศึกษา  พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น  

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัดประเทศที่เผยแพร่ 
รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของผลงานการเผยแพร่งานแต่ละชิ้น  

3. จ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  
หมายเหตุ  แหล่งเผยแพร่และรายชื่อวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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ตัวชี้วัดที่  4  : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ (ผลงานรวมถ่วง
น้ าหนัก) 

ความเชื่อมโยง : IQA 2.12 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก : 10 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

 

 พิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2556 เปรียบเทียบกบัจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาทัง้หมดในปีการศึกษา 2556 

 การนับผลงานวิทยานพินธ์ทีต่ึพมิพ์ให้นับเป็นผลงานในปีการศึกษา  2556    
สูตรการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน 
ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดบันานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบัชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล  TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago  Journal  Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 
หรือ 3 หรือ 4 (Q1 หรือ Q2 หรือ Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด  ใน subject category  ที่ตีพิมพ์  หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 
ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บูรไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และอินโดนีเซีย  

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  

หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่  ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม

อาเซียน) 
 
ข้อมูลที่ต้องการ  

1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อ
วิทยานิพนธ์  วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของ
บทความวิจัยแต่ละชิ้น  

2. จ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
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ตัวชี้วัดที่  5  : จ านวนเงินสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ความเชื่อมโยง : IQA 4.3 
หน่วยวัด : บาทต่อคน 
น้ าหนัก : 10 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

 

 พิจารณาจากจ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบนัในการศึกษา 2556   

 เปรียบเทียบจ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับกับจ านวนอาจารย์ประจ าทีป่ฏิบัติงานจริง  

 นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่มชีื่อต าแหน่งเป็นนักวิจัย และมีข้อก าหนดการจ้างในการจัดท าผลงานวิจัย  
 
สูตรการค านวณ : 

 ค านวณจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 
 

 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ = 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า 
 
หมายเหต ุ: 
 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา  ปีปฏิทิน  หรือปีงบประมาณนั้นๆ  ไม่ใช่จ านวนเงินที่

เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลง

ร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ  กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้
ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน โดยอาจารย์หรือ
นักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

5. ไม่นับทุนส่วนตัว 
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ตัวชี้วัดที่  6  : จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

ความเชื่อมโยง : IQA 4.4 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก : 10 
การเก็บข้อมูล : ปีปฏิทนิ 2556  ( 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556) 

 
      งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ  ที่มีกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ  
ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  และเมื่อได้รับการ
ตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตาม
ประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago  Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Socail Sciences Citation Index, Art 
and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus  หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ    สมศ.   
  
ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดบันานาชาต ิหรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล  TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago  Journal  Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 (Q1 หรือ Q2 หรือ Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด  ใน subject category  ที่
ตีพิมพ์  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
หรือ Scopus 

       ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)  
มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บูรไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และอินโดนีเซีย  
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ   
หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่  ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน 
สูตรการค านวณ  

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

x 100 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา  พร้อมชื่อเจ้าของบทความ วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อ
วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้ าหนักของแต่ละบทความวิจัย 

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่
เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน  และค่าน้ าหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์ 

3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
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ตัวชี้วัดที่  7  : จ านวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ต ารา) ที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ความเชื่อมโยง : IQA 4.6 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก : 5 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

 
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หนังสือ  ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง

และได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว  ตามเกณฑ์ของ กพอ. เร่ืองหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า 
 
ผลงานวิชาการที่เป็นบทความทางวิชาการ (Academic Paper) ต ารา (Textbook)  หรือหนังสือ (Book) ต้องเป็น

ผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- บทความวิชาการ  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ  มีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิง

ทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์  การสังเคราะห์เอกสาร  หรือ การวิจัย โดยจัดท าในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

- ต ารา  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้  โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ ยวข้อง  และสะท้อนให้เห็น
ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป  โดยไม่จ าเป็นต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่
เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ  มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด  และ
สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 
การนับจ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

รูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  หนังสือหรือต าราทางวิชาการ  ซึ่งมีระบบการ
พิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์  และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50  ของชิ้นงาน  ในกรณีมีการ
ตีพิมพ์มากกว่า 1 คร้ัง  ให้นับการตีพิมพ์ครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น 
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เกณฑ์การประเมิน :  
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมนิผ่านตามเกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวฒุิ(บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน 

ที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น)ที่สถานศึกษาก าหนด 
1.00 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง  มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
วิธีการค านวณ  

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการทีไ่ด้รับรองคุณภาพ 
x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด 
 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  

1. จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ต ารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารย์ประจ า 
โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ าหนัก
ของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น  

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
 
หมายเหตุ  

1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในตัวชี้วัดที่ 4.4) ไม่นับเป็นบทความวิชาการในตัวชี้วัดนี้  
จะนับได้ต่อเมื่อมีการน ามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ สะท้อนมุมมอง แนวคิด ทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ 

2. ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด  ผู้ทรงคุณวุฒิ นั้นต้องเป็น
บุคคลภายนอกสถาบัน 

3. ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวชิาการ และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) ในปี
การศึกษา 2555  ให้สามารถนับได้เลยแม้วา่ต าราหรือหนังสือนั้นจะได้ท าแล้วเสร็จก่อนปทีี่รับการประเมินฯ 

4. ต ารา หรือหนังสือ ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้คิดค่าน้ าหนักเทา่กับ 1.00 
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ตัวชี้วัดที่  8  : จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือ
ลิขสิทธิ์ 

ความเชื่อมโยง : IQA 4.7 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก : 5 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

 
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง จ านวนผลงานวิจัยที่อาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ าได้พัฒนาขึ้นจนได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่

มีลักษณะตามที่ก าหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง
ที่เก่ียวกับการประดิษฐ์คิดค้น แบ่งออกเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับสิทธิบัตร การประดิษฐ์ 
แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยซึ่งมีเทคนิคที่ไม่สูงมากนัก 
ส าหรับขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรมาก เนื่องจากใช้ระบบ จดทะเบียนแทนการใช้ระบบการ
ตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน   

ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท าการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ 

ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงาน

ตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 

ประเภท ได้แก ่ 

1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ ค าปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)  
2. งานนาฏกรรม (ท่ารา ท่าเต้น ฯลฯ)  
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ ฯลฯ)  
4. งานดนตรีกรรม (ท านอง ท านองและเนื้อร้อง ฯลฯ)  
5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี)  
6. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)  
7. งานภาพยนตร์  
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ 
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การด าเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้

อาจารย์ประจาหรือนักวิจัยประจาผู้สร้างสรรค์ผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ได้ที่กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา  

การนับจ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธ ิ์ จะนับได้ต่อเมื่องานมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองความเป็น

เจ้าของงานลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ออกให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. จากหน่วยงานภายนอกคณะที่เชื่อถือ

ได้แล้วเท่านั้น โดยไม่นับรวมงานวิชาการที่อยู่ในระหว่างยื่นจดลิขสิทธิ์  

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง จ านวนผลงานวิจัยที่อาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าได้พัฒนาขึ้นจนได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่

มีลักษณะตามที่ก าหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง

ที่เก่ียวกับการประดิษฐ์คิดค้น แบ่งออกเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับสิทธิบัตร  การประดิษฐ์ 

แตกตา่งกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยซึ่งมีเทคนิคที่ไม่สูงมากนัก  

ส าหรับขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรมาก เนื่องจากใช้ระบบ  จดทะเบียนแทนการใช้ระบบการ

ตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน   

วิธีการนับ 

การนับจ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์  ให้นับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์  ของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละปี ทั้งนี้ให้นับเฉพาะกรณีที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น  ไม่นับกรณีอยู่

ระหวา่งยื่นจดทะเบียนหรือรอผลการจดทะเบียน การนับให้นับที่มีการจดทะเบียนในปีปฏิทินที่ประเมินซึ่งตรงกับปีการศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 

ก าหนดระดับคุณภาพสิทธบิัตร  อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์  ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพสิทธิบตัร  อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์   

