พจนานุกรมตัวชี้วัด (Indicator Dictionary)
7.1 ผลลัพธดานผลผลิตและกระบวนการ
7.1ก ผลลัพธดานผลผลิตและกระบวนการ
7.1ก(1) ดานการผลิตบัณฑิต
1. รอยละของหลักสูตรของคณะ (ทุกระดับ) ที่มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในระดับ
ดีขึ้นไป
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education:
TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการ
เรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดนีจ้ ะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตผานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใน
ระดับดีขึ้นไปและผลการประเมิน
2) รายชื่อหลักสูตรทั้งหมดและผลการประเมิน
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด = จํานวนหลักสูตรของคณะที่มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตผานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในระดับดีขึ้นไป ×100
จํานวนหลักสูตรของคณะทั้งหมด

2. รอยละของนิสิตแลกเปลี่ยน Inbound และ Outbound ตอนิสิตทั้งหมด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
คําอธิบาย
แสดงถึงขอมูลจํานวนนิสิตแลกเปลี่ยน Inbound และ Outbound ทุกระดับการศึกษาทั้งหมด ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะที่มีการรวมมือกับตางประเทศ ทั้งที่ไดรับทุน/ไมไดรับทุน
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) จํานวนนิสิตแลกเปลี่ยนที่เปน Inbound และ Outbound ตั้งแต 3 สัปดาห แตไมครบ 1 ภาคการศึกษา
2) จํานวนนิสิตแลกเปลี่ยนที่เปน Inbound และ Outbound ครบ 1 ภาคการศึกษาหรือมากกวา

- กรณีที่เปนการเรียนแบบ Block course หรือในลักษณะเรียนใหจบเนื้อหาในรายวิชาและครบหนวยกิตของ
รายวิชาในระยะเวลาสั้น ใหถือวาเปน 1 ภาคการศึกษา
- กรณีที่มีการแลกเปลี่ยนในลักษณะออนไลนถือวาเปนการแลกเปลี่ยนเชนเดียวกัน เชน การเรียนออนไลนกับ
สถานศึกษาที่แลกเปลี่ยน ใหนับไดจํานวนได
- กรณีที่นิสิตแลกเปลี่ยนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไมไดมาเพื่อศึกษาในรายวิชา หรือไมไดมาในชวงของเทอมการศึกษา
โดยตรง ใหนับระยะเวลาเปนหลัก โดยพิจารณาหากระยะเวลาที่มาแลกเปลีย่ นเกินกวา 3 เดือน ใหเทียบเทากับ 1
ภาคการศึกษา
1

แหลงขอมูล
คณะ/กองวิเทศสัมพันธ
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด ระดับปริญญาตรี:
รอยละของนิสติ แลกเปลี่ยน inbound ในระดับปริญญาตรีตอนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
=

จํานวนนิสิตแลกเปลี่ยน inbound ที่เขาเรียนครบ 1 ภาคการศึกษาหรือมากกวาในระดับปริญญาตรี
× 100
จํานวนนิสิตในระดับปริญญาตรีทั้งหมด

รอยละของนิสติ แลกเปลี่ยน outbound ในระดับปริญญาตรีตอนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
=

จํานวนนิสิตแลกเปลี่ยน outbound ที่เขาเรียนครบ 1 ภาคการศึกษาหรือมากกวาในระดับปริญญาตรี
× 100
จํานวนนิสิตในระดับปริญญาตรีทั้งหมด

=

จํานวนนิสิตแลกเปลี่ยน inbound ที่เขาเรียนครบ 1 ภาคการศึกษาหรือมากกวาในระดับบัณฑิตศึกษา
× 100
จํานวนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด

=

จํานวนนิสิตแลกเปลี่ยน outbound ที่เขาเรียนครบ 1 ภาคการศึกษาหรือมากกวาในระดับบัณฑิตศึกษา
× 100
จํานวนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด

ระดับบัณฑิตศึกษา:
รอยละของนิสติ แลกเปลี่ยน inbound ในระดับบัณฑิตศึกษาตอนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด

รอยละของนิสติ แลกเปลี่ยน outbound ในระดับบัณฑิตศึกษาตอนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด

3. รอยละของการตีพิมพผลงานของนิสิตในระดับปริญญาเอกที่อยูในฐานขอมูล Scopus ในระดับ Q1 และ Q2
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบRanking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูง จะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจยั เพื่อหา
ประเด็นความรูใหมที่มีความนาเชือ่ ถือ เปนประโยชน ผูส ําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรู เพื่อจัดทําผลงานที่
แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ
ขอมูลดิบที่ตองการ
ผลงานตีพิมพที่อยูในฐานขอมูล Scopus ในระดับ Q1, Q2, Q3 และ Q4
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
รอยละ
จํานวนผลงานของนิสิตในระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพบทความในฐานขอมูล 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ระดับ 𝑄𝑄1 และ 𝑄𝑄2 ในรอบป
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
=
× 100
จํานวนผลงานของนิสิตในระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพบทความในฐานขอมูล 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ทั้งหมด

4. จํานวนนิสิตที่ไดรับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีหรือสนับสนุนการวิจัยจากบุคคลหรือองคกรภายนอกทั้งในและตางประเทศ (ไมนับ กยศ.
และ กรอ.)
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงจํานวนนิสิตที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
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ขอมูลดิบที่ตองการ

1) รายชื่อนิสิตที่ไดรับทุนการศึกษา เฉพาะประเภทเรียนดีหรือสนับสนุนการวิจัยจากบุคคลหรือองคกรภายนอก
ทั้งในและตางประเทศและรายละเอียดทุน
2) รายชื่อนิสิตที่ไดรับทุนการศึกษาจากบุคคลหรือองคกรภายนอกทั้งในและตางประเทศ ทั้งหมด (ไมนับทุน กยศ.
หรือ กรอ.) และรายละเอียดทุน
- ระดับปริญญาตรี - ระดับปริญญาโท - ระดับปริญญาเอก
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
จํานวน
5. จํานวนโครงการ/ชุดวิชา/รายวิชา upskill/ reskill ที่คณะดําเนินการใหกับนิสิต
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความสามารถของคณะในการสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อโครงการ/ชุดวิชา/รายวิชา Upskill และผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2) รายชื่อโครงการ/ชุดวิชา/รายวิชา Reskill และผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
จํานวนโครงการ
6. รอยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึง ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การหลัก สู ต รของคณะที่ สามารถทํ า ให นิ สิ ต สํ า เร็จ การศึ ก ษาได ต าม
กําหนดเวลา
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) จํานวนนิสิตทีส่ ําเร็จการศึกษาตามกําหนดแตละระดับ
2) จํานวนนิสิตชั้นปสดุ ทายในรหัสเดียวกันกับนิสิตที่สาํ เร็จการศึกษาตามกําหนดทั้งหมด ของระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด คํานวณรอยละของนิสติ ที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนด แตละระดับ
ระดับปริญญาตรี=

ระดับปริญญาโท =

จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนด
จํานวนนิสิตชั้นปสุดทายในรหัสเดียวกันกับนิสิตที่สําเร็จการศึกษารตามกําหนดทั้งหมด

ระดับปริญญาเอก =

จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนด

x 100

จํานวนนิสิตชั้นปสุดทายในรหัสเดียวกันกับนิสิตที่สําเร็จการศึกษารตามกําหนดทั้งหมด
จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนด
จํานวนนิสิตชั้นปสุดทายในรหัสเดียวกันกับนิสิตที่สําเร็จการศึกษารตามกําหนดทั้งหมด

3

x 100

x 100

7. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปตอบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา (ยอนหลัง 1 ป)  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทํา
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามา
เปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ยอนหลัง 1 ป
2) จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
แหลงขอมูล
กองแผนงาน
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
=
x 100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

8. คาเฉลี่ยเงินเดือนของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําครั้งแรก (แยกตามหลักสูตร)
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความคาดหวังของตลาดแรงงานตอคุณภาพและศักยภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ขอมูลดิบที่ตองการ
เงินเดือนของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําในครั้งแรก
แหลงขอมูล
กองแผนงาน
หนวยวัด
คาเฉลี่ย
9. รอยละของบทความวิจัยที่ทํารวมกับหนวยงานหรือสถาบันในตางประเทศไดรับการตีพิมพเผยแพรตอบทความวิจัยทั้งหมด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึ งจํ า นวนบทความวิจั ย ที่มี ค วามร ว มมื อ ระหวา งบุค ลากรของสว นงานกั บ บุค ลากรของหน ว ยงานหรื อ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในปนั้น ๆ ตอจํานวนบทความวิจัยทั้งหมดของสวนงาน
ในปเดียวกัน
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) จํานวนบทความวิจัยที่ทํารวมกับหนวยงานหรือสถาบันในตางประเทศที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
2) จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งหมด
แหลงขอมูล
คณะ/สถาบันวิจยั และพัฒนา แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนวยวัด
รอยละ
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สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด คารอยละของบทความวิจัยที่ทํารวมกับหนวยงานหรือสถาบันในตางประเทศที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
=

ผลรวมบทความวิจยั ที่ทํารวมกับหนวยงานหรือสถาบันในตางประเทศที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
× 100
จํานวนบทความวิจัยทั้งหมดของสวนงาน

10. คาเฉลี่ย Citation ตอผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล Scopus
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารยที่ไดรับการอางอิง (citation) ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยมี
ความสามารถในการทําวิจยั มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus และ
บทความที่ตีพิมพไดรับการอางอิง แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม ๆ
ใหมีความกาวหนามากขึ้น
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) จํานวนการอางอิง (Cited) รอบ 6 ปยอนหลัง
2) จํานวนบทความที่ถูกอางอิงยอนหลัง 5 ป (ไมรวมผลงานในปที่รายงาน)
ตัวอยาง : พิจารณาผลของตัวชี้วัดนี้ในป 2564 ใหพิจาณาบทความที่ถูกอางอิงที่ตีพิมพตั้งแตป พ.ศ. 2558 ไปถึงป
พ.ศ.2562 โดยจํานวนการอางอิงใหนับการอางอิงบทความดังกลาวในป พ.ศ. 2558 จนถึง พ.ศ. 2563
แหลงขอมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนวยวัด
คาเฉลี่ย
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด คาเฉลี่ย Citation ตอผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพมิ พในฐานขอมูล Scopus
จํานวนการอางอิง (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) ในรอบ 6 ปยอนหลัง
=
จํานวนบทความที่ถูกอางอิงยอนหลัง 5 ป(ไมรวมผลงานในปที่พิจารณา)
11. จํานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่นําไปตอยอดในเชิงพาณิชย
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงการนําผลงานที่เปนสิทธิบัตร (patent) และอนุสิทธิบัตร (Petty Patent) ที่ไดรับการคุมครองการ
ประดิษฐ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด
สามารถนําไปตอยอดในเชิงพาณิชย ที่เปนสิทธิพิเศษ ที่ใหผูประดิษฐคิดคนหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ มีสิทธิที่จะ
ผลิตสินคา จําหนายสินคาแตเพียงผูเดียว ในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยสามารถนับผลงานที่ใชงานอยูทั้งหมด ตอปไม
นับซ้ํา
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อสิทธิบัตร
• ประเภทชิ้นงาน
• ประเภทกระบวนการ
• นําไปตอยอดในเชิงพาณิชย
2) รายชื่ออนุสิทธิบัตร
• ประเภทชิ้นงาน
5

