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คํานํา 

 
ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดทําคูมือแผนภาพ

กระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ข้ึนเพ่ือใหหนวยงาน ผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูล รวมถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทราบถึงวาแผนภาพการไหลของขอมูล
ของแตละกระบวนการในการทํางานของแตละตัวชี้วัด มีหนวยงานไหนรับผิดชอบ กระแสขอมูล
ที่ไหลเขาเปนอยางไร และ ขอมูลที่ไหลออกเปนอยางไร ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความชัดเจนของข้ันตอน
ในการปฎิบัติงาน และข้ันตอนในการติดตามตรวจสอบ นอกจากนี้ยังอํานวยความสะดวกแก
ผูบริหาร ในการบริหารจัดการในเรื่องติดตามประเมินผลอีกดวย  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สารบัญ 
 

แผนภาพที่                    หนา 
 1 DFD ตัวช้ีวดัท่ี 3.1 รอยละของบทความวจิัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation)ใน refereed journal หรือ 1 
                                  หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ 
                                                 นักวิจยั ประจํา 
 2 DFD ตัวช้ีวดัท่ี 3.2 จํานวนผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ 2 
                                   อนุสิทธิบัตร 
 3 DFD ตัวช้ีวดัท่ี 3.3 ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนสถาบันสูความเปนนานาชาติ  3 
 4 DFD ตัวช้ีวดัท่ี 3.4 ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   4   

    5 DFD ตัวช้ีวัดท่ี 4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภาย 5 
                                     ในระยะเวลา 1 ป 

   6 DFD ตัวช้ีวัดท่ี 4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 6                          
  7 DFD ตัวช้ีวดัท่ี 4.1.3 รอยละเฉล่ียของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ 7
                                        จากจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 

 8 DFD ตัวช้ีวดัท่ี 4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังใน 8 
                                      ระดบัชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
 9 DFD ตัวช้ีวดัท่ี 4.2.1 รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรค ท่ีตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือ 9 
                                     ระดบันานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนกัวิจยัประจํา 
10 DFD ตัวช้ีวดัท่ี 4.2.2 รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรค ท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน 10 
                                       อยางชัดเจน ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจยัประจํา 
11 DFD ตัวช้ีวดัท่ี 4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการ ท่ีไดรับการจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรับรองคุณภาพ 11 
                                       จากหนวยงานท่ีเช่ือถือได ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจยัประจํา 
12 DFD ตัวช้ีวดัท่ี 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล    12 
13 DFD ตัวช้ีวดัท่ี 6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต   13 
14 DFD ตัวช้ีวดัท่ี 6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา  14  
15 DFD ตัวช้ีวดัท่ี 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกดิการพัฒนาคุณภาพ 15 
                                    การศึกษาอยางตอเนื่อง 
16 DFD ตัวช้ีวดัท่ี 7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.   16 

    
 



 
แผนภาพที่                    หนา 

 
   17 DFD ตัวช้ีวัดท่ี 8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัด พลังงานของ  17 
                                         สถาบันอุดมศึกษา 

 18 DFD ตัวช้ีวัดท่ี 9 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน   18 
 19 DFD ตัวช้ีวัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน  19 
                                   ระยะเวลาการใหบริการ 
 20 DFD ตัวช้ีวัดท่ี 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต    20 
 21 DFD ตัวช้ีวัดท่ี 12.1 ระดบัคุณภาพของการกํากับดแูลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาท่ีและบทบาท 21 
                                      ของสภามหาวิทยาลัย     
 22 DFD ตัวช้ีวัดท่ี 12.2 ระดบัคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฎิบัต ิ 22 

   23 DFD ตัวช้ีวัดท่ี 13 ระดบัความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง 23 
                                    ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
 24 DFD ตัวช้ีวัดท่ี 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา 24 
                                   บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงาน 
                                    ทําของบัณฑิต  

   25 DFD ตัวช้ีวัดท่ี 15 ระดบัความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดความรูเพื่อพัฒนาบุคลากร 25 
                                     ของสถาบันอุดมศึกษา    

 26 DFD ตัวช้ีวัดท่ี 16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบัน 26 
                                   อุดมศึกษา 
 27 DFD ตัวช้ีวัดท่ี 17 ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ    27 
 28 DFD ตัวช้ีวัดท่ี 18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท่ีสรางคุณคา  28 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