0.25 ลิขสิทธิ ์(ทุกประเภท) 

0.50 ลิขสิทธิ ์(นับเฉพาะต ารา/หนังสือ) 

0.75 อนุสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนแล้ว 

1.00 สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว 

วิธีการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการจดสิทธิบัตร อนสุิทธบิัตร หรือลิขสิทธิ ์ X 100 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด   
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. จ านวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  หรือลิขสิทธิ์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัยในแต่ละปีปฏิทิน พร้อมชื่อเจ้าของสิทธิบัตร   อนุ
สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ วัน เดือน ปีที่ได้รับจดทะเบียน ทั้งนี้ให้รายงานค่าน้ าหนักของผลงานที่ได้รับจดทะเบียนแต่ละ
ผลงานด้วย 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัย    โดยนับ
รวมอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  

3. สิทธิบัตร  อนสุิทธิบตัร  หรือลิขสิทธิ์  ฉบบัจริงหรือส าเนา ที่แสดงชื่อเจ้าของผลงานและวนัที่ไดร้ับอนุมัติ 

หมายเหตุ :  

1. ไม่นับผลงานที่อยู่ระหว่างการยืน่จดทะเบยีนหรือรอผลการจดทะเบียนขอสิทธบิัตร อนุสทิธิบตัร หรือลิขสิทธิ์ 
2. ต้องได้รับการประกาศและอนุมตัิสิทธิบัตร อนสุิทธบิัตร หรือลิขสิทธิ์ ในปีการศึกษา 2555 
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ตัวชี้วัดที่  9  : จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล  Refereed journal ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ความเชื่อมโยง : IQA 4.8 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก : 8 
การเก็บข้อมูล : ปีปฏิทนิ 2556  ( 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556) 

 
สูตรการค านวณ  : 

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ า 

 
 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงฯ ในปปีฏิทิน 2556 
X  100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 

1. การนับบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการอ้างอิงหลายครั้งก็ตาม 

2. บทความวิจัยในฐานข้อมูลมาตรฐานสากลตามที่ก าหนด ให้นับเฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเท่านั้น   ได้แก่ “research 
article”  “letter” และ  “review” 

3. ใช้เกณฑ์การประเมินแนวทางที่  1 ตาม IQA 4.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     รายละเอียดตัวชีวั้ดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

         

22 

ตัวชี้วัดที่  10  : ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก : 5 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

 
 

 พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมด เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปกีารศึกษา 2556 

 นักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทุกระดับการศึกษา ภาคปกติ พิเศษ สมทบ 
ในปีการศึกษา  2556   

 นักศึกษาต่างชาติ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดบับัณฑติศึกษา ทุกระดบัการศึกษา ที่มีสัญชาติเป็นคน
ต่างชาติ  และก าลังศึกษาในหลกัสูตรต่างๆของคณะวชิา   

 
                 วิธีการค านวณ  

 จ านวนรวมของนักศึกษาต่างชาติ 
 (ระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา) X 

 
100 

 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา  2556  

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. จ านวนนักศึกษาตา่งชาติระดับปริญญาตรี 
2. จ านวนนักศึกษาตา่งชาติระดับบัณฑิตศึกษา 
3. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556  
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ตัวชี้วัดที่  11  : ร้อยละของนักศึกษาทุกระดับท่ีแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก : 5 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

 

 พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาตา่งประเทศต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

 นักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทุกระดับการศึกษา ภาคปกติ พิเศษ สมทบ 
ในปีการศึกษา  2556  

 นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศ  หมายถึง นักศึกษาไปร่วมแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน  กิจกรรม
วิชาการ ศึกษาดูงาน ไปศึกษาและวิจัย  โครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษากับองค์กร หรือสถาบันในต่างประเทศ  ระหว่าง   
3-5  เดือน หรือมีชั่วโมงในการร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างน้อย 60 ชั่วโมง  

 การฝึกงาน หมายถึง การฝึกงานตามโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษากบัองค์กร
ต่างชาติที่มชีื่อเสียง (ระหว่าง 3-5 เดือนหรือมีชั่วโมงในการร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างน้อย 60 ชั่วโมง)  