• ประเภทกระบวนการ
• นําไปตอยอดในเชิงพาณิชย
คณะ /สํานักงานบริการวิชาการ
รอยละ

แหลงขอมูล
หนวยวัด
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด ระดับคณะและสวนงานวิจัย

รอยละของอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรจากการวิจัยที่นําไปตอยอดในเชิงพาณิชยตออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรทั้งหมด
ผลรวมของจํานวนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรจากการวิจัยที่นําไปตอยอดในเชิงพาณิชย
ของคณะ/สวนงานวิจยั
=
𝑥𝑥100
จํานวนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรทั้งหมดของคณะ/สวนงานวิจยั

ระดับมหาวิทยาลัย
รอยละของอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรจากการวิจัยที่นําไปตอยอดในเชิงพาณิชยตออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรทั้งหมด
ผลรวมจํานวนอนุสิทธิบตั รและสิทธิบัตรจากการวิจยั ที่นําไปตอยอดในเชิงพาณิชย
ของทุกคณะและสวนงานวิจัย
=
𝑥𝑥 100
จํานวนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรทั้งหมดของทุกคณะและสวนงานวิจัย

12. จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับรางวัล
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงศักยภาพของอาจารยในการผลิตผลงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ
2) ขอมูลของรางวัลที่ไดรับและหนวยงานที่มอบรางวัล
แหลงขอมูล
คณะ/ สถาบันวิจัยและพัฒนา แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนวยวัด
จํานวนผลงาน
13. จํานวนโครงการการประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึ งศั กยภาพของสว นงานของมหาวิ ทยาลั ยที่ จะเป นหลัก ในการขั บเคลื่อ นงานวิจั ยใหกั บประเทศทั้ งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อการประชุมวิชาการ และจํานวนงบประมาณทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
2) รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ
3) รายชื่อผูเขารวมประชุมวิชาการ (ประวัตติ ามใบลงทะเบียน)
แหลงขอมูล
กองวิเทศสัมพันธ
หนวยวัด
จํานวนโครงการ
–ระดับชาติ
-ระดับนานาชาติ
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14. จํานวนโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่สงเสริมหรือสรางอาชีพและรายได
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบRanking
ระดับการวัด
คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
เพื่อแสดงสัมฤทธิ์ผลของการใหบริการวิชาการที่เปนไปตามจุดเนนอัตลักษณ และสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงความไดเปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนและสงเสริมความ
เขมแข็งแกชุมชนและสังคมในดานตาง ๆ เชน ดานรายได ดานคุณภาพชีวิต ดานสิ่งแวดลอม และดานอื่น ๆ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อโครงการบริการวิชาการที่สงเสริมหรือสรางอาชีพและรายไดภายในระยะเวลา 1 ป หลังจากเสร็จสิ้นการ
ใหบริการวิชาการ
2) ตัวชี้วัดของโครงการที่แสดงถึงผลของการสงเสริม/สรางอาชีพหรือเพิ่มรายได
3) ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ
แหลงขอมูล
สํานัก/สถาบัน/สํานักงานบริการวิชาการ
หนวยวัด
จํานวนโครงการ
15. จํานวนโครงการบริการวิชาการ ที่สง ผลตอการเพิ่มมูลคาหรือเกิดประโยชนในระดับประเทศ
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
เพื่อแสดงสัมฤทธิ์ผล (Outcome) ของการใหบริการวิชาการทั้งแบบใหเปลาและคิดคาบริการภายในระยะเวลา 1 ป
หลังจากใหบริการวิชาการแลวสงผลตอการเพิ่มมูลคาหรือเกิดประโยชนในระดับประเทศ ซึ่งเปนโครงการบริการ
วิชาการตามจุดเนนและอัตลักษณของคณะที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และตามความไดเปรียบเชิง
ทรัพยากรและเชิงพื้นที่ โดยสงผลตอการเพิ่มมูลคาหรือเกิดประโยชนระดับประเทศ ใน 4 ประเด็น คือ
1) ประโยชนเชิงสาธารณะ เชน การเผยแพรความรูใหกับเกษตรกรทั่วไป เพื่อตระหนักถึงการใชสารเคมีทาง
การเกษตรอยางปลอดภัย 2) ประโยชนเชิงนโยบาย เชน การใหขอมูลทางวิชาการกับกรมปศุสัตวจนนําไปสูการ
ออกนโยบายรับมือกับโรคระบาดในปศุสัตวของประเทศ 3) ประโยชนเชิงพาณิชย เชน การใหบริการ ใหคําปรึกษา
โรงงานอุตสาหกรรมในการลดตนทุนการผลิตหรือชวยใหธุรกิจการสงออกพืชผักผลไมสามารถมียอดการสงออก
เพิ่มขึ้น 4) ประโยชนเชิงวิชาการ (ไมนับการตีพิมพหรือเสนอผลงานวิชาการ) เชน ผลจากการใหบริการวิชาการได
พบโจทยวิจัยเพื่อนําไปศึกษาคนควาใหเกิดองคความรูใหมที่จะสามารถชวยเหลือปญหาในระดับประเทศ หรือ
จากประสบการณในการบริการวิชาการสามารถนําไปวิเคราะหสังเคราะหเกิดเปนคูมือ หนังสือใชในการเรียนการ
สอนใชอยางแพรหลาย เปนตน
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายละเอียดโครงการบริการวิชาการที่สงผลตอการเพิ่มมูลคาหรือเกิดประโยชนในระดับประเทศ หลังจากเสร็จ
สิ้นโครงการบริการวิชาการ และประเมินผลตามกรอบเวลาของตัวชี้วัด
2) ตัวชี้วัดของโครงการที่แสดงถึงการเพิ่มมูลคาหรือเกิดประโยชนในระดับประเทศ พรอมกรอบเวลาในการติดตาม
ผล
3) ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ
แหลงขอมูล
สํานัก/สถาบัน/สํานักงานบริการวิชาการ
หนวยวัด
จํานวนโครงการ
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16. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่สอดคลองกับนโยบาย/ทิศทางการพัฒนา/ยุทธศาสตรระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
การให บริ การวิช าการของคณะควรมี การคาดการณป จจั ยภายนอกโดยเฉพาะนโยบาย/ทิ ศทางการพัฒ นา/
ยุทธศาสตรของประเทศหรือระดับนานาชาติ เพื่อใหสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกร
ทั้งในระดับประเทศหรือในระดับนานาชาติได ซึ่งตองใชจุดเนน อัตลักษณ และสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย
และตามความไดเปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ใหเกิดประโยชน รวมทั้งควรมีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางสถาบัน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหเกิดศักยภาพในการใหบริการ
วิชาการที่มีความเขมแข็งเพิ่มขึ้นและยกระดับการใหบริการวิชาการในระดับชุมชนเปนระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับ ไดรับความเชื่อมั่นและยกยอง
(University Reputation) รวมทั้งระดับชั้นของมหาวิทยาลัย (University Ranking) ดวย
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายละเอียดโครงการบริการวิชาการที่สอดคลองกับนโยบาย/ทิศทางการพัฒนา/ยุทธศาสตรระดับประเทศหรือ
ระดับนานาชาติ
2) ตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการที่แสดงถึงความสอดคลองกับนโยบาย/ทิศทางการพัฒนา/ยุทธศาสตร
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
3) ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการนั้น
แหลงขอมูล
สํานักงานบริการวิชาการ มก.
หนวยวัด
จํานวนโครงการ
17. จํานวนโครงการบริการวิชาการทีเ่ ผยแพรองคความรูทางวิชาการแบบใหเปลา
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
เพื่อแสดงสัมฤทธิ์ผลของการใหบริการวิชาการแบบใหเปลา โดยคณะและสวนงานจัดสรรงบประมาณของตนเองใน
การดําเนินการ หรือคณะและสวนงานสนับสนุนไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือแหลงทุนภายนอก โดย
การใหบริการวิชาการควรเปนไปตามจุดเนนและอัตลักษณของคณะที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
ตามความไดเปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของคณะและสวนงานสนับสนุน ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนและ
สงเสริมความเขมแข็งแกชุมชนและสังคมในดานตาง ๆ เชน ดานรายได ดานคุณภาพชีวิต ดานสิ่งแวดลอม และ
ดานอื่น ๆ
นิยามศัพท
แบบใหเปลา หมายถึงการที่ผเู ขารามโครงการไมตองเสียคาใชจายในการรับบริการวิชาการ
ขอมูลดิบที่ตองการ
แสดงขอมูลจํานวนโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่เผยแพรองคความรูทางวิชาการแบบใหเปลา
แหลงขอมูล
คณะ/สํานักงานบริการวิชาการ มก.
หนวยวัด
จํานวนโครงการ
18. รอยละโครงการบริการวิชาการที่สงมอบตามสัญญา
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
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การนําไปใช
ระดับการวัด
คําอธิบาย
ขอมูลดิบที่ตองการ
แหลงขอมูล
หนวยวัด
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด

 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
 คณะ  สวนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย
แสดงถึงความพรอมและศักยภาพของคณะที่จะดําเนินการตามโครงการบริการวิชาการไดตามจุดประสงคของ
โครงการและตามกําหนดเวลาอยางมีประสิทธิภาพ
1) รายชื่อโครงการบริการวิชาการที่สงมอบตามสัญญาในรอบปงบประมาณที่พิจารณา
2) รายชื่อโครงการบริการวิชาการทั้งหมดในรอบปงบประมาณที่พิจารณา
คณะ/สํานักงานบริการวิชาการ มก.
รอยละ

