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คํานํา 

 
 ตามที่สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง          เมื่อคราวประชุม   ครั้งที่ 
๙/๒๕๕๔   วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔  ได้มีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๓ และได้
มอบหมายให้ผู้บริหารทุกส่วนงาน กํากับ ดูแล รับผิดชอบ ผลักดัน และนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมี
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายและเป็นรูปธรรมต่อไป
นั้น 
 ส่วนแผนงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว  จึงได้จัดทําคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ของสถาบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางและ
กรอบในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน      และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ ที่ผู้บริหาร
ส่วนงาน และส่วน จะต้องลงนามกับท่านอธิการบดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๒ ข้อ (๑๔) และมาตรา ๓๔ ข้อ (๓) รวมทั้งการกําหนด
ขั้นตอนในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลในแผนกลยุทธ์สถาบัน  โดยสถาบัน 
จะนําผลการประเมินไปใช้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้กับส่วนงานและบุคลากร ที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดัน
ตัวชี้วัดของสถาบัน ให้บรรลุตามเป้าหมาย เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของสถาบัน ซึ่งเนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงสร้างคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบัน ขั้นตอนใน
การจัดทําคํารับรองและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการคํานวณผลการประเมิน และแนวทางการ
ประเมิน เป็นต้น 
 ส่วนแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน จะได้นําไปใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินงานดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
 
 

ส่วนแผนงาน 
                          สํานักงานอธิการบดี 
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สารบัญ 

                   หน้า 
คํานํา 
 

 บทที่ ๑   กรอบการประเมินผลการปฏบิัติงาน ตามแผนการปฏิบัติการประจาํป ี
        และคํารบัรองการปฏิบัติงาน สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง       ๑ 
        ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน 
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕                   ๗        

 บทที่ ๒   การติดตามและประเมินผล         ๑๐ 
 บทที่ ๓   วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏบิัติงาน  

                ตามคํารบัรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน                         ๑๗ 
 

                  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕            ๑๙    
                       สถาบัน           ๑๙ 
     กลุ่มส่วนงานวิชาการ        ๒๒ 

   กลุ่มส่วนงานอื่น         ๒๖ 
   กลุ่มสํานกังานสภาสถาบันและสํานักงานอธิการบดี     ๒๙ 
 

                  มิติที่ ๑   มิติด้านประสิทธิผล        ๓๑ 
                   ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก             ๓๑
                  ในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยทุธ์ของสถาบัน  
                            (ตัวช้ีวัดย่อย ๑๕ ตัว) 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําในระยะเวลา ๖ เดือน    ๓๓ 
      หลังจากจบการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรียนในระดับ   ๓๕ 
      มัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า ๓.๕ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ ร้อยละพืน้ที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้น    ๓๖ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอห้องปฏิบัติการ   ๓๗ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ  ๓๘ 
      พิมพ์หรือเผยแพร่ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๖ ร้อยละของงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและภาคอุตสาหกรรม  ๔๒ 
      และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๗ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากหน่วยงาน   ๔๔ 
      ภายนอกต่ออาจารย์ประจํา 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๘ ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไข    ๔๖ 
      ปัญหาชุมชนและรองรับประชาคมอาเซียน 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๙ ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่ม ี   ๔๘ 
      การบูรณาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑๐ ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด    ๔๙ 
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                  มิติที่ ๑   มิติด้านประสิทธิผล (ต่อ) 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑๑ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รู้จักสถาบัน     ๕๐ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑๒ ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก     ๕๑ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑๓ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทาง    ๕๒ 
      ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและ 
      นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑๔ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร  ๕๔ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑๕ ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น      ๕๕ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย  ๕๖ 
      ตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยทุธ์หรอืภารกิจหลักของส่วนงาน (ด้านประสิทธิผล) 
  ตัวช้ีวัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย  ๕๖ 
      ตามตัวช้ีวัดที่เพิ่มเติมจากแผนกลยุทธ์สถาบัน (ตัวช้ีวัดย่อย ๖ ตัว) 
  ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นจดสทิธิบัตร  ๕๗ 
      หรืออนุสทิธิบัตร 
  ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการจดสิทธิบัตร   ๕๘ 
      หรืออนุสทิธิบัตร 
  ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ จํานวนสทิธิบัตร/ลิขสิทธ์ที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์    ๖๐ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๓.๔ จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน   ๖๑ 
      ในต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๓.๕ จํานวนอาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ     ๖๒ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๓.๖ จํานวนมหาวทิยาลัยในต่างประเทศที่มีการแลกเปลีย่นกับสถาบัน  ๖๓ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จในการพฒันาส่วนงานวิชาการสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน ๖๓ 
 