 องค์กรต่างชาติที่มชีื่อเสียง หมายถึง องค์กร บริษัท หน่วยงานของต่างชาติ หรือมีคนต่างชาติเปน็เจ้าของ หรือถือหุ้น
บางส่วน มสีถานที่ตั้งอยู่ในตา่งประเทศ หรือประเทศไทย  เช่น บริษัทโตโยโต้  ฮอนด้า  มติซูบชิิ  เทสโก้โลตัส เปน็ต้น    

 
วิธีการค านวณ  

 จ านวนรวมของนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศ 
 (ระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา) X 

 
 
100  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา  2556  

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศระดับปรญิญาตร ี
2. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา 
3. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556  
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ตัวชี้วัดที่  12.1  : สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หน่วยวัด : สัดส่วน 
น้ าหนัก : 5 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

ค าอธิบาย 

 พิจารณาสดัส่วนของอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาประจ าปีการศึกษา 2556 

 พิจารณาจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงประจ าปีการศึกษา 2556  

 ไม่นับรวมอาจารย์พิเศษทีไ่ม่มีสญัญาจ้าง หรืออาจารย์พิเศษที่มีต้นสังกัดในสถาบนัอื่นภายนอก
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 จ านวนนักศึกษาให้ใช้จ านวน FTES (ปรับค่าระดบัปริญญาและบัณฑิตศึกษา) ตามจ านวนรายงานการวิเคราะห์
นักศึกษาเต็มเวลาประจ าปีการศึกษา  2556 (วิเคราะห์โดยกองแผนงาน)  ดังนี้  
 

คณะ 
เกณฑ์ สกอ. 

FTES รวมปรับค่า อาจารย์ : FTES 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่     34,096 

1. คณะเกษตรศาสตร ์ 1 :  15 1,374 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1 :  15 2,689 

3. คณะวิทยาศาสตร ์ 1 :  15 4,608 

4. คณะเทคโนโลย ี 1 :  15 433 

5. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 1 :  6 418 

6. คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 :  6 611 

7. คณะแพทยศาสตร ์ 1 :  6 2,598 

8. คณะเทคนิคการแพทย ์ 1 :  6 337 

9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 :  6 724 

10. คณะทันตแพทยศาสตร ์ 1 :  6 341 
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คณะ 
เกณฑ์ สกอ. 

FTES รวมปรับค่า อาจารย์ : FTES 

11. คณะเภสัชศาสตร ์ 1 :  6 548 

12. คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 1 :  5.25 573 

13. คณะศึกษาศาสตร ์ 1 :  22.5 2,460 

14. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 :  27 3,448 

15. คณะวิทยาการจดัการ 1 :  27 2,247 

16. คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 1 :  12 551 

17. คณะนิติศาสตร ์ 1 :  27 1,025 

18. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 :  27 1,175 

19. วิทยาลัยบณัฑติศึกษาการจดัการ 1 :  27 1,332 

20. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1 :  27 518 

21. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร ์ 1 :  15 638 

22. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 1 :  27 700 

23. คณะบริหารธุรกิจ 1 :  27 535 

24. คณะศิลปศาสตร ์ 1 :  27 292 

    ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริงประจ าปีการศึกษา 2556  
                          2. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา 2556 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด เกณฑค์ะแนน 

1 2 3 4 5 

สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

±2 ±1.5 ±1 ±0.5 ตามเกณฑ์สกอ.      
ของแต่ละคณะ 

 
วิธีการค านวณ  
 

  
จ านวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา 2556 (FTES ที่ปรับค่าตามตาราง)  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงประจ าปกีารศึกษา 2556     

  

 
 

 

 
ตัวอย่าง  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิัติงานจริงประจ าปีการศึกษา 2556 คือ 72.5 คน 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรปีระจ าปีการศึกษา 2556 (FTES ที่ปรับค่าตามตาราง) คือ 573 คน 
เกณฑ์ FTES สกอ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ คือ 5.25 
 