คําอธิบาย อักษรยอในแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram)  
 

A1  หมายถึง แฟมขอมูล Baseline ของตัวชี้วัด แตละตัว 
A2    หมายถึง แฟมขอมูลเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด ของ สํานักงาน ก.พ.ร. 
A3         หมายถึง แฟมขอมูลคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน ของ สํานักงาน ก.พ.ร. 
D1         หมายถึง แฟมขอมูล น.ศ.ใหมใหมระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
D2         หมายถึง แฟมขอมูล รายชื่อมหาวิทยาลัยคูสัญญา 
D3         หมายถึง แฟมขอมูล รายชื่อ น.ศ.มธ. ท่ีไปศึกษาในตางประเทศ 
D4         หมายถึง แฟมขอมูล รายชื่อโครงการวิจัยทางสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรของ  
                                       คณะ/สํานัก/สถาบัน 
D5         หมายถึง แฟมขอมูล รายชื่อโครงการวิจัยของ มธ.  
D6         หมายถึง แฟมขอมูล สถิติจํานวนผูปวยใน ผูปวยนอก และสถิติการครองเตียง  
D7         หมายถึง แฟมขอมูล รายชื่อผูรับบริการทางการแพทย  
D8         หมายถึง แฟมขอมูล หนวยงานเจาของทุนวิจัย  
D9         หมายถึง แฟมขอมูล ของกลุมสาขาสังคมศาสตร ฯ 
D10       หมายถึง แฟมขอมูล ของกลุมสาขาวิทยฯ 
D11       หมายถึง แฟมขอมูล ของสถาบันทรัพยากรมนุษย ,ไทยคดี,เสริมศึกษา  
D12       หมายถึง แฟมขอมูล หนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ 
D13       หมายถึง แฟมขอมูล ผูรับบริการทางวิชาการ 
D14       หมายถึง แฟมขอมูล บุคลากรประเภทขาราชการ 
D15       หมายถึง แฟมขอมูล บุคลากรประเภทพนักงาน 
D16       หมายถึง แฟมขอมูล บุคลากรประเภทลูกจางประจํา 
D17       หมายถึง แฟมขอมูล บุคลากรประเภทลูกจางงบพิเศษ 



D18       หมายถึง แฟมขอมูล สารสนเทศดานบุคลากร มธ. 
D19       หมายถึง แฟมขอมูล ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
D20       หมายถึง แฟมขอมูล ของความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มธ. 
 
D21       หมายถึง แฟมขอมูล นักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณฯ จากคณะ 
                                       /สาํนัก/สถาบัน 
D22       หมายถึง แฟมขอมูล นักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณฯ จากสื่อตางๆ   
D23       หมายถึง แฟมขอมูล นักศึกษาหรือศิษยเกาท้ังหมด   
D24       หมายถึง แฟมขอมูล วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกของกลุมสาขาวิชาสงัคมศาสตรฯ  
D25       หมายถึง แฟมขอมูล วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกของกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรฯ 
D26       หมายถึง แฟมขอมูล วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกของสํานัก/สถาบันท่ีจัดการเรียน 
                                      การสอน 
D27       หมายถึง แฟมขอมูลบทความ วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกท้ังหมด 
D28       หมายถึง แฟมขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัย 
D29       หมายถึง แฟมขอมูลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคท้ังหมดกับอาจารยประจําและ 
                                       นักวิจัย 
D30       หมายถึง แฟมขอเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังหมดกับอาจารยประจํา 
                                      และนักวิจัย 
D31       หมายถึง แฟมขอมูลอาจารยประจําท่ีไดรับทุนวิจัยและงานสรางสรรคฯท้ังหมด กับ 
                                       อาจารยประจําและนักวิจัย 
D32       หมายถึง แฟมขอมูลบทความวิจัยท่ีไดรัยการอางอิงฯ ท้ังหมด กับ อาจารยประจําและ 
                                       นักวิจัย 
D33       หมายถึง แฟมขอมูลผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
D34       หมายถึง แฟมขอมูล กจิกรรม/โครงการของกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรฯ  
D35       หมายถึง แฟมขอมูล กจิกรรม/โครงการของกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรฯ 
D36       หมายถึง แฟมขอมูล กจิกรรม/โครงการ ของสํานักเสริมฯ/สถาบันทรัพย/ไทยคดี 
D37       หมายถึง แฟมขอมูลอาจารยประจํา 
D38       หมายถึง แฟมขอมูลกิจกรรม/โครงการ 
D39       หมายถึง แฟมขอมูลจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยท่ีอาจารยประจําใหบริการวิชาการ 
D40       หมายถึง แฟมขอมูลอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 