                 มิติที่ ๒   มิติด้านคุณภาพการให้บริการ       ๖๕ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต     ๖๕ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๖ ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร      ๖๖ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๖.๑ ร้อยละความพีงพอใจของผู้ทําวิจัยที่มีต่อกระบวนการ   ๖๖ 
      ให้บริการในการทําวิจัย 
  ตัวช้ีวัดที่ ๖.๒ ร้อยละความพีงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการวิชาการ  ๖๗ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๖.๓ ร้อยละความพีงพอใจของผู้รับบริการจากการทํานุบํารุง   ๖๘ 
      ศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวช้ีวัดที่ ๖.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการ   ๖๙ 
      ของส่วนงานอื่น 
  ตัวช้ีวัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย  ๗๐ 
      ตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยทุธ์หรอืภารกิจหลักของส่วนงาน  
      (ด้านคุณภาพการให้บริการ) 
  ตัวช้ีวัดที่ ๘ ระดับคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง   ๗๑ 
      โดยต้นสังกัด 
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                 มิติที่ ๓   มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน      ๗๒ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ    ๗๒ 
      ประหยัดพลังงานของสถาบัน 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการร่วมมือจากหน่วยงาน   ๗๙ 
      ระดับภูมิภาคอาเซียน 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑๑ ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมลูเทียบเคียง    ๘๐ 
      มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก    ๘๑ 
      ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์หรือ 
      ภารกิจหลักของส่วนงาน (ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน) 
 

                 มิติที่ ๔   มิติด้านการพัฒนาสถาบัน       ๘๒ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑๓ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบริหารจัดการ (TQA)   ๘๒ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑๔ จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนักปฏิบัติ     ๘๓ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑๕ ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงที่ลดลงในแต่ละด้าน     ๘๔ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑๖ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ    ๘๖ 
      การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑๗ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อม   ๘๖ 
      และคณุภาพชีวิต 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑๘ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรล ุ   ๘๗ 
      เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์หรือภารกิจหลักของสว่นงาน  
      (ด้านการพัฒนาองค์กร) 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑๙ ระดับความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศมาใช ้    ๘๘ 
      ในการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 

 ภาคผนวก ๑  :   
         ๑.๑  แบบฟอร์มรายละเอียดตัวช้ีวัด                 ๑-๓ 
 ๑.๒ แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวช้ีวัด                 ๑-๔ 
 ๑.๓ ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดตัวช้ีวัด                                                    ๑-๕ 
 

 ภาคผนวก ๒  :   
         ๒.๑  แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน              ๒-๓ 
 

 ภาคผนวก ๓  :   
         ๓.๑  แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   ๓-๓                      
                 ของส่วนงาน/ส่วน                             
         ๓.๒  แนวทางการในการประเมินผลการปฏบัิติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   ๓-๓ 
                 ของส่วนงาน/ส่วน                             
         ๓.๓  แบบฟอร์มแผน-ผลการปฏิบัติการประจําปี (F1-P-วผ-001 แก้ไขครั้งที่ ๘)     ๓-๔  
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 ๓.๔  แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง    ๓-๕ 
        การปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .........                
 

 ภาคผนวก ๔  :   
         ๔.๑  รูปแบบการจัดทํารายงานผลการปฎิบัติงานตามคํารับรองการปฎิบัติงาน   ๔-๑ 
                 สําหรับหน่วยงานภายในสถาบัน                           

๔.๒  แบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ  ๔-๕ 
                 (รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวัดที่เป็นเชิงปริมาณ F2-P-วต-003                         

๔.๓  แบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ          ๔-๑๑ 
                 (รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวัดที่เป็นเชิงคุณภาพ F3-P-วต-003              

๔.๔  แบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ          ๔-๒๑ 
                 (รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวัดที่เป็นขั้นตอนการดําเนินงาน F4-P-วต-003              
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 ๑ 

บทที่ ๑ 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามแผนการปฏิบัติการประจําปี  และคํารับรองการปฏิบัติงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
๑. หลักการและทีม่า 