  
573 

72.5     

  

 
 

 

 
เทียบคะแนนตามช่วงเกณฑ์ ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

- เกณฑ์ FTES สกอ. แต่ละคณะ 

- 5.25 = 2.65 
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ตัวชี้วัดที่  12.2  : สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หน่วยวัด : สัดส่วน 
น้ าหนัก : 5 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

 
ค าอธิบาย  

 พิจาณาความเหมาะสมของจ านวนอาจารยป์ระจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

 จ านวนอาจารย์พจิารณาจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ /สารนิพนธ์   

 ตามเกณฑ์บัณฑติวิทยาลัยพิจารณาจากอาจารย์ที่มีวุฒปิริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการระดับ รศ. 

 จ านวนนักศึกษาบัณฑิต คิดจากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (หัวจริง) ทุกหลักสูตร  (ภาคปกต/ิสมทบ)  
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจริงประจ าปีการศึกษา 2556  
2. จ านวนนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด เกณฑค์ะแนน 

1 2 3 4 5 

สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

±2 ±1.5 ±1 ±0.5 1:5        
ตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 

 
วิธีการค านวณ  
 

  
จ านวนนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงประจ าปกีารศึกษา 2556 (ที่มีคุณสมบัติ)     

  

 
 

 

 
 
 

- เกณฑ์ FTES มหาวิทยาลยั 
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ตัวอย่าง  
คณะ A  
จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิัติงานจริงประจ าปีการศึกษา 2556 คือ 58 คน 
จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 คือ 225 คน 
 

  
225 

 58     

  

 
 

 

 
เทียบคะแนนตามช่วงเกณฑ์ ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 2 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 = -1.12 
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ตัวชี้วัดที่  13  : การท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1-400 ของโลก 
หน่วยวัด : เร่ือง 
น้ าหนัก : 8 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

 พิจารณาการจัดท าวิจัยร่วมกันสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS  World  Ranking  ได้รับการจัดอนัดับ   
ไม่เกิน  400 อันดับ  

 การท าวิจัยร่วมกับดงักล่าวมปีระเด็นพิจารณา ดังนี ้
1. มีการจัดท าข้อตกลง (MOU) ในการท าวิจัยร่วมกันและมีการด าเนินการตามข้อตกลงดังกลา่ว นอกจากมีข้อตกลงแล้ว
จะต้องมีพัฒนาการของการด าเนินโครงการวิจยั เช่น มชีื่อโครงการวิจัย และแผนการด าเนนิงาน  
(หมายเหตุ : กรณีมีแต่ข้อตกลง โดยไมไ่ด้รายละเอียดการด าเนนิงาน ไม่ถือว่าผา่นเกณฑ ์
2. การท าตกข้อลง (MOU) ท าได้ทั้งในระดบัคณะและภาควิชา  
3. มีการท าวิจยัร่วมกัน อาจจะไม่ได้ท าเปน็ข้อตกลง (MOU)  แต่ต้องปรากฏหลักฐานในข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีตัวแทน
คณะ ภาควิชา สาขา หลักสูตร นักศึกษา เป็นผู้ร่วมโครงการวิจยั (ซึ่งโครงการนัน้อาจจะยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในปทีี่
ประเมิน สามารถน ามานับได้  (แตใ่นปีถัดไป ผลงานวิจัยเร่ืองนี ้จะนับได้ก็ต่อเมื่อมีผลงานวิจัยแล้วเสร็จ) 
4. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกันทัง้ในระดับคณะ  ระดับภาควิชา สาขา หลักสูตร ระดบับุคคล (คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา) 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  
1. ข้อตกลงการท าวิจัยร่วมกบัสถาบันในต่างประเทศที่ติดอันดบั 1-400 World Ranking   
2. โครงการวิจัย/ข้อเสนอโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันใน ต่างประเทศที่ติดอันดบั 1-400 World Ranking    
   (ชื่อโครงการวิจัย  ผู้ร่วมโครงการวิจัย วารสารที่ตีพิมพ์  ปทีี่ตพีิมพ์) 
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ตัวชี้วัดที่  14.1  : อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินผ่านระบบ KKU FMIS   
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก : 2 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