=

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่สงมอบตามสัญญา
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

x100

7.1ข(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
19. รอยละของการปองกันการถูกโจมตีระบบสารสนเทศที่สําคัญสําเร็จ
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความสามารถในการปองกันดานไซเบอรของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางความมั่นใจตอประชาคมและความ
มั่นคงของขอมูลของระบบดังนี้
- ระบบสารสนเทศดานขอมูลเกี่ยวกับนิสิต
- ระบบสารสนเทศดานวิจัย
- ระบบสารสนเทศดานบริการวิชาการ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เชน ระบบสารสนเทศดานบุคลากร ระบบสารสนเทศดานการเงิน และระบบอื่นๆ
ขอมูลดิบที่ตองการ
รายงานผลการปองกันการโจมตีระบบสารสนเทศในแตละระบบ ประกอบดวย
1) จํานวนการถูกโจมตีทไี่ ดรับการปองกันสําเร็จ
2) จํานวนการถูกโจมตีทั้งหมด
แหลงขอมูล
สํานักบริการคอมพิวเตอร และหนวยงานเจาของขอมูล
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
จํานวนการถูกโจมตีที่ไดรบั การปองกันสําเร็จ
=
× 100
จํานวนการถูกโจมตีทั้งหมด
20. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
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คําอธิบาย

แสดงถึง ประสิท ธิภาพและศั กยภาพของหลัก สูตรในระดั บนานาชาติ เช น AUN-QA AACSB ABET เป นตน ซึ่ ง
แสดงผลโดยจํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองในระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพหลักสูตรที่สวนงาน
รับผิดชอบ ใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล
2) หนวยงานที่รับรองมาตราฐานสากล และใบรับรองมาตราฐาน
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
จํานวน
21. อัตราการคงอยูของนิสิตหลังจบชัน้ ปแรก
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการของหลักสูตร/คณะ ในการดึงดูดและรักษาจํานวนนิสิตใหศึกษาตลอด
หลักสูตร
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) จํานวนนิสิตหลังจบชั้นปแรก
2) จํานวนนิสิตรับเขาปแรกทั้งหมด
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
อัตรา
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
จํานวนนิสิตคงอยูหลังจบการศึกษาในชั้นปแรก
=
จํานวนนิสติ รับเขาศึกษาในชั้นปแรกทั้งหมด
22. รอยละของนิสิตปริญญาตรีที่ผานเกณฑภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงทักษะทางดานภาษาอังกฤษ โดยใชผลการสอบ KU EXITE ระดับ B2 = 70 คะแนนขึ้ นไป หรือการ
ทดสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เปนที่ยอมรับ เชน TOEFL TOEIC IELTS เปนตน ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปสุดทาย
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หนวยวัด
รอยละ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อนิสิตทีส่ อบผานเกณฑภาษาอังกฤษ และผลคะแนน*
2) จํานวนนิสิตปริญญาตรีชั้นปสุดทายที่เขาสอบทั้งหมด
* นิสิตปริญญาตรี จะสามารถสอบวัดผลตอนปการศึกษาใดก็ได แตการพิจารณาผลตามตัวชี้วัดนี้ จะนําคะแนนผล
การสอบที่ไดคะแนนดีที่สุด และจะนําคะแนนมาพิจารณาชวงที่นิสิตอยูในปการศึกษาสุดทายเทานั้น
แหลงขอมูล
ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร
ผลรวมนิสิตปริญญาตรีในปการศึกษาสุดทายตามหลักสูตรที่ผานตามเกณฑภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
=

จํานวนนิสิตปริญญาตรีชั้นปสุดทายที่เขาสอบทั้งหมด

10

× 100

23. รอยละของนิสิตปริญญาตรีที่ผานเกณฑ Digital Literacy ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความสามารถสําหรับการเรียนรูด ิจิทัล แบงออกเปน 3 สวน ไดแก ใช (Use) หมายถึง ความคลองแคลว
ทางเทคนิคที่จําเปนในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เขาใจ (Understand) คือความสามารถทีจ่ ะเขาใจ
บริบทที่เกี่ยวของกับการประเมินสือ่ ดิจิทัล สราง (Create) คือความสามารถในการสรางเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ
โดยใชสื่อดิจิทลั ในรูปแบบตาง ๆ ทักษะทางดาน Digital Literacy โดยใชผลการสอบของนิสิตปริญญาตรีตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อนิสิตปริญญาตรีชั้นปสุดทายที่สอบผานเกณฑ Digital Literacy และผลคะแนน*
2) จํานวนนิสิตปริญญาตรีชั้นปสุดทายที่เขาสอบทั้งหมด

แหลงขอมูล
หนวยวัด
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด

* นิสิตปริญญาตรี จะสามารถสอบวัดผลตอนปการศึกษาใดก็ได แตการพิจารณาผลตามตัวชี้วัดนี้ จะนําคะแนนผล
การสอบที่ไดคะแนนดีที่สุด และจะนําคะแนนมาพิจารณาชวงที่นิสิตอยูในปการศึกษาสุดทายเทานั้น
สํานักบริการคอมพิวเตอร กําหนดเกณฑอยางไร
รอยละ
=

จํานวนนิสิตปริญญาตรีชั้นปสุดทายตามหลักสูตรที่ผานเกณฑ Digital Literacy ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
× 100
จํานวนนิสิตปริญญาตรีชั้นปสุดทายตามหลักสูตรที่เขาสอบทั้งหมด

24. จํานวนรางวัลที่นิสิตไดรับ (ดานตาง ๆ)
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ เพื่อใหนิสติ มีความรูความสามารถ
ในดานตาง ๆ ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลใหนสิ ิตมีความสามารถจนไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อของนิสิตที่ไดรับจากการแขงขันระดับชาติขึ้นไป
2) รายละเอียดรางวัลที่นิสิตไดรับและหนวยงานที่มอบรางวัล
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
จํานวน
25. จํานวนศิษยเกาที่ไดรับการยกยองดานวิชาการ หรือดานคุณธรรมจริยธรรม หรือดานการบริหารงาน ระดับชาติขึ้นไป
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
11

คําอธิบาย

แสดงถึงประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค
ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ซึ่งสงผลใหผูที่สําเร็จการศึกษาไปแลวประสบความสําเร็จในชีวิตและการบริหารงาน จนไดรับการยกยองดาน
วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม หรือการบริหารงาน จากหนวยงานระดับชาติขึ้นไป
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อศิษยเกาที่ไดรับการยกยองดานวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม หรือการบริหารงาน ระดับชาติขึ้นไป
2) รายละเอียดรางวัลที่ศิษยเกาไดรับและหนวยงานที่มอบรางวัล
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
จํานวน
26. รอยละของงานวิจัยที่แลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความพรอมและศักยภาพของคณะที่จะดําเนินการโครงการวิจัยไดตามจุดประสงคของโครงการและตาม
กําหนดเวลาอยางมีประสิทธิภาพ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่องานวิจัยที่แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
2) งานวิจัยทั้งหมด
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
รอยละ
จํานวนงานวิจัยที่แลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด

=

x100

จํานวนงานวิจัยทั้งหมด

27. รอยละของโครงการนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลตอโครงการนวัตกรรมทั้งหมด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความสามารถในการแขงขันและความเปนเลิศทางวิชาการ อันเนื่องจากความสามารถในการคนคิด
นวัตกรรมใหม ๆ ใหเกิดขึ้น
นิยามศัพย
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ
กระบวนการ การปฏิบัติการ และรูปแบบธุรกิจของสถาบัน หรือประสิทธิผลของสถาบัน รวมทั้งสรางคุณคาใหม
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย นวัตกรรมควรนําสถาบันไปสูมิติใหมของผลการดําเนินการ การสรางนวัตกรรมจําเปนตองมี
สภาวะแวดล อ มที่ เ กื้ อ หนุ น กระบวนการในการระบุ โ อกาสเชิ ง กลยุ ท ธ และการแสวงหาประเด็ น ที่ ผ า นการ
ประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดานวาสมควรที่จะเสี่ยง นวัตกรรมเปนแนวคิดที่แตกตางจากการปรับปรุงใหดีขึ้น
อยางตอเนื่อง (Incremental continuous improvement) แตเติมเต็มซึ่งกันและกัน สถาบันที่ประสบความสําเร็จ
ใชทั้งนวัตกรรมและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) โครงการนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลจากภายนอกระดับชาติขึ้นไป
2) โครงการนวัตกรรมทั้งหมด
แหลงขอมูล
คณะ
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หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด 1) รางวัลระดับชาติ
2) รางวัลระดับนานาชาติ

=
=

จํานวนโครงการนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลระดับชาติ
× 100
จํานวนโครงการนวัตกรรมทั้งหมด

จํานวนโครงการนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ
× 100
จํานวนโครงการนวัตกรรมทั้งหมด

28. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการในหนวยงาน
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความสามารถของคณะในการสงเสริม/สรางแนวความคิดการสรางนวัตกรรมการจากการปรับปรุง พัฒนา
เพื่อสรางความมั่นคง และยั่งยืนขององคกร
นิยามศัพท
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ
กระบวนการ การปฏิบัติการ และรูปแบบธุรกิจของสถาบัน หรือประสิทธิผลของสถาบัน รวมทั้งสรางคุณคาใหม
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย นวัตกรรมควรนําสถาบันไปสูมิติใหมของผลการดําเนินการ การสรางนวัตกรรมจําเปนตองมี
สภาวะแวดล อ มที่ เ กื้ อ หนุ น กระบวนการในการระบุ โ อกาสเชิ ง กลยุ ท ธ และการแสวงหาประเด็ น ที่ ผ า นการ
ประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดานวาสมควรที่จะเสี่ยง นวัตกรรมเปนแนวคิดที่แตกตางจากการปรับปรุงใหดีขึ้น
อยางตอเนื่อง (Incremental continuous improvement) แตเติมเต็มซึ่งกันและกัน สถาบันที่ประสบความสําเร็จ
ใชทั้งนวัตกรรมและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
ขอมูลดิบที่ตองการ
รายละเอียดนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการในหนวยงานที่แสดงถึงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงกวาเดิมอยางชัดเจน
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
จํานวน
29. จํานวน Best Practices ที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการในหนวยงาน
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความสามารถของคณะในการสงเสริมการปรับปรุง พัฒนา อยางตอเนื่องจนสราง Best Practice ของการ
ดําเนินการของหนวยงานในคณะ
นิยามศัพท
Best Practice คือ กระบวนการ/แนวทางปฎิบัติในการทํางาน เทคโนโลยี ผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐ ที่มุงเนน
ผูใชบริการเปนศูนยกลางและดําเนินการโดยบุคลากรของคณะ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษที่สําคัญ (Evidence) วามี
ผลลัพทการดําเนินการที่พิสูจนโดยการ Benchmark วาดีกวา หรือผานการตัดสินหรือไดรบั การประเมินวาสมควร
เผยแพรเปนตนแบบในการปฏิบัติทั่วทั้งคณะ หรือไดรับรางวัลจากภายนอกคณะ
ขอมูลดิบที่ตองการ
รายละเอียด Best Practices ที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการในหนวยงาน
แหลงขอมูล
คณะ
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หนวยวัด
จํานวน
30. จํานวนโครงการลดตนทุนที่ประสบความสําเร็จตามแผน
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงการใหความสําคัญของคณะในการใชจายอยางคุมคา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ขอมูลดิบที่ตองการ
รายละเอียดโครงการลดตนทุนที่ประสบความสําเร็จตามแผน
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
จํานวน