ในการบริหารยทุธศาสตร์   มีองค์ประกอบที่เกีย่วข้อง ๕ องคป์ระกอบ  ซึง่ ๑ ใน ๕  องค์ประกอบนั้น ได้ให ้
ความสําคัญกับการประเมินและตรวจสอบผลการดําเนินงาน เนื่องจากการประเมินผลเป็นหนึ่งในหน้าที่ทางการจัดการ     
ที่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทกุคนที่จะใชใ้นการบริหารองค์กร และเป็นเครื่องมอืที่ช่วยในการตรวจสอบและติดตามการ
ดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานได้ตลอดเวลา  การประเมินผลทําใหอ้งค์กรสามารถรู้ถงึสถานะของตนเองว่า อยู่ ณ จุดไหน 
หรือสถานการณ์ในขณะนั้นเปน็อย่างไร รูถ้ึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงว่ามีมากนอ้ยเพียงใด และทาํให้ผู้รับผิดชอบ
มุ่งมั่นและให้ความสําคัญที่จะทาํกิจกรรมที่จะวดั/ประเมินผลมากขึ้น ตลอดจนทําให้ผู้บริหารสามารถติดตามและตรวจสอบ
การดําเนินงานของหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในองค์กร ว่าเป็นไปตามนโยบายที่กําหนดหรอืไม่ ประกอบกับสถาบัน  ได้มีการ
ออกกฎหมายและแนวทางที่เกีย่วกับการบริหารจัดการหลายฉบับ คือ 
 ๑. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา ๒๒ ข้อ(๑๔) 
ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ของสภาสถาบันไว ้ คือ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน และอธิการบดี และ 
มาตรา ๓๔ ขอ้ (๓) ไดก้ําหนดอํานาจและหนา้ที่ของอธิการบดีไว้ คือ กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของหัวหน้าส่วนงานตาม มาตรา ๙ (๓) และ (๔) และข้อ (๕) จัดทําแผนพัฒนาสถาบันและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน 
รวมทัง้ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน 
 ๒. แผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๓) สถาบันได้นําเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาบัน และมีมติ
เห็นชอบ เมือ่วนัที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๔   โดยขั้นตอนในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ได้กําหนดให้ หัวหน้าส่วน
งานและส่วน จะต้องจดัทําคํารับรองการปฏิบตัิงาน ทุกปีงบประมาณ กบัอธิการบดี ซึ่งเป็นการถ่ายทอดตวัชี้วัดและ
เป้าหมายของสถาบัน สู่ส่วนงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน โดยส่วนงานและส่วนต่าง ๆ จะต้องถ่ายทอดตัวชีว้ดัและเป้าหมาย
ของส่วนงานและส่วน สู่หน่วยงานและบุคคลต่อไป รวมทัง้ได้กาํหนดให้มรีะบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด
และตามคํารับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานระดับส่วนงานและส่วน โดยส่วนแผนงาน ไดใ้ช้ระบบการตดิตามผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ที่กําหนดใหทุ้กส่วนงานและส่วนจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ทกุ
วันที่ ๓๐ ของเดือน เพื่อประเมินผลส่วนงานและส่วน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน  เสนอคณะกรรมการผู้บริหาร 
และสภาสถาบัน พิจารณาผลการดําเนินงานในระดับส่วน ส่วนงานและสถาบัน  

ดังนั้น เพือ่ใหก้ารดําเนินงานดงักล่าว ได้มีแนวทางในการปฏบิัติในทิศทางเดยีวกัน ส่วนแผนงาน จึงจัดทําคู่มือการ
ประเมินผล สําหรับใชเ้ป็นกรอบในการจัดทําคํารับรองการปฏบิัติงานและรายงานประเมินผลการปฏิบัตงิานตามคํารับรองฯ 
ของส่วนงานและส่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น  
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพื่อให้หนว่ยงานระดับส่วนงานและส่วน สามารถจัดทําคํารับรองการปฏบิัติงาน ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจําปี และมีการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิงานตามคํารับรองฯ อย่างมีคุณภาพ 

๒.๒ เพื่อให้หนว่ยงานระดับส่วนงานและส่วน มีการปฏิบัตงิานที่มุ่งเน้นประสิทธิผล ประสิทธภิาพ คุณภาพการ
ให้บรกิาร และการพัฒนาหน่วยงาน 

๒.๓ เพื่อให้ผู้รบัการประเมินผล (ส่วนงาน/ส่วน)  มีความเข้าใจรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานตรงกับกรอบ
และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๒.๔ เพื่อให้ผู้รบัการประเมินผล (ส่วนงาน/ส่วน)  สามารถจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานของตัวชีว้ัดผลการ
ปฏิบัติงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
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 ๒ 

๓. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานระดับส่วนงานและส่วน ต้องไดร้ับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพือ่รับส่ิงจงูใจตามคํารับรอง 

การปฏิบัตงิาน  ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการประเมนิผล ทั้ง ๔ มิติ คือ 
 มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผล 
  - แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป ีหรือแผนกลยทุธ์  

  สถาบัน และตามภารกิจหลกัของส่วนงานและส่วนที่ได้กําหนดไว ้
 มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพ 

- แสดงการให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ และการใหบ้ริการที่มีคุณภาพ    
 มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

- แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน  เช่น   การบริหารการศึกษา  ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน      
  และการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน   

 มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 
- แสดงความสามารถในการจัดการระบบฐานขอ้มูล และสารสนเทศ  การบริหารจัดการองค์กร  
  การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรยีนรู้ และการบริหารความเสี่ยง  

 
๔. โครงสร้างการประเมินผล 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของส่วนงานและส่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีรายละเอียดโครงสร้างการ 
ประเมินผล ดังนี้ 
     ๔.๑   องคป์ระกอบและบทบาทของคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

   เป็นคณะกรรมการซึง่แต่งตัง้โดยสถาบัน ทําหน้าที่เจรจาเพื่อตกลงผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน รวมทั้งทําหน้าที่ประเมนิผลการปฏิบัตงิานตามขอ้ตกลงที่ไดท้ําไว้  และแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของส่วนงาน/ส่วน ซึ่งประกอบดว้ย 