D41       หมายถึง แฟมขอมูลโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ 
D42       หมายถึง แฟมขอมูลหนวยงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 
D43       หมายถึง แฟมขอมูลของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการในการอนุรักษ  

 
 

D44       หมายถึง แฟมขอมูลของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ  
D45       หมายถึง แฟมขอมูลของกองแผนงาน เรื่องงบดําเนินการ 
D46       หมายถึง แฟมขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย จาก www.webometrics 
D47       หมายถึง แฟมขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย ของ The Higher Education 
D48       หมายถึง แฟมขอมูลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
D49       หมายถึง แฟมขอมูลของความพึงพอใจของผูรับบริการ 
D50       หมายถึง แฟมขอมูลคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
D51       หมายถึง แฟมขอมูลคณะกรรมการดําเนินตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
D52       หมายถึง แฟมขอมูลประกาศ มธ.วาดวยหลักเกณฑปฏิบัติในการใชบังคับจรรยาบรรณ 
                                      วิชาชีพอาจารย พ.ศ.2549 
D53       หมายถึง แฟมขอมูลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ มธ. 
D54       หมายถึง แฟมขอมูลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
D55       หมายถึง แฟมขอมูลพลังงาน ปริมาณ และคาใชจายไฟฟา และ นํ้ามัน ท้ัง 4 วิทยาเขต 
D56       หมายถึง แฟมขอมูล ขัน้ตอนในการทํางาน และเวลาท่ีใช 
D57       หมายถึง แฟมขอมูล คณะกรรมการเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการคํานวณตนทุนผลผลิต 
                                       ของ มธ. 
D58       หมายถึง แฟมขอมูล ของการจัดทําตนทุนผลผลิต สําหรับใชในการผลิตบัณฑิต ในระดับ 
                                      ปรญิญาตรี 
D59       หมายถึง แฟมขอมูล บทบาทของสภามหาวิทยาลัย 
D60       หมายถึง แฟมขอมูล รายงานทางการเงิน  
D61       หมายถึง แฟมขอมูล การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 
D62       หมายถึง แฟมขอมูล การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ 
D63       หมายถึง แฟมขอมูล ของผลการดําเนินการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 
D64       หมายถึง แฟมขอมูล คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน และคณะกรรมการรับ 



                                      ฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
D65       หมายถึง แฟมขอมูล การเขามามีสวนรวมของประชาชน ในการแสดงความคิดเห็น 
 
D66       หมายถึง แฟมขอมูล บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพท้ังในและ 
                                      ตางประเทศ 
D67       หมายถึง แฟมขอมูล อาจารยท่ีลาศึกษาตอ 
D68       หมายถึง แฟมขอมูล อาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
D69       หมายถึง แฟมขอมูล คณะกรรมการดําเนินงานและติดตามผล 
D70       หมายถึง แฟมขอมูล ดานระบฐานขอมูล และความพึงพอใจ 
D71       หมายถึง แฟมขอมูล การดําเนินการดานขอมูล นักศึกษษ และหลักสูตร 
D72       หมายถึง แฟมขอมูล งบประมาณ ดานหองสมุด คอมพิวเตอร ศูนยสารสนเทศ 
D73       หมายถึง แฟมขอมูล คาใชจายดานหองสมุด คอมพิวเตอร ศูนยสารสนเทศ 
D74       หมายถึง แฟมขอมูล คณะกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 
D75       หมายถึง แฟมขอมูล การจัดการความรู KM ของ มธ. 
D76       หมายถึง แฟมขอมูล เกณฑของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน 
D77       หมายถึง แฟมขอมูล หลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน 
D78       หมายถึง แฟมขอมูล คณุภาพประเด็นยอยท่ีถูกตองครบถวน 

 
 
 
 
 
 
 