7.1ข(2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
31. จํานวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรับมืออุบัติเหตุ อุบัติภัย และภาวะฉุกเฉิน
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความพรอมของคณะ/มหาวิทยาลัย กับการรับมือตออุบตั ิเหตุ อุบัติภัย และภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น
ขอมูลดิบที่ตองการ
รายละเอียดกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรับมืออุบัติเหตุ อุบัตภิ ัย และภาวะฉุกเฉิน ที่ดําเนินการในรอบป
แหลงขอมูล
คณะ/กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
หนวยวัด
จํานวนกิจกรรม
32. อัตราการเกิดอุบัติเหตุภายในองคกร (ขัน้ 2 ขึ้นไป)
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงการบริหารจัดการของคณะ/มหาวิทยาลัย กับการรับมือตออุบัติเหตุ อุบัตภิ ัย และภาวะฉุกเฉินที่อาจจะ
เกิดขึ้น
นิยามศัพท
ขั้นเกิดอุบัติเหตุภายในองคกร
ระดับต่ํา (ขั้น 1): สงผลกระทบภายในองคกรในระดับทีผ่ ูปฏิบตั ิงาน มีการบาดเจ็บเล็กนอยในระดับปฐม
พยาบาล ทรัพยสินขององคกรเกิดความเสียหายนอยมากหรือไมเสียหายเลย
ระดับปานกลาง (ขัน้ 2) : สงผลกระทบภายในองคกรในระดับทีผ่ ปู ฏิบัติงาน มีการบาดเจ็บตองไปพบแพทย
ทรัพยสินขององคกรเกิดความเสียหายปานกลางและสามารถดําเนินการตอไปได
ระดับสูง (ขั้น 3) : สงผลกระทบภายในองคกรในระดับที่ผูปฏิบัติงาน มีการเจ็บปวยตองไปพบแพทยและไดรับ
การรักษา มีทรัพยสนิ ขององคกรเกิดความเสียหายมากและตองหยุดการทํางานในบางสวน
ระดับสูงมาก (ขัน้ 4) : สงผลกระทบภายในองคกรในระดับที่ผูปฏิบตั ิงาน มีการเจ็บปวยตองไดรับการรักษาใน
โรงพยาบาลหรือเสียชีวิต มีทรัพยสนิ ขององคกรเกิดความเสียหายมากและตองหยุดการทํางานทั้งหมด
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ขอมูลดิบที่ตองการ
แหลงขอมูล
หนวยวัด
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด

1) รายงานการเกิดอุบัติเหตุภายในองคกรขั้น 2 ขึ้นไป
2) รายงานการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด
คณะ/กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
สัดสวน
=

จํานวนการเกิดอุบัติเหตุภายในองคกร (ขั้น 2 ขึ้นไป)
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุภายในองคกรทั้งหมด

7.1ค ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน
33. รอยละของผูสงมอบตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพในการกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการของผูส งมอบในการสงมอบ
งาน/ผลิตภัณฑที่ครบถวน ถูกตองเปนไปตามขอตกลงรวมกัน
นิยามศัพท
ผูสงมอบ (Supplier) คือผูที่ขายสินคา/บริการ ใหกับองคกรเพื่อที่มหาวิทยาลัย/คณะจะนําสินคาหรือบริการนั้น
ไปสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย/คณะ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อผูสงมอบตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
2) รายชื่อผูสงมอบทั้งหมดที่เกี่ยวของกับคณะ
แหลงขอมูล
คณะ/กองคลัง
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
จํานวนผูสงมอบที่ผานเกณฑการประเมินตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางฯ

=

จํานวนผูสงมอบทั้งหมด

x100

7.2 ผลลัพธดานลูกคา
7.2 ก. ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา
34. ผลของ brand survey /Image (5 ป ครั้ง) ensure ทุกป
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงการเปนที่ยอมรับในสังคม และบงบอกถึงการเปนผูนาํ ของมหาวิทยาลัยตอประชาคม
นิยามศัพท
Brand survey เปนเครื่องมือที่ชวยใหองคกรทราบถึงภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในสายตาของบุคคลภายนอก
และสังคม เพื่อชวยใหมหาวิทยาลัยคงเปนองคกรชั้นนําและมีภาพลักษณที่ดี
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) แบบสํารวจ brand survey
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2) รายงานผลการสํารวจ brand survey
แหลงขอมูล
สํานักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
หนวยวัด
คาเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
35. ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการแกนิสิต
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
สถาบันการศึกษาควรจัดบริการเรื่องตาง ๆ ใหนิสิตและศิษยเกาในกิจกรรมที่เปนประโยชนกับนิสิต เพื่อการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ ตั้งแตการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการ
ใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ โดยการ
ใหบริการทั้งหมดตองใหความสําคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชนแกผูรับบริการอยางแทจริง
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) แบบสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการแกนิสิต ที่หนวยงานเกี่ยวของโดยตรง โดยการใหบริการ
แกนิสิต ไดแก พื้นที่ในการสนับสนุนการเรียน พื้นที่พักผอน การใหบริการหองสมุด โรงอาหาร การจัดการ
สิ่งแวดลอม การใหบริการสนามกีฬา การใหบริการดานคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ การใหบริการ
ดานการขนสง การเดินทาง การใหบริการดานสุขภาพการและสุขภาพจิต หอพัก ความปลอดภัย การ
ใหบริการในดานสารสนเทศเพื่อการศึกษา การใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เปนตน
2) ผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการแกนิสติ
3) ขอมูลจาก Social listening (ถามี)
แหลงขอมูล
คณะ/กองแผนงาน
หนวยวัด
คาเฉลี่ยผลสํารวจความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5) แยกตามมิติของการใหบริการของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการ และคุณภาพของสิ่งสนับสนุนที่ใหบริการ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
ผลรวมของคาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจแตละเรือ่ ง
=
จํานวนเรื่องที่ประเมินความพึงพอใจทั้งหมด
36. ความพึงพอใจของผูรับบริการดานการวิจัย (ผูใหทุนวิจัยภายนอก)
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงผลการดําเนินการดานการวิจัยที่ตอบสนองตอผูรับบริการ
นิยามศัพท
ผูใหทุนวิจัยภายนอก คือหนวยงานหรือองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนทุนวิจัยใหกับหนวยงานหรือ
บุคลากรของ มหาวิทยาลัย/คณะ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการดานการวิจัย
2) ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการดานการวิจัย
แหลงขอมูล
คณะ/สถาบันวิจัยและพัฒนา แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนวยวัด
คาเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
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สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด

=

ผลรวมของคาคะแนนของการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานการวิจัย
จํานวนผูประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานการวิจยั ทั้งหมด

37. ความพึงพอใจของผูมารับบริการวิชาการ
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงผลการดําเนินการดานบริการวิชาการที่ตอบสนองตอผูรับบริการ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ
2) ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการวิชาการ
แหลงขอมูล
คณะ/สํานัก/สถาบัน/สํานักงานบริการวิชาการ มก.
หนวยวัด
คาเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
ผลรวมของคาคะแนนของการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
=
จํานวนผูประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการทั้งหมด
38. รอยละของขอรองเรียน รองทุกขของนิสิต ที่ไดรับการแกไข
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงการตอบสนองตอการรองทุกข รองเรียนของนิสิต เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น และเปนการรักษา
ภาพลักษณทดี่ ีของคณะ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) ขอรองเรียน รองทุกข ของนิสิตที่ไดรับการแกไข
2) ขอรองเรียน รองทุกข ของนิสิตทั้งหมด
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
รอยละ
จํานวนขอรองเรียน รองทุกขของนิสิต ที่ไดรับการแกไข
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด

=

จํานวนขอรองเรียน รองทุกขของนิสิต ทั้งหมด

x 100

39. รอยละการลาออก/คัดชื่อออก ของนิสิตทั้งหมด จําแนกตามระดับปริญญา
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงศักยภาพการบริหารจัดการของคณะในการดําเนินการดานนิสิต เพื่อสรางความสุขในการศึกษาและใช
ชีวิตในคณะ
นิยามศัพท
นิสิตที่ลาออกและถูกคัดชื่อออกตลอดหลักสูตร หมายถึง นิสิตที่ไมสามารถศึกษาตอจนจบหลักสูตรไดในทุกกรณี
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อนิสิตที่ลาออกและถูกคัดชื่อออกตลอดหลักสูตรและสาเหตุการลาออก (ถามี) แยกตามระดับปริญญา
คือ ตรี โท และ เอก
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2) จํา นวนนิ สิ ต แรกเข า ทั้ ง หมด (แยกระดั บ ปริ ญ ญา ตรี โท เอก) ของนิ สิ ต ที่ มี ร หั ส เดี ยวกั บ นิ สิ ต ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาตามรอบเวลาในปพิจารณา
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด ระดับปริญญาตรี
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ลาออกและถูกคัดชื่อออกตลอดหลักสูตรสําหรับนิสิตรหัสเขาเดียวกับนิสิตที่จบการศึกษาตามรอบเวลาในปพิจารณา

=
จํานวนนิสิตแรกเขาระดับปริญญาตรีทั้งหมดของนิสิตที่มีรหัสเดียวกับนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามรอบเวลาในปพิจารณา
ระดับปริญญาโท

จํานวนนิสิตระดับปริญญาโทที่ลาออกและถูกคัดชื่อออกตลอดหลักสูตรสําหรับนิสิตรหัสเขาเดียวกับนิสิตที่จบการศึกษาตามรอบเวลาในปพิจารณา