 
  ๑. ประธาน/ผู้แทนคณะกรรมการประเมินผลของสถาบัน   ที่ปรกึษา 

 ๒. อธิการบด ี        ประธานกรรมการ 
  ๓. รองอธกิารบดีที่กํากับดูแล ส่วนแผนงาน      รองประธานคนที่ ๑  
  ๔. รองอธกิารบดีที่กํากับดแูล ส่วนประกันคณุภาพการศกึษา   รองประธานคนที่ ๒    
  ๕. ผู้ช่วยอธกิารบดีที่ได้รับมอบหมาย     กรรมการ 
  ๖. ผู้อํานวยการส่วนแผนงาน      กรรมการ 
  ๗. ผู้อํานวยการส่วนประกันคุณภาพการศกึษา    กรรมการ 
  ๘. ผู้อํานวยการส่วนบริหารวิชาการและวิจัย     กรรมการ 
  ๙. นักวิชาการศึกษา ส่วนบรหิารวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
                 ที่ได้รับมอบหมาย 
     ๘.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนแผนงาน    กรรมการและเลขานุการ 
                  ที่ได้รับมอบหมาย จํานวน ๑ คน 

 ๙.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนแผนงาน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ที่ได้รับมอบหมาย จํานวน ๓ คน       

     ๔.๒  โครงสร้างคํารับรองการปฏิบัตงิานของสถาบัน 
   คํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานและส่วน  ถือเป็นคํารบัรองของส่วนงานฝ่ายเดียว ไมใ่ช่สัญญา และใช้ 

สําหรับระยะเวลา ๑ ปี (ปงีบประมาณ)  โดยในคํารับรองฯ จะประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกบัยุทธศาสตร ์    ตัวชีว้ัดผลการ
ปฏิบัติงาน  เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน โดยมีระดับการลงนามในคํารับรองฯ   ดงันี ้
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 ๓

ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติงาน ข้อตกลงที่ให้ 
หัวหน้าส่วนงาน/ส่วน ลงนามกับ ผู้บังคับบัญชา คํารับรองการปฏิบัติงาน 

๑ ระดับสถาบัน    
    อธิการบดี ลงนามกับ นายกสภาสถาบัน - แผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
๒. ระดับส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น   - ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก เป้าหมาย 
    คณบดี/ผอ.สํานัก/รองอธิการบดี ลงนามกับ อธิการบดี   และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 
    (กํากับ ดูแลวิทยาเขต)     สถาบันและภารกิจหลักของส่วนงาน/ส่วนรวมถึงตัวชี้วัด 

  ภาคบังคับตามกรอบการจัดทําคํารับรองและการ  
๓.ระดับส่วนในสํานักงานอธิการบดี     ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕   
    ๓.๑ ผู้อํานวยการส่วน ลงนามกับ รองอธิการบดี/    
     ผู้ช่วยอธิการบดี    
     (สําหรับส่วนที่ไม่มี

รองอธิการบดีกํากับ
ดูแล) 

 

    ๓.๒ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/      ลงนามกับ อธิการบดี  
๔ ระดับสํานักงานสภาสถาบัน    
    ๔.๑ หน.สนง.สภาสถาบัน      ลงนามกับ นายกสภาสถาบัน  
    ๔.๒ ผู้อํานวยการส่วน      ลงนามกับ หน.สนง.สภาสถาบัน  

        
 

• โครงสร้างของคํารับรองการปฏบิัติงานของส่วนงาน/ส่วน ประกอบด้วย หัวข้อที่สําคัญ ดังนี ้
๑) คู่ลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

- เป็นคํารับรองฯ ระหว่าง นายกสถาบันสถาบนั กับ อธกิารบดี 
- เป็นคํารับรองฯ ระหว่าง อธกิารบดี กับ คณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก/รองอธิการบดี/ผู้อํานวยการส่วนในสังกดั   
   สํานักงานอธกิารบด ี
- เป็นคํารับรองฯ ระหว่าง หัวหน้าสํานักงานสภาสถาบัน กับ ผู้อํานวยการส่วนในสังกดัสํานักงานสภาสถาบัน 

๒) ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติงาน 
- กําหนดระยะเวลาของคํารับรองฯ ซึง่เริ่มและจบลงสอดคล้องกับปีงบประมาณ 

๓) แผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนงาน/ส่วน 
๔) รายละเอียดข้อตกลงในคํารับรองการปฏิบัติงาน 

- กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก ผลงานในอดีต เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน 
๕) รายละเอียดอื่น ๆ 

- รายละเอียดคําอธิบายตัวชีว้ัด นิยาม สูตรการคํานวณ และเงื่อนไขทีจ่ําเป็นประกอบตวัชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔

ตัวอย่าง   คํารับรองการปฏิบตัิงานของส่วนงาน/ส่วน 
 
   

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
คณะ……………….. 

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕.. 
 
๑.  คํารับรองระหว่าง 
  
 
 
 
    
        
 
      
        
 
 
 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  แผนปฏิบัติการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
      ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิาน น้ําหนัก ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียด   
      อื่นๆ ซึง่จดัทาํตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารฯ วาระพิเศษ วันที ่๑๗  และ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ตามที่ปรากฏอยู่ 
      ในเอกสารประกอบท้ายคํารบัรองนี ้
 
๔. ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ   ตีรเศรษฐ  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ…....…………......………ได้พิจารณาและ 
      เห็นชอบกบัแผนปฏิบัติการของคณะ…………….. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก ข้อมูลพืน้ฐาน  
      เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฎอยูใ่นเอกสารประกอบทา้ยคํารับรองนี ้   และ 
      ข้าพเจา้ยินดีจะให้คําแนะนาํ กาํกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ..................ใหเ้ป็นไปตามคํารบัรองที่จัดทําขึ้นนี ้
 