 
 

 พิจารณาจากการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินทุกรายการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 เปรียบเทียบจ านวนเงินงบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรกับการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินโดยให้แสดงในรูปร้อยละ 

 นับรวมเงินที่กันไว้เหลื่อมปีและเงินที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 แสดงรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (KKU FMIS) 
 
สูตรการค านวณ  
 

 (จ านวนเงินงบประมาณเงินแผ่นดินที่มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ) 
x 100 

 (งบประมาณเงนิแผ่นดนิทีไ่ด้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2557) 

 
 
 
 
 
     ระดับและเกณฑ์การให้คะแนน : 

  เป้าหมาย 
ระดับ 

1 2 3 4 5 

90 75 80 85 90 95 
 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  
1.   งบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
2.   สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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ตัวชี้วัดที่  14.2  : ร้อยละของผลประกอบการที่เพิ่มข้ึน (ก าไร)   
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก : 2 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

 

 พิจารณาจากประสทิธิภาพของการใช้จ่ายและการบริหารงบประมาณเงินรายได้  

 ผลการประกอบการของคณะ (ก าไร) พิจารณาจาก รายรับทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  หัก ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2557   

 ร้อยละของผลประกอบการ (ก าไร) ที่เพิ่มขึ้น  พิจารณาจากผลประกอบการปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 หัก ผล
ประกอบการปีงบประมาณ พ.ศ.2556  โดยพิจารณาสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีทีผ่่านมา โดยน าเสนอเป็นร้อยละ 

 
 

สูตรการค านวณ  
 

 (*ก าไรปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ก าไรปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ) 
x 100 

 ก าไรปีงบประมาณ พ.ศ.2556   

 
 
* ก าไร = เงินรายได้ทั้งหมดในปีงบประมาณ – ค่าใช้จ่ายของเงินรายได้ทั้งหมดในปีงบประมาณ 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1.รายรับทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  (เงินรายได้)  
2.รายจ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
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ภาคผนวก 
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ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ชื่อคณะ/หน่วยงาน/องค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
1. ข้อตกลงระหว่าง 
       (ช่ืออธิการ/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล)           (ต าแหน่ง)     มหาวิทยาลัยขอนแก่น        ผู้รับข้อตกลง 

     และ 
       (ช่ือคณบดี/ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการที่ลงนาม)      (ต าแหน่ง)            ผู้ท าข้อตกลง 
 

2. ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2557 

 

3. รายละเอียดของข้อตกลง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของ (ช่ือคณะ/หน่วยงาน/องค์กร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ
ราชการ น้ าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลง
นี ้
  

4. ข้าพเจ้า (ช่ืออธิการ/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล) ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ (ช่ือคณบดี/ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการที่ลงนาม)                    
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของ (ช่ือคณะ/หน่วยงาน/องค์กร) กรอบการประเมิน ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ และ
ข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ (ช่ือคณบดี/ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการที่ลงนาม) ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี ้
 

5. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้อ านวยการ/ผู้จัดการที่ลงนาม) ได้ท าความเข้าใจ ข้อตกลงตาม 3 แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ (ช่ืออธิการ/รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานท่ีดี ตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้ข้อตกลงไว้ 
 

6. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลง ได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 

      
 ......................................................................              ............................................................... 

              (ช่ืออธิการ/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล)            (ช่ือคณบดี/ผู้อ านวยการ/ผูจ้ัดการที่ลงนาม) 
                       (ต าแหน่ง)                                                (ต าแหน่ง)    
             วันท่ี........เดือน..................พ.ศ.2557                     วันท่ี........เดือน......................พ.ศ.2557      
 



                                                                     รายละเอียดตัวชีวั้ดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
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รายงานผลข้อตกลงการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)                 

                                                                    (  ) รอบที่ 1 (6 เดือน) ( ) รอบที่ 2 (12 เดือน) 

ชื่อตัวชี้วัด :   

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

   

   

   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

      ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  

     

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :            

 

 

 

แบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 