=
จํานวนนิสิตแรกเขาระดับปริญญาโททั้งหมดของนิสิตที่มีรหัสเดียวกับนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามรอบเวลาในปพิจารณา
ระดับปริญญาเอก
=

x100

x100

จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกที่ลาออกและถูกคัดชื่อออกตลอดหลักสูตรสําหรับนิสิตรหัสเขาเดียวกับนิสิตที่จบการศึกษาตามรอบเวลาในปพิจารณา
จํานวนนิสิตแรกเขาระดับปริญญาเอกทั้งหมดของนิสิตที่มีรหัสเดียวกับนิสิตทีส่ ําเร็จการศึกษาตามรอบเวลาในปพิจารณา

x100

40. รอยละของเครือขายความรวมมือที่มีการแลกเปลี่ยนอยางตอเนื่อง (active MOU)
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย/คณะในการสรางเครือขายความรวมมือและสรางประโยชนจากเครือขายที่มี
อยูอยางเต็มประสิทธิภาพ
นิยามศัพท
เครือขายความรวมมือที่มีการแลกเปลี่ยนอยางตอเนื่อง หมายถึง เครือขายความรวมมือที่มีกิจกรรม/โครงการ
รวมกันกับทางมหาวิทยาลัย/คณะ โดยมีการแสดงผลการดําเนินงานรวมกันอยางตอเนื่องอยางนอยกึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาที่ลงนามในสัญญา
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อเครือขายความรวมมือทีม่ ีการแลกเปลีย่ นอยางตอเนื่อง (active MOU และ MOA)
- ภาคอุตสาหกรรม
- ภาคการศึกษา
- อื่นๆ
2) รายชื่อเครือขายความรวมมือ (MOU และ MOA) ทั้งหมด
- ภาคอุตสาหกรรม
- ภาคการศึกษา
- อื่นๆ
3) รายละเอียดของกิจกรรมที่ดําเนินการรวมกัน
แหลงขอมูล
คณะ/กองวิเทศสัมพันธ
หนวยวัด
รอยละ
จํานวนเครือขายความรวมมือที่มีการแลกเปลี่ยนอยางตอเนื่อง
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
=

จํานวนเครือขายความรวมมือทั้งหมด

× 100

41. รอยละของจํานวนหนวยงานภายนอกที่ใหทุนวิจัยซ้ํา
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
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การนําไปใช
ระดับการวัด
คําอธิบาย
ขอมูลดิบที่ตองการ
แหลงขอมูล
หนวยวัด
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด

 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
แสดงถึงความไววางใจของหนวยงานภายนอกตอผลงานและการดําเนินงานวิจัยของคณะ/มหาวิทยาลัย
1) รายชื่อหนวยงานภายนอกที่ใหทุนวิจัยซ้ํามากกวา 2 ครั้งเปนตนไปภายในรอบ 5 ป
2) รายชื่อหนวยงานภายนอกที่ใหทุนวิจัยทั้งหมดในรอบ 5 ป
คณะ/สถาบันวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รอยละ
=

จํานวนหนวยงานภายนอกที่ใหทุนวิจัยซ้ํา
× 100
จํานวนหนวยงานภายนอกที่ใหทุนวิจัยทั้งหมด

7.3 ผลลัพธดานบุคลากร
7.3ก(1) อัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร
42. จํานวนรางวัลที่บุคลากรไดรับจากหนวยงานภายนอก
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใหมีความรูค วามสามารถ สามารถนําความรู
ความสามารถและทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาผลงานหรือเปนแบบอยางที่ดีจนเปนที่ยอมรับและ
ไดรับการยกยองทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
นิยามศัพท
- รางวัลที่ไดรับการยกยองในระดับชาติ หมายถึง รางวัลที่ไดรับมอบจากหนวยงานภายนอกสถาบัน ระดับกรม
หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษทั มหาชนหรือองคกรวิชาชีพ หรือองคกร
กลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
- รางวัลที่ไดรับการยกยองในระดับนานาชาติ หมายถึง รางวัลที่ไดรับมอบจากหนวยงานภายนอกสถาบัน
ระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองคกรวิชาชีพ หรือ
องคกรกลางระดับนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
ขอมูลดิบที่ตองการ
รายชื่อบุคลากรและรายชื่อรางวัลที่ไดรับการยกยองในรอบปพิจารณา แบงเปน
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
แหลงขอมูล
คณะ/กองการเจาหนาที่
หนวยวัด
จํานวนรางวัล
43. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยในมหาวิทยาลัย
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการ
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ขอมูลดิบที่ตองการ

แหลงขอมูล
หนวยวัด
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด

เรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการ
ปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ (ตําแหนงทางวิชาการเปนตําแหนงที่แสดงถึงความเปนผูทรงคุณวุฒิสูง
มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณในการสอน การวิจัย และวิชาการ การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถดานการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ที่มีปริมาณและคุณภาพที่แสดงถึงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น)
1) จํานวนอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
2) จํานวนอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงศาสตราจารย
3) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
คณะ
รอยละ

=

ผลรวมของจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

x100

44. จํานวนอาจารยและบุคลากรที่ไดรับเชิญไปเปนกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิ
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
คณะ  สวนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงศักยภาพของอาจารยและบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัย ในระดับชาติและนานาชาติ
นิยามศัพท
- หนว ยงาน/องค กรระดับ ชาติ หมายถึง หนว ยงานภายนอกสถาบั น ระดับ กรมหรือ เที ยบเท าขึ้ นไป หรื อ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองคกรวิชาชีพ หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐ
และเอกชน
- หนวยงาน/องคกรระดับนานาชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบัน ระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนหรือองคกรวิชาชีพ หรือองคกรกลางระดับนานาชาติทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
ขอมูลดิบที่ตองการ
รายชื่ออาจารยและบุคลากรทีไ่ ดรบั เชิญไปเปนกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิและรายชื่อหนวยงานที่เชิญ
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
จํานวน
45. สัดสวนของผลงานทางวิชาการทั้งหมดตออาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคขนึ้ เพื่อแสดงให
เห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคณ
ุ คา สมควรสงเสริมใหมี
การเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของ
20

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับ
นานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
2) ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย
แหลงขอมูล
คณะ/สถาบันวิจยั และพัฒนา แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนวยวัด
คาผลงาน
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด • ระดับคณะและสวนงานวิจัย
=

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคนจากสวนงานระดับคณะ/สวนงานวิจัย
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมดของสวนงานระดับคณะ/สวนงานวิจัย

• ระดับมหาวิทยาลัย
=

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคนจากทุกคณะและสวนงานวิจยั
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมดของทุกคณะและสวนงานวิจัย

46. สัดสวนของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพอยูในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานขอมูล SCOPUS ตออาจารยประจําและ
นักวิจัยทั้งหมด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร เปนการแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการ
พัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง ที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคผลงานทางวิชาการ เปนผลงานที่มี
คุณคา มีการตีพิมพเผยแพรสูสากล โดยเนนการตีพิมพบทความในวารสารระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับอยาง
แพรหลาย คือ ฐานขอมูล SCOPUS
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพอยูในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานขอมูล SCOPUS
2) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด
แหลงขอมูล
คณะ/สถาบันวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนวยวัด
สัดสวน
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด • ระดับคณะและสวนงานวิจัย
ผลรวมบทความวิชาการและบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยทุกคนในวารสารระดับนานาชาติ
SCOPUS ของสวนงานคณะ/สวนงานวิจัย
=
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมดของสวนงานคณะ/สวนงานวิจัย

• ระดับมหาวิทยาลัย

ผลรวมบทความวิชาการและบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยทุกคนในวารสารระดับนานาชาติ
SCOPUS ของทุกคณะและสวนงานวิจยั
=
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมดของทุกคณะและสวนงานวิจัย
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47. คาเฉลี่ย H-index ในฐานขอมูล Scopus ของอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความสามารถของจํานวนผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่มีจํานวนครั้งการอางอิงเทากับหรือมากกวา
จํานวนผลงานนั้น ๆ สะทอนคุณภาพบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ถูกเผยแพรสูสากล โดยเนนการตีพิมพ
บทความในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานขอมูล SCOPUS
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) จํานวน H-index ของอาจารยและนักวิจัย ในฐานขอมูล SCOPUS
2) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด
แหลงขอมูล
คณะ/สถาบันวิจยั และพัฒนา แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนวยวัด
สัดสวน
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด • ระดับคณะและสวนงานวิจัย
ผลรวม H − index ของอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมดของสวนงานระดับคณะ/สวนงานวิจัย
=
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมดของสวนงานระดับคณะ/สวนงานวิจัย
• ระดับมหาวิทยาลัย
ผลรวม H − index ของอาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคนจากทุกคณะและสวนงานวิจัย
=
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมดของทุกคณะและสวนงานวิจัย
48. รอยละของจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่มีคา H-index ตั้งแต 1 ขึ้นไปในฐานขอมูล SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยทั้งหมด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงคาเฉลี่ยของอาจารยและนักวิจัยที่มีศักยภาพในการเผยแพรบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มี
คุณภาพสูงสูสากล โดยเนนการตีพิมพบทความในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานขอมูล SCOPUS
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) จํานวน H-index ของอาจารยและนักวิจัย ในฐานขอมูล SCOPUS ที่มีคาตั้งแต 1 ขึ้นไป
2) จํานวนอาจารยประตําและนักวิจัย
แหลงขอมูล
คณะ/สถาบันวิจยั และพัฒนา แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด • ระดับคณะและสวนงานวิจัย
ผลรวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่มีคา H − index ตั้งแต 1 ขึ้นไป
ของสวนงานระดับคณะ/สวนงานวิจัย
=
× 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ทั้งหมดของสวนงานระดับคณะ/สวนงานวิจัย

• ระดับมหาวิทยาลัย

ผลรวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่มีคา H − index ตั้งแต 1 ขึ้นไป
ของทุกคณะและสวนงานวิจัย
=
× 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมดของทุกคณะและสวนงานวิจยั

22

49. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนกลุม วิชาการ (นักวิจัย) กลุมวิชาชีพ กลุมอํานวยการ และกลุมบริหาร ที่ไดตําแหนงทางวิชาการและ
วิชาชีพ
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงผลลัพธของการพัฒนาบุคลากร และสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ วิชาชีพ ตามตําแหนง เพื่อให
บุคลากรมีศักยภาพและเติบโตในสายงาน ทั้งในสายวิชาการ และวิชาชีพ ทั้งนี้ การนับจํานวน ใหนับบุคลากรที่
ได รั บ ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ (สายวิ ช าการ) และวิ ช าชี พ (สายสนั บ สนุ น ) ในรอบป นั้ น ๆ โดยนั บ จากวั น ที่
มหาวิทยาลัยออกคําสั่ง
นิยามศัพท
ไดตําแหนงทางวิชาการหรือวิชาชีพ หมายถึง ไดรับการประกาศอยางเปนทางการจากมหาวิทยาลัยวาไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนกลุมวิชาการ (นักวิจัย) กลุม วิชาชีพ กลุมอํานวยการ และกลุมบริหาร ที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ
2) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (นักวิจัย) กลุมวิชาชีพ กลุมอํานวยการ และกลุม บริหาร ทั้งหมด
แหลงขอมูล
คณะ/กองการเจาหนาที่ มก.
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด แบงเปน 2 กรณี ดังนี้
1) รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนกลุมวิชาการ (นักวิจัย) ที่ไดตาํ แหนงทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนกลุมวิชาการ (นักวิจัย) ที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการและวิชาชีพ
ในรอบปการศึกษา
=
× 100
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนกลุมวิชาการ (นักวิจัย)ทั้งหมด

2) รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนกลุมวิชาชีพ กลุมอํานวยการ และกลุม บริหาร ที่ไดตําแหนงทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนกลุมวิชาชีพ กลุมอํานวยการ และกลุมบริหาร
ที่ไดตําแหนงทางวิชาการและวิชาชีพในรอบปการศึกษา
=
× 100
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนกลุมวิชาชีพ กลุมอํานวยการ และกลุมบริหารทั้งหมด

50. รอยละของอาจารยตางชาติตออาจารยประจําทั้งหมด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบยุทธศาสตร มก.  ตอบมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงอาจารยชาวตางชาติทถี่ ูกจางเต็มเวลาหรือบางเวลาเพื่อทําการสอนหรือวิจัยใหกับคณะ
นิยามศัพท
อาจารยชาวตางชาติ รวมถึงอาจารยที่มีสญ
ั ญาจาง ผูทรงคุณวุฒิ ที่หนวยงานจาง เพื่อมาทําการสอนหรือทําวิจัย
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่ออาจารยชาวตางชาติ
2) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
รอยละ
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สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด

=

จํานวนอาจารยตางชาติที่ทําการสอนหรือวิจัย
× 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

51. รอยละของอาจารยแลกเปลีย่ น (Inbound และ Outbound) ตออาจารยประจําทั้งหมด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบยุทธศาสตร มก.  ตอบมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความมีเชื่อเสียงของคณะที่ทําใหมีอาจารยจากหนวยงานหรือสถาบันในตางประเทศเขามารวมงาน ดาน
วิชาการ/วิจัย กับหนวยงานในคณะ แสดงถึงความมีเชื่อเสียงและศักยภาพของอาจารยประจําของคณะที่ไดรับ
เชิญไปรวมงาน ดานวิชาการ/วิจัย กับหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาในตางประเทศในปนั้น ๆ โดยระยะเวลาที่
แลกเปลี่ยนตองไมนอยกวา 3 สัปดาห
นิยามศัพท
อาจารยแลกเปลีย่ นดานวิชาการหรือวิจัย พิจารณาจากจํานวนอาจารยแลกเปลี่ยน Inbound และ Outbound
ทั้งหมด ซึ่งรวมในทุกระดับการศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือวิจัยในลักษณะที่มีการรวมมือกับ
ตางประเทศ โดยแสดงขอมูลดังนี้
1) จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยนที่เปน Inbound และ Outbound ตั้งแต 3 สัปดาห แตไมครบ 1 ภาคการศึกษา
2) จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยนที่เปน Inbound และ Outbound ครบ 1 ภาคการศึกษา ขึ้นไป
- กรณีที่เปนการสอนแบบ Block course หรือในลักษณะสอนใหจบเนื้อหาในรายวิชาและครบหนวยกิตของ
รายวิชาในระยะเวลาสั้น ใหถือวาเปน 1 ภาคการศึกษา
- กรณีที่มีการแลกเปลี่ยนในลักษณะออนไลนถือวาเปนการแลกเปลี่ยนเชนเดียวกัน เชน การสอนออนไลนกับ
สถานศึกษาที่แลกเปลี่ยน ใหนับจํานวนได
- กรณีที่แลกเปลี่ยนในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไมไดแลกเปลีย่ นเพื่อสอนในรายวิชา หรือไมไดแลกเปลี่ยนในชวงของเทอม
การศึกษาโดยตรง ใหนับระยะเวลาเปนหลักโดยพิจารณาหากระยะเวลาที่มาแลกเปลีย่ นเกินกวา 3 เดือน ให
เทียบเทากับ 1 ภาคการศึกษา
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่ออาจารยชาวตางประเทศที่เขามาแลกเปลี่ยนดานวิชาการหรือวิจัย (Inbound)
2) รายชื่ออาจารยที่ไดรับเชิญไปรวมงานดานวิชาการหรือวิจยั กับหนวยงาน/สถานศึกษาในตางประเทศ
(Outbound)
3) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด • คํานวณหาคารอยละของอาจารยแลกเปลีย่ นที่เปน inbound ตออาจารยประจําทั้งหมด ตามสูตร
=

จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่เขามาแลกเปลี่ยนดานวิชาการหรือวิจยั (Inbound) มากกวา 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป
× 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

• คํานวณหาคารอยละของอาจารยที่ไดรับเชิญไปแลกเปลี่ยนดานวิชาการหรือวิจัยตออาจารยประจําทั้งหมด
=

จํานวนอาจารยที่ไดรับเชิญไปรวมงานดานวิชาการหรือวิจัยกับหนวยงานสถานศึกษาในตางประเทศ(Outbound) มากกวา 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป
× 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
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52. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มคี วามรูความสามารถและความลุม
ลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตร
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
ผลรวมของจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
=
×100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

7.3ก(2) บรรยากาศการทํางาน

53. ระยะเวลาเฉลี่ยของการบรรจุตําแหนงที่วาง (ใหม และเกษียณ)
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
คณะ  สวนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ หาบุคลากรมาทดแทนในตําแหนงที่วาง เพื่อการตอเนื่อง
ในการทํางาน
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) ระยะเวลาของการบรรจุตําแหนงที่วางในแตละตําแหนง
2) จํานวนตําแหนงวางที่ตองการบรรจุตาํ แหนงใหม
แหลงขอมูล
มก.
หนวยวัด
ระยะเวลาเฉลี่ย
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด • คํานวณ ระยะเวลาของการบรรจุตําแหนงที่วาง ตามสูตร
ระยะเวลาของการบรรจุตําแหนงที่วาง = ระยะเวลาตั้งแตเจาของตําแหนงเดิมเกษียณอายุหรือลาออกจนถึงไดรับ
การบรรจุเขาทํางาน
• คํานวณ ระยะเวลาเฉลี่ยของการบรรจุตาํ แหนงที่วาง ตามสูตร
ผลรวมของระยะเวลาของการบรรจุตําแหนงที่วางในแตละตําแหนง
=
จํานวนตําแหนงวางที่ตองการบรรจุตาํ แหนงใหมทั้งหมด
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54. ผลการสํารวจตามดัชนีวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน pulse survey หรือ Happy index หรือ Emo-meter
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความสุขของบุคลากรตอสภาพการทํางาน สิ่งแวดลอมในการทํางาน ในคณะ/มหาวิทยาลัย
นิยามศัพท
สภาพแวดลอมในการทํางาน คือ สภาพแวดลอมที่สรางความมั่นใจวาสถานที่ทํางานมีสุขภาวะ ความมั่นคง และ
ความสะดวกในการเขาทํางานของบุคลากร
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) แบบสํารวจตามดัชนีวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน
2) รายงานผลการสํารวจตามดัชนีวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน
แหลงขอมูล
กองการเจาหนาที่
หนวยวัด
คาเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)

7.3ก(3) ความผูกพันของบุคลากร
55. รอยละของการลาออกของบุคลากร
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
คณะ  สวนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความมั่นคงของบุคลากรตอการทํางานและความสุขในการทํางาน
นิยามศัพท
ลาออก หมายถึง การสมัครใจลาออกจากการทํางาน ไมรวมปลดออกและไลออก
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อบุคลากรที่ลาออกและสาเหตุการลาออก (ถามี)
2) จํานวนบุคลากรทั้งหมด
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
รอยละ
จํานวนบุคลากรที่ลาออก
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
=
×100
จํานวนบุคลากรทั้งหมด

56. ผลสํารวจความผูกพันของบุคลากรตอองคกรตาม engagement factor (การประเมินผลความผูกพันของบุคลากร)
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
คณะ  สวนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงการที่คณะ/มหาวิทยาลัย ตอบสนองตอความตองการของบุคลากรอยางเหมาะสมตามปจจัยความผูกพัน
ที่สําคัญ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) แบบสํารวจความผูกพันของบุคลากรตอมหาวิทยาลัย/คณะ
2) รายงานผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรตอมหาวิทยาลัย/คณะ
แหลงขอมูล
คณะ/กองการเจาหนาที่
หนวยวัด
คาเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
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7.3ก(4) การพัฒนาบุคลากร
57. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาดานภาวะผูนํา
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงการเตรียมความพรอมของคณะ/มหาวิทยาลัยในการสรางผูน ํารุนใหม เพื่อนําพาองคกรในอนาคต
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาดานภาวะผูนํา และโครงการพัฒนาดานภาวะผูนําที่เขารวม
2) จํานวนบุคลากรระดับผูบริหารทั้งหมด* นิยามกลุม ผูบริหาร ผูบริหาร คือ บุคคลทีร่ ับผิดชอบในการดําเนินงาน
ตามกระบวนการบริหาร ประกอบดวยกลุมของกิจกรรมตางๆ อันประกอบดวย การวางแผน การจัดการ การสั่ง
การ และการควบคุม สามารถแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
1) ผูบริหารระดับสูง
2) ผูบริหารระดับกลาง
3) ผูบริหารระดับปฏิบัตกิ าร (หัวหนางาน)
แหลงขอมูล
คณะ/กองการเจาหนาที่
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาดานภาวะผูนํา
=
×100
จํานวนบุคลากรระดับผูบริหารทั้งหมด

58. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan :IDP)
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงผลลัพธของการพัฒนาบุคลากร และสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ วิชาชีพ ตามตําแหนง เพื่อให
บุคลากรมีศักยภาพและเติบโตในสายงาน ทั้งในสายวิชาการ และวิชาชีพ
นิยามศัพท
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan :IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ที่จะชวยใหบุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานได
บรรลุตามเปาหมายในสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาจุดออน (weakness) และเสริมจุด
แข็ง (Strength) ของบุคลากรในหนวยงาน ที่จะนําไปสูการพัฒนาผลงานที่มีประสิทธิภาพ
ขอมูลดิบที่ตองการ
รายชื่อบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล และจํานวนบุคลากรทั้งหมด แยกตามกลุม
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุน
แหลงขอมูล
คณะ/กองการเจาหนาที่
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (หรือสายสนับสนุน)ที่ไดรับการพัฒนาตามแผน
=
×100
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (หรือสายสนับสนุน)ทั้งหมด
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7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแล
7.4ก(1) การนําองคการ
59. ระดับความเชื่อมั่นในการนําของทีมผูบริหารและการมีสวนรวม (นโยบาย ผลงาน ทิศทาง)
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงความเชื่อมั่นของผูม ีสวนไดเสียตอการนําพาองคกรไปสูวิสยั ทัศนของทีมผูบริหาร
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) แบบสํารวจความเชื่อมั่นในการนําของทีมผูบริหารและการมีสวนรวม
2) รายงานผลการสํารวจความเชื่อมั่นในการนําของทีมผูบริหารและการมีสวนรวม
แหลงขอมูล
คณะ/สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
หนวยวัด
คาเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
60. จํานวนโครงการพลิกโฉมที่นําไปสูการพัฒนาและไดรับการผลักดันจนเกิดความสําเร็จ
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความมุงมั่นของผูนําที่จะนําพาหนวยงานไปสูวสิ ัยทัศนที่วางไวผานการคิดริเริ่มโครงการพัฒนาและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาพลิกโฉมที่ทําใหเกิดการยกระดับหนวยงานไปสูความเปนเลิศ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อโครงการพลิกโฉม และตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
2) ผลการดําเนินการของโครงการที่บงบอกถึงความสําเร็จ
แหลงขอมูล
คณะ/กองแผนงาน
หนวยวัด
จํานวนโครงการพลิกโฉมและผลการดําเนินการที่บงบอกถึงความสําเร็จของโครงการ
นิยามศัพท
โครงการพลิกโฉม คือ โครงการใหมที่ยังไมเคยดําเนินการมากอน เพือ่ ใชในการพัฒนาใหเกิดการยกระดับองคกร
สูความเปนเลิศอยางเปนรูปธรรม

7.4ก(2) การกํากับดูแลองคกร
61. ผลการประเมินการตรวจสอบทางการเงินของมหาวิทยาลัย
- จากหนวยงานภายใน
- จากหนวยงานภายนอก
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความความสามารถในการบริหารทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่โปรงใส ตรวจสอบได
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายงานงบการเงิน
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2) รายงานการรับรอง/ไมรับรอง งบการเงินของมหาวิทยาลัย
แหลงขอมูล
กองคลัง
หนวยวัด
ผลการรับรองทางการเงิน
62. ผลการประเมินระบบการกํากับดูแล (Governance System)
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงศักยภาพของระบบการกํากับดูแลของคณะ/มหาวิทยาลัย ที่ใชในการกํากับดูแล และบริหารองคกร
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) แบบประเมินระบบการกํากับดูแล
2) รายงานผลการประเมินระบบการกํากับดูแล
แหลงขอมูล
คณะ/สํานักงานตรวจสอบภายใน มก.
หนวยวัด
คาเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
63. คะแนนประเมินความโปรงใสของมหาวิทยาลัย (ITA)
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
ระดับการวัด
คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
คําอธิบาย
แสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยภายใตการกํากับดูแลของอธิการบดี
ขอมูลดิบที่ตองการ และ
1) รายงานการประเมินความโปรงใสของมหาวิทยาลัย
2) ผลการประเมินความโปรงใสของมหาวิทยาลัย
แหลงขอมูล
กองกลาง
หนวยวัด
คาเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
64. จํานวนขออุทธรณ รองทุกข
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงการตอบสนองตอการรองทุกข รองเรียนของผูมีสวนไดเสีย เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น และเปนการ
รักษาภาพลักษณที่ดีของคณะ/มหาวิทยาลัย
นิยามศัพท
ขอรองเรียน รองทุกข หมายถึง ขอรองเรียน รองทุกขที่ผานระบบแจงขอรองเรียน รองทุกข ที่ยนื่ ตอ
คณะกรรมการอุทธรณรองทุกข
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) จํานวนขอรองทุกข
2) จํานวนขออุทธรณ
แหลงขอมูล
สํานักงานกฎหมาย/คณะกรรมการอุทธรณรองทุกข
หนวยวัด
จํานวน
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65. ผลการตรวจประเมินในระบบ KUQS ตามเปาหมายที่กําหนด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดพัฒนาระบบ KUQS เปนระบบหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพองคกรสู
ความเปนเลิศ ดังนั้นผลการตรวจประเมินในระบบ KUQS จึงเปนการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของสวนงาน
เพื่อใหสวนงานดําเนินการจนบรรลุวิสัยทัศนทสี่ วนงานตั้งเปาหมายไว
ขอมูลดิบที่ตองการ
ผลการตรวจประเมินในระบบ KUQS ของหนวยงาน
แหลงขอมูล
คณะ/สํานักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
หนวยวัด
ผลการประเมิน

7.4ก(3) กฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับ
66. จํานวนโครงการที่เกี่ยวของกับ SDGs ที่บรรลุตามเปาหมาย
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงการใหความสําคัญและมุงมั่นตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อโครงการเกี่ยวของกับ SDGs ที่บรรลุตามเปาหมาย
2) รายงานผลการดําเนินการของโครงการที่เกี่ยวของกับ SDGs ที่บรรลุตามเปาหมาย
3) การประชาสัมพันธขอมูลโครงการและผลการดําเนินการเชิงประจักษ ผานสื่อ เชน เว็ปไซต ขาว ฯลฯ
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
จํานวนโครงการ
67. จํานวนการกระทําผิดกฎหมาย ขอบังคับ ที่ถือเปนการกระทําผิดวินัย ที่ไดรับการพิจารณาโทษ
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงการใหความสําคัญและเอาจริงเอาจังตอการกระทําผิดกฎหมาย ขอบังคับ วินัย ของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
นิยามศัพท
การกระทําผิดกฎหมาย ขอบังคับ วินัย ที่ไดรับการพิจารณาโทษ หมายถึง การกระทําผิดกฎหมาย ขอบังคับ วินัย
ที่ผานการพิจารณาวามีความผิดจริงและมีการกําหนดโทษ
ขอมูลดิบที่ตองการ
จํานวนการกระทําผิดกฎหมาย ขอบังคับ ที่ถือเปนการกระทําผิดวินยั ที่ไดรับการพิจารณาโทษ
แหลงขอมูล
คณะ/กองการเจาหนาที่/สํานักงานกฎหมาย มก.
หนวยวัด
จํานวนการกระทําผิด
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68. จํานวนหองปฏิบัติการวิจัยที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงศักยภาพของหองปฏิบัติงานวิจัย และสิ่งสนับสนุนการวิจัยในระดับชาติและระดับสากล
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อหองปฏิบัติการวิจัยทีไ่ ดรับการรับรองมาตรฐานระดับชาติขึ้นไป
2) หนังสือรับรองหองปฏิบัติการวิจัย และชื่อหนวยงานที่ใหการรับรอง
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
จํานวน

7.4ก(4) จริยธรรม
69. จํานวนการกระทําผิดดานจรรยาบรรณตามนิยามของจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยบัญญัติไว
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงการใหความสําคัญและเอาจริงเอาจังตอการสงเสริมไมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยกระทําผิดจริยธรรมที่
มหาวิทยาลัยบัญญัติไว
นิยามศัพท
นิ ย ามของจริ ย ธรรมที่ มก. บั ญ ญั ติ ไ ว ให ถื อ ตาม ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
ขอมูลดิบที่ตองการ
จํานวนการกระทําผิดจรรยาบรรณ
แหลงขอมูล
คณะ/กองการเจาหนาที่/คณะกรรมการจรรยาบรรณ มก.
หนวยวัด
จํานวน

7.4ก(5) สังคม
70. รอยละแผนงานเชิงยุทธศาสตร (Strategic Initiative) ที่สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ แกไขปญหาใหสังคมและชุมชนทีบ่ รรลุตาม
ตัวชี้วัด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเปนผูนําในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ แกไขปญหาใหสังคม
และชุมชน
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อแผนงานเชิงยุทธศาสตรที่สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ แกไขปญหาใหสังคมและชุมชนที่บรรลุตาม
ตัวชี้วัดและผลการดําเนินการ
2) รายชื่อแผนงานเชิงยุทธศาสตรที่สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ แกไขปญหาใหสังคมและชุมชนทั้งหมด
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แหลงขอมูล
คณะ/กองแผนงาน
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตรที่สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ แกไขปญหาใหสังคมและชุมชนที่บรรลุตามตัวชี้วัด

=

แผนงานเชิงยุทธศาสตรที่สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ แกไขปญหาใหสังคมและชุมชนทั้งหมด

×100

71. รอยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการจิตอาสา ที่สามารถนําไปใชประโยชนและสงเสริมความเขมแข็งแกชุมชนและ
สังคม (วัดจํานวนบุคลากรและอาจารยที่เขารวม)
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความตระหนักถึงการเสียสละกําลังกาย กําลังความคิดในการชวยผลักดันการสรางประโยชนและสงเสริม
ความเขมแข็งแกชุมชนและสังคมของบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัย
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการจิตอาสา จํานวนชั่วโมงที่เขารวม ชื่อโครงการจิตอาสา ที่
สามารถนําไปใชประโยชนและสงเสริมความเขมแข็งแกชุมชนและสังคม
2) จํานวนบุคลากรทั้งหมด
แหลงขอมูล
คณะ/กองการเจาหนาที่
หนวยวัด
รอยละ
จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทีเ่ ขารวมโครงการจิตอาสา ที่สามารถนําไปใชประโยชนและสงเสริมความเขมแข็งแกชุมชนและสังคม
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
=
×100
จํานวนบุคลากรทั้งหมด

7.5 ผลลัพธดานการเงิน การตลาดและดานกลยุทธ
7.5ก ผลลัพธทางดานการเงินและตลาด
(1) ดานการเงิน
72. Total Magin ของมหาวิทยาลัย
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงศักยภาพของคณะ/มหาวิทยาลัยในการหารายได เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองได
ขอมูลดิบที่ตองการ
รายงานผลการดําเนินการดานการเงินของมหาวิทยาลัย
แหลงขอมูล
กองคลัง
หนวยวัด
บาท
73. อัตราการตอบแทนจากเงินสะสม
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
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ระดับการวัด
คําอธิบาย

คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
แสดงถึงศักยภาพ มหาวิทยาลัยในการหารายไดจากการบริหารกองทุน เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและพึ่งพา
ตัวเอง
ขอมูลดิบที่ตองการ
1. จํานวนเงินสะสม (เงินรายได เงินกองทุน และอื่นๆ ที่อยูในการดูแลของมหาวิทยาลัย)
2. รายไดสุทธิจากเงินสะสมหลังหักภาษี ณ ที่จาย
แหลงขอมูล
กองคลัง
หนวยวัด
อัตราการตอบแทน
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
รายไดสทุ ธิจากเงินสะสมหลังหักภาษ ณ ที่จาย
=
จํานวนเงินสะสมทั้งหมด