๕. ข้าพเจ้า…………….……………….  ตําแหน่ง  คณบดีคณะ.......................   ได้ทําความเข้าใจคาํรับรองตามข้อ  ๓ แล้ว

ขอให้คํารับรองกับอธกิารบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานใหเ้กิดผล
งานที่ดี ตามเปา้หมายของตัวชีว้ัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คํารับรองไว ้

 

      ชือ  รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติ   ตีรเศรษฐ    
          ตาํแหน่ง  อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั                         ผูรั้บคาํรับรอง 

และ 
     ชือ  …………….…………….……………. 
           ตาํแหน่ง   คณบดีคณะ ……………………                                                                              ผูท้าํคาํรับรอง 

     คู่ลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

๒. คาํรับรองนีเป็นคาํรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สญัญาและใชส้าํหรับระยะเวลา  ๑  ปี เริมตงัแต่วนัที ๑  ตุลาคม   
        ๒๕..   ถึงวนัที  ๓๐  กนัยายน  ๒๕.. 

 ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติงาน 
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 ๕ 

๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติงานและเห็นพ้องกนัแล้ว จงึได้ 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ  

 
 
 
 

      …………………..……………………                                         ……………..….…….……..………… 
     (รองศาสตราจารยก์ิตติ         ตีรเศรษฐ)                              (…………….…………….)                   

               อธกิารบด ี                                                  คณบดีคณะ................................ 
            ผู้รับคํารับรอง                                                              ผู้ทําคํารับรอง                 
       วันที่     …………….   ๒๕..              วันที่     …………….  ๒๕...                         
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 ๖ 

ตัวอย่าง   รายละเอียดข้อตกลงในคํารับรองการปฏิบัติงาน      
F19-P-วผ-001 

                                                                                                                  แก้ไขครัง้ที ่1 
 

  ตัวชี้วัด หน่วย ข้อมูลพื้นฐาน 2555 น้ํา 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เป้าประสงค์  วัด 2552 2553 2554 เป้า 
หมาย 

ผล 
งาน 

 1 2 3 4 5 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล              
- ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ 1. ระดับความสําเร็จของ ระดับ      30      
การหรือแผนกลยุทธ์และ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก             
ตามภารกิจหลัก ในการบรรลุเป้าหมายตาม             
 แผนปฏิบัติการหรือแผน             
 กลยุทธ์ของสถาบัน             
              
              
              
              
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียน  
- บัณฑิตมีขีดความสามารถ 1.1 ร้อยละของบัณฑิต ร้อยละ 80.26 80.39 81.94 80  1.50 60 70 80 90 100 
สูงตรงกับความต้องการ ที่ได้งานทําในระยะเวลา 6              
 เดือน หลังจากจบ             
 การศึกษา             
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                     
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๗

๕. ปฏิทินการจดัทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสว่นงาน/ส่วน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กําหนดการ กิจกรรม 
มี.ค.-เม.ย.๕๕ - จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลของสถาบัน 

๑๗ และ ๒๖ เม.ย. ๕๕ - เสนอ ร่าง กรอบการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบนั วาระพิเศษ 
เม.ย. ๕๕ -  ส่วนแผนงาน จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามคํารับรองฯ ประจําปี   

   งบประมาณ ๒๕๕๕ ในระดับปฏิบัติ 
๑ พ.ค.๕๕ - สถาบัน จัดใหม้ีการลงนามคํารับรองฯ ของสว่นงาน/ส่วน ทัง้นี้ ทกุส่วนงาน/ส่วนต้องจัดทํา 

  รายละเอียดขอ้ตกลงให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารวาระพิเศษ  
  วันที่ ๑๗ และ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ 

พ.ค.๕๕ 
 
 
 
 
 

 

- ส่วนงาน/ส่วน ดําเนินการจัดทํารายละเอยีดข้อตกลงตามคํารับรองฯ ของสว่นงาน/ส่วน  
  ด้วยโปรแกรม Excel ( เนื่องจากในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กรอบการประเมินฯ  
  เปล่ียนแปลงไปจากเดิม จึงตอ้งแก้ไขระบบสารสนเทศเพือ่การวางแผนและการติดตาม 
  ประเมินผล)  ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้บรหิารวาระพิเศษ วันที่ ๑๗ และ  
  ๒๖  เมษายน ๒๕๕๕ ซ่ึงประกอบด้วย  ตัวชีว้ัดผลการปฏิบตัิงาน ผลงานในอดีต น้ําหนัก  
  เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตามแบบฟอร์มรายละเอยีดข้อตกลงฯ  
- ส่วนงาน/ส่วน จัดทํารายละเอยีดตัวชี้วดั (KPI Template) ของตัวชีว้ัดที่ส่วนงาน/ส่วน   
  กําหนดขึ้น  

มิ.ย.๕๕ 
 

- ส่วนงาน/ส่วน จัดส่งเอกสารรายละเอยีดข้อตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหาร 
  สูงสุดของส่วนงาน/ส่วน ลงนามกํากับ (มุมขวาด้านล่าง) เอกสารทุกแผ่น เรยีบร้อยแล้ว  
  ให้ส่วนแผนงาน จํานวน ๓ ชุด พร้อมทั้งรายละเอียดตัวชี้วดั (KPI Template) ของตัวชี้วัด 
  ที่ส่วนงาน/ส่วน กําหนดขึ้น ให้ส่วนแผนงาน  
- ส่วนแผนงาน ตรวจสอบรายละเอียดขอ้ตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนใน 
  สํานักงานอธกิารบด ี

พ.ค.๕๕ - ทุกส่วนงาน/ส่วน ดําเนินการถ่ายทอดตัวชีว้ดัสู่ระดับบุคคล 
มิ.ย.๕๕ - อธิการบดี ลงนามในคํารับรองฯ กับ นายกสภาสถาบัน 
มิ.ย. ๕๕ -ทุกส่วนงาน/ส่วนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ทุกวันที่ ๓๐ ของเดอืน - ทุกส่วนงาน/ส่วน รายงานผลการปฏิบัตกิารประจําปี ๒๕๕๕  ตามแบบ F1-P-วผ-001  
  แก้ไขครัง้ที่ 8 และบันทึกข้อมลูการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ ในระบบ 
  สารสนเทศเพือ่การวางแผนและการติดตามประเมินผล ให้ส่วนแผนงาน พร้อมส่งหนังสอื 
  และรายงานฯ ที่พิมพ์จากระบบสารสนเทศฯ กรณี ยังไม่สามารถเข้าใชร้ะบบฯ ได้ใหร้ายงาน 
  ด้วยเอกสารไปพลางก่อนจนกว่าจะเข้าใชร้ะบบฯ ได ้

ทุกวันที่ ๑๕ ของเดอืน  
ม.ค., เม.ย., ก.ค. และ ต.ค. ๕๕ 

- ส่วนแผนงาน  จัดทําสรุปรายงานผลการปฏบิัติการในภาพรวม ส่งให้สํานกังบประมาณและ 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นรายไตรมาส 

พ.ค., ส.ค., ธ.ค. ๕๕ - ส่วนแผนงาน ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน 
  และ ๑๒ เดือน พร้อมจดัทําคะแนนสรุปภาพรวมของส่วนงาน/ส่วน   นําเสนอคณะกรรมการ 
  ผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน 
- สถาบัน กําหนดให้นําผลคะแนนของส่วนงาน/ส่วน ไปเชื่อมโยงกับแรงจงูใจ  (การจัดสรรเงนิ 
  เลื่อนขั้นประจําปีการจัดสรรวงเงินงบประมาณประจําปีถดัไป และการประเมินผลการ 
  ดําเนินงานของผู้บริหารและบุคลากร เป็นต้น) 
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 ๘

ประกาศให้ 
ประชาชนทราบ 

๖.  กลไกและวธิีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ของสว่นงาน และส่วน 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                     
  
                                                             
                                     
 
                                    
 
     
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนงาน/ส่วน ภายในสถาบัน ทบทวน
บทบาทภาระหน้าท่ีท่ีสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจําปีและแผน    
กลยุทธ์ของสถาบัน 

ส่วนงาน/ส่วน จดัทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปี ของส่วนงาน/ส่วน 

ส่งให้  ส่วนแผนงาน 

ส่วนงาน/ส่วน จดัทําคํารับรอง  
การปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๕  
และลงนามคํารับรองฯ กับ อธิการบดี 

- ส่วนแผนงานและส่วนงาน/ส่วน 
  จัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์สถาบัน 
  และส่วนงาน/ส่วน ท่ีสอดคล้องกัน 

ส่วนงาน/ส่วน ดําเนินการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติงาน และส่งข้อมูล 
รายงานผลการดําเนินงาน ให้ 

ส่วนแผนงาน ทุกสิ้นเดือน 

ส่วนแผนงานดําเนินการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน 

รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน 

นําเสนอผลการประเมินฯ ต่อ 
ต่อคณะกรรมการผู้บริหารฯ 
และสภาสถาบัน เพื่อรับรอง 
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

อธิการบดี/หัวหน้าส่วนงานนําเสนอผล
การปฏิบัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานต่อสภาสถาบัน 

นําผลการประเมินฯ ไปใช้เป็นเกณฑ ์
ในการจัดสรร สิ่งจูงใจให้ส่วนงาน/
ส่วน ตามระดับของผลงาน 
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 ๙ 

 ๗.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสว่นงาน และ ส่วน 
 
 

 
 
 
                 
 

  
                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนงาน/ส่วนจัดส่งคํารับรอง 
การปฏิบัติงานและรายละเอียด
ตัวชี้วัดให้ส่วนแผนงาน 
 

         ภายในวันที ่
   ๑๓ มิ.ย. ๕๕ 

ภายในวันที่ 
๑ พ.ค.๕๕    

  หัวหน้าส่วนงาน/ส่วน 
  ลงนามใน 
  คํารับรองการปฏิบัติงาน 
  กับอธิการบดี 

   ทุกส้ินเดือน 
 

ส่วนงาน/ส่วนรายงานผล 
การปฏิบัติงาน ของ 
หน่วยงาน ให้ส่วนแผนงาน 
พร้อมปัญหา-อุปสรรค (ถ้ามี) 
 