74. จํานวนเงินบริจาคที่มหาวิทยาลัย/คณะไดรับในแตละป
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงขอมูลจํานวนเงินบริจาคที่มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนจากบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อเปนคาใชจายให
มหาวิทยาลัยนําไปใชประโยชนทางการศึกษา ทั้งการสนับสนุนดานอาคารสถานที่ ดานสื่อการเรียนการสอน และ
ดานบุคลากร
ขอมูลดิบที่ตองการ
สรุปรายการเงินบริจาคทีม่ หาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนจากบุคคลหรือนิติบุคคลในแตละป
แหลงขอมูล
คณะ/กองคลัง
หนวยวัด
บาท
75. สัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอก
สถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของ
สถาบัน
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอก
2) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
แหลงขอมูล
คณะ/สถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนวยวัด
คาสัดสวน
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สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด • ระดับคณะและสวนงานวิจัย
=

ผลรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของคณะ/สวนงานวิจัย

• ระดับมหาวิทยาลัย

=

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด

ผลรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของทุกคณะและสวนงานวิจัย
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ทั้งหมดของทุกคณะและสวนงานวิจยั

76. จํานวนรายรับจากนวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ แกไขปญหาใหสังคมและชุมชน ตอบสนองภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว หรืออื่น ๆ
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงจํานวนรายรับจากนวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ แกไขปญหาใหสังคม
และชุมชน ตอบสนองภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการทองเที่ยว หรืออื่น ๆ
ขอมูลดิบที่ตองการ และ
จํานวนรายรับจากนวัตกรรมและงานสรางสรรค
แหลงขอมูล
คณะ/สํานักงานบริการวิชาการ
หนวยวัด
จํานวนเงิน
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด • ระดับคณะและสวนงานวิจัย
= ผลรวมรายรับจากนวัตกรรมและงานสรางสรรคฯ ทั้งหมดของสวนงานระดับคณะหรือสวนงานวิจัย
• ระดับมหาวิทยาลัย
= ผลรวมรายรับจากนวัตกรรมและงานสรางสรรคฯ ทั้งหมดของสวนงานจากทุกคณะและสวนงานวิจัย

77. สัดสวนรายรับจากการบริการวิชาการแบบคิดคาบริการที่ไดจากภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงศักยภาพของคณาจารยประจําและนักวิจัยของคณะในการสรางรายไดจากการใหบริการวิชาการแบบคิด
คาบริการเพื่อนํารายไดไปใชในการบริหารจัดการและพัฒนากิจการของคณะ และมหาวิทยาลัยใหเกิดความ
เขมแข็งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนการบริการวิชาการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการพัฒนา
วิชาการ พ.ศ. 2559 รวมทั้งการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวา
ดวยการใหบุคลากรไปไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. 2561 หรือกับบุคคลหรือหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอกสถาบัน ซึ่งควรเปนโครงการบริการวิชาการตามจุดเนนและอัตลักษณของคณะที่
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และตามความไดเปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของคณะ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายงานผลการดําเนินการของโครงการบริการวิชาการแบบคิดคาบริการ*
2) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงของหนวยงาน
แหลงขอมูล

* การบริการวิชาการแบบคิดคาบริการ คือ การบริการวิชาการทีส่ รางรายไดใหกับหนวยงาน
คณะ/สํานักงานบริการวิชาการ
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หนวยวัด
สัดสวน
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด ผลรวมของเงินรายรับจากการบริการวิชาการแบบคิดคาบริการทั้งหมดของหนวยงานที่ไดจากภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงของหนวยงาน

78. รายไดของมหาวิทยาลัย/คณะตอจํานวนบุคลากร
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงศักยภาพของคณะ/มหาวิทยาลัยในการหารายได เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองได
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายงานทางการเงินของหนวยงาน
2) จํานวนบุคลากรทั้งหมด
แหลงขอมูล
คณะ/กองคลัง
หนวยวัด
คาอัตราสวน
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
ผลรวมของรายไดทั้งหมดของหนวยงาน
=
จํานวนบุคลากรทั้งหมดในหนวยงาน

79. รอยละของงบประมาณที่เบิกจายไดตรงตามแผน จําแนกเงินรายได/เงินงบประมาณ
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึ ง ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การงบประมาณให บ รรลุ ต ามเป า หมายและกํ า หนดเวลาอย า งมี
ประสิทธิภาพ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายการงบประมาณทีเ่ บิกจายไดตรงตามแผน
- เงินรายได
- เงินงบประมาณ
2) แผนการดําเนินการงบประมาณของสวนงาน
แหลงขอมูล
คณะ/กองคลัง
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
ผลรวมงบประมาณที่เบิกจายไดตรงตามแผน
=
x100
จํานวนงบประมาณทั้งหมดของหนวยงาน

7.5ก(2) ผลการดําเนินดานการตลาด
80. อัตราการเลือกมหาวิทยาลัยเปนอันดับหนึ่งของนักเรียนที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัย (นับ TCAS 1,2,3)
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
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การนําไปใช
ระดับการวัด
คําอธิบาย
ขอมูลดิบที่ตองการ

 ตอบยุทธศาสตร มก.  ตอบมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
แสดงถึงความนิยม ความมีชื่อเสียงทางดานการศึกษาและวิชาการตอนักเรียน
1) จํานวนนิสิตที่เลือกเรียนในคณะ/มหาวิทยาลัย เปนอันดับหนึ่ง แยก TCAS 1 2 และ 3
2) จํานวนนิสิตแรกเขาทั้งหมดที่เรียนในคณะ/มหาวิทยาลัย
แหลงขอมูล
คณะ/สํานักบริหารการศึกษา
หนวยวัด
สัดสวน
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
จํานวนนิสิตแรกเขาที่เลือกเรียนในคณะ/มหาวิทยาลัยเปนอันดับหนึ่ง
=
จํานวนนิสิตแรกเขาทั้งหมดที่เรียนในคณะ/มหาวิทยาลัย

81. รอยละการเขาศึกษาตอการสมัครของนักเรียนภายใตโครงการสงเสริมผูมีความสามารถดานวิชาการ
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความมีชื่อเสียงของคณะดานวิชาการที่สงผลใหเปนที่ความตองการของผูมีความโดดเดนทางวิชาการที่
สนใจเขาศึกษาในคณะ
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อนิสิตแรกเขาทีม่ าจากโครงการสงเสริมผูมคี วามสามารถดานวิชาการ
2) จํานวนนิสิตแรกเขาทั้งหมด
แหลงขอมูล
คณะ
หนวยวัด
รอยละ
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
จํานวนนิสิตแรกเขาที่เขาเรียนภายใตโครงการสงเสริมผูม ีความสามารถดานวิชาการ
=
× 100
จํานวนนิสิตแรกเขาทั้งหมด

82. จํานวนนิสิตตางชาติที่เขาศึกษาในหลักสูตรของคณะ
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบยุทธศาสตร มก.  ตอบมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงจํานวนนิสิตตางชาติที่เขาศึกษาในหลักสูตรของคณะเพื่อไดรับปริญญาของหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในป
นั้น ๆ
ขอมูลดิบที่ตองการ
รายชื่อนิสิตตางชาติที่เขาศึกษาในหลักสูตรของคณะและหลักสูตรที่เขารับการศึกษา
แหลงขอมูล
คณะ/สํานักบริหารการศึกษา
หนวยวัด
จํานวนนิสิต
นิยามศัพท
นิสิตตางชาติ หมายถึงนิสติ ที่ไมใชสัญชาติไทยที่เขาศึกษาเพื่อรับปริญญาของหลักสูตรของคณะ
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ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ
83. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากหนวยงานอิสระภายนอก
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบยุทธศาสตร มก.  ตอบมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับโลก
ขอมูลดิบที่ตองการ
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากหนวยงานภายนอก ประกอบดวย
- QS Ranking
- THE Ranking
- Multirank U Ranking
แหลงขอมูล
ฐานขอมูลของ QS Ranking THE Ranking และ Multirank U Ranking
หนวยวัด
ผลการจัดอันดับ
84. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่สําคัญในยุทธศาสตร
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบยุทธศาสตร มก.  ตอบมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงการกํากับติดตามการดําเนินการของคณะ/มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
ตามแผนที่วางไว
ขอมูลดิบที่ตองการ
1) รายชื่อแผนปฏิบัติการที่สําคัญในยุทธศาสตรที่ดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย
2) แผนปฏิบัติการทีส่ ําคัญในยุทธศาสตร
แหลงขอมูล
คณะ/กองแผนงาน
หนวยวัด
รอยละ
จํานวนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่สําคัญในยุทธศาสตรที่ดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย
สูตรคํานวณสําหรับตัวชี้วัด
=

จํานวนแผนปฏิบัติการที่สําคัญในยุทธศาสตร

× 100

85. จํานวนรางวัลที่หนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/คณะไดรับจากหนวยงานภายนอก
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน/สวนงาน/คณะใหมีความรูความสามารถ
สามารถนําความรูความสามารถและทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาผลงานหรือเปนแบบอยางที่ดีจน
เปนที่ยอมรับและไดรับการยกยองในระดับประเทศ
นิยามศัพท
รางวัลที่หนวยงาน/สวนงานไดรับจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หมายถึง รางวัลของหนวยงาน สวนงาน
หรือกลุมบุคลากรในสวนงานไดรับจากหนวยงานภายนอก ทั้งนี้ไมรวมรางวัลที่บุคลากรรายบุคคลภายใน
หนวยงานไดรับ
ขอมูลดิบที่ตองการ
รายชื่อรางวัลที่หนวยงานไดรับจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยแยกเปน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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แหลงขอมูล
คณะ/กองกลาง
หนวยวัด
จํานวนรางวัล
86. จํานวนโครงการที่สรางคุณคาทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
ประเภท
 Input  Process  Output  Outcome  Impact
ชวงเวลาการรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  ปงบประมาณ  ปปฏิทิน
การนําไปใช
 ตอบความเปนเลิศ  ตอบยุทธศาสตร มก. /มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตอบ Ranking
ระดับการวัด
 คณะ  สวนงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
แสดงถึงผลลัพธของการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความ
เปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิม่ ใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยจํานวนโครงการ
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งไทยหรือตางประเทศที่นํามาสืบสาน ถายทอดความรู สรางความเขาใจ
รวมทั้ง มีการปรับ/ประยุกต ใชในกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ตามศักยภาพหรือเอกลักษณของคณะ/
วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย
ขอมูลดิบที่ตองการ
1. โครงการที่สรางคุณคาทางดานศิลปะและวัฒนธรรม และผลการดําเนินการ
2. รางวัล/เชิดชูจากหนวยงานภายนอก
แหลงขอมูล
คณะ/กองกลาง
หนวยวัด
จํานวนโครงการ
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