ส่วนแผนงาน รายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหาร 
และส่งให้สํานักงบประมาณ 
 

 
- ส่วนแผนงาน รายงานสรุปผล 
   การปฏิบัติงานประจําปี 
   รอบ ๑๒ เดือน ของส่วนงาน/    
   ส่วน 
 

ส่วนแผนงาน แจ้งผลการ     
ประเมินฯ ให้ส่วนงาน/ส่วน 
ทราบ และนําไปปรับปรุง
การดําเนินงานต่อไป 
 

คณะกรรมการผู้บริหารฯ 
และสภาสถาบัน  
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนงาน/ส่วน 
 

ส่วนแผนงาน นําเสนอ 
ผลการปฏิบัติงาน  
ตามคํารับรองฯ 
และแผนกลยุทธ์  
ต่อคณะกรรมการผู้บริหาร
สถาบัน/สภาสถาบัน 
 

นําผลการประเมิน 
ไปเชื่อมโยงกับ 
เงินรางวัล/แรงจูงใจ 
และนําไปทบทวน 
แผนในปีต่อไป 
 

        ทุกวันที่ ๑๕ 
    ของเดือนถัดไป 
     เมื่อสิ้นไตรมาส 
 

  ภายในเดือน 
  ต.ค.-พ.ย.๕๕ 

 ภายในเดือน 
   ธ.ค.๕๕ 

ส่วนแผนงาน รายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานประจําปี ของ
ส่วนงาน/ส่วน (รอบ ๖ เดือน 
และ ๙ เดือน) เสนอ
คณะกรรมการ 
ผู้บริหารฯ/สภาสถาบัน 
 

-แจ้งผลการประเมิน 
หน่วยงาน รอบ ๖ เดือน และ 
๙ เดือน  เพื่อให้ส่วนงาน/
ส่วน เร่งรัดการดําเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 

       ภายในวันที่ ๓๐  
       เม.ย. ๕๕  และ 
         ๓๑ ก.ค. ๕๕ 

     ภายในวันที่ 
  ๓๑ พ.ค.๕๕  และ  
    ๓๑ ส.ค. ๕๕ 

    ภายในเดือน 
   ม.ค.-ก.พ. ๕๖ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๐

 
บทที่ ๒ 

การติดตามและประเมินผล 
 

๑.  วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล 
๑. เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วนต่าง ๆ ภายในสถาบัน 
๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคทีเ่กิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปญัหาอุปสรรคเพื่อใหง้านบรรลตุามเป้าหมาย 
๓. เพื่อทราบผลสัมฤทธิท์ี่เกิดขึ้นในการปฏิบัตงิานของส่วนงาน/ส่วนและในภาพรวมทั้งสถาบัน 

 
๒.  วธิีการติดตามและประเมินผล 
 การตดิตามและประเมินผล     ใช้วิธีศึกษาขอ้มลูจากเอกสารรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจําปี       ที่ทกุ 
ส่วนงาน/ส่วน    รายงานทกุวันที่ ๓๐ ของเดือน      และแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัตงิาน   
รอบ ๖  เดือน  ๙  เดือน  และ ๑๒  เดือน 
 
๓.  การดําเนินการติดตามและประเมินผล 

๑. วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการดําเนินงานจากรายงานผลการปฏบิัติงานประจําปแีละรายงานผลตามคํารับรองฯ 
รอบ ๖ เดือน  ๙ เดือน  และ ๑๒ เดือน  โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจรงิกับเกณฑ์การให้คะแนน              
ที่กําหนด   เพือ่พิจารณาความแตกต่างระหวา่งผลการดําเนนิงาน   และค่าเป้าหมายว่า   แตกต่างมากหรือ
น้อย 

๒. สรุปปัญหาอุปสรรคในการดําเนนิงาน  และส่วนงาน/ส่วนใด ไม่รายงาน หรือรายงานแต่ไม่ชดัเจน 
๓. ประสานกับส่วนงาน/ส่วนในกรณีที่มีความสงสัยในเรือ่งข้อมลูที่รายงาน 
๔. ส่งให้ส่วนงาน/ส่วนตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินฯ รอบ ๑๒ เดือน หากส่วนงาน/ส่วนใดพบว่า ไม่

ถูกตอ้งให้ทําหนังสือชี้แจง พรอ้มหลักฐานประกอบตัวชี้วดั 
 
๔.  การคํานวณผลการประเมิน 
     ๔.๑  ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ 
           ผลการประเมิน                    ระดับคะแนนที่ได้รับ 

• มีพัฒนาการดีเลิศ  ทําได้เกินเป้าหมายอย่างมาก ซึ่งการดําเนนิการเช่นนั้น  
ต้องใช้ความพยายามสูงมาก หรือพิจารณามิตอิื่นเพิ่มเติม เช่น การประหยัด เป็นต้น       ๕  

• มีพัฒนาการดีเยี่ยม ทําไดเ้กินเป้าหมาย ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก  ๔ 
• มีพัฒนาการดี ทําได้ตามเป้าหมาย      ๓ 
• มีพัฒนาการพอใช้   (ควรปรับปรุง)      ๒ 
• ไม่มีพัฒนาการ       (ต้องปรับปรุง)      ๑ 
 
ดังนั้น หากส่วนงาน/ส่วนใด มีผลระดับคะแนนที่ได้รับเท่ากับ ๕ แสดงว่า มีผลงานดีมาก คะแนนรวมที่ไดร้ับ 

ยิ่งสูงยิง่ด ี
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 ๑๑ 

     ๔.๒  ลักษณะของตัวชี้วัด/ชนิดของตัวชี้วดัที่นํามาประเมินผล 
 ๑)  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น จํานวน ร้อยละ  แนวทางในการประเมินจะมีการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสม โดย
อาจใช้ผลการดําเนินงาน ๓ ปีที่ผ่านมาของส่วนงาน/ส่วนเป็นฐานในการเจรจาเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด หรือ อาจให้เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพของชาติ หรือเกณฑ์มาตรฐานสากล ตามที่เห็นสมควร 
 ๒)  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มากกว่าหนึ่งตัว เช่น ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยในตัวชี้วัดที่ต้องแจกแจงเป็นตัวชี้วัดย่อย
หลายตัวชี้วัด  แนวทางการประเมินจะมีการกําหนดค่าน้ําหนัก ค่าเป้าหมาย และผลคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์ที่มีการเจรจาตกลงกัน ทั้งในแต่ละ
ตัวชี้วัดย่อยในภาพรวมของส่วนงาน/ส่วน  แล้วแต่กรณี 
 ๓) ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone)  แนวทางในการประเมินจะกําหนดระดับคะแนนในแต่ละ
ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการประเมินจะเป็นไปตามผลการดําเนินงานที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ในขั้นตอนนั้น เช่น  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีแผน 
๒ ดําเนินการตามแผนได้ 
๓ มีการกํากับติดตาม 
๔ มีการประเมินผลความสําเร็จ 
๕ มีการนําผลการประเมินไปใช้ 

 ๔) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ แนวทางในการประเมินจะมีคําอธิบาย
ผลงานในแต่ละระดับให้ชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนนจะมีคําอธิบายผลงานในการประเมินผลในทุกขั้นตอนของผลการ
ดําเนินงาน 

๕) ตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไม่สําเร็จ (Pass/Fail)  เช่น ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่สากล  แนวทางใน
การประเมินจะมีการอธิบายผลสําเร็จในการดําเนินงานที่เกิดขึ้น และถ้าไม่เป็นไปตามคําอธิบายนี้ถือว่าไม่สําเร็จ 

 
     ๔.๓  วิธีการคํานวณผลการประเมินตอนสิ้นปีงบประมาณ สามารถแบ่งไดเ้ป็น ๕ แบบ ดังนี้ 
              (๑)  การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
                 (๒) การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า ๑ ตัว 

(๓) การประเมินตัวชี้วดัตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) 
(๔) การประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
(๕) การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ไม่สําเร็จ (Pass/Fail) 
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 ๑๒

ตัวอย่างวิธีการคํานวณผลการประเมินตอนสิ้นปีงบประมาณ 
 

แบบที่ ๑ :  การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ตัวอย่าง : ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนทําวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ประจํา การเทียบบัญญัติไตรยางค์ กรณีที่อาจารย์ได้รับทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
อาจารย์ประจํา ร้อยละ ๒.๗๕ 

 
 

 
 
 
 

 
อาจารย์ที่ได้รับทุน ร้อยละ ๒.๗๕ มากกว่า ที่เกณฑ์การให้คะแนนระดับ ๒  =  ร้อยละ ๐.๗๕   
ดังนั้น  ผลคะแนนจริงที่ได้จึงอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ ๒ กับ ๓ 
คํานวณโดยวิธกีารเทยีบบัญญัตไิตรยางค์ 
 

ผลต่างของอาจารย์ที่ได้รับทุน      =  ร้อยละ ๑ (๓-๒) เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน ๑ 
ระดับ 
ผลต่างของอาจารย์ที่ได้รับทุน      =  ร้อยละ ๐.๗๕ (๒.๗๕-๒)  
เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน       ๑ x ๐.๗๕   =   ๐.๗๕๐๐ 
                                                                                     ๑ 
ดังนั้น  ผลการประเมินอาจารย์ที่ไดร้ับทุน จะได้ระดับคะแนน  =   ๒+๐.๗๕  =  ๒.๗๕๐๐    

 
หมายเหตุ  :  การคิดคะแนนร้อยละให้มีทศนิยม ๔ ตําแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัคะแนน
๑                               ๒   ๓                              ๔     ๕ 

๑                               ๒                       ๓                               ๔    ๕ 
ผลการดาํเนินงาน  

   ๒.๗๕      

ผลการดาํเนินงานจริงทีได้
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 ๑๓ 

 

แบบที่ ๒  : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า ๑ ตัว 
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวอย่าง : ระดับความสําเร็จของรอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                 ของหน่วยงาน 
                (น้ําหนัก : ร้อยละ ๑๕) 
 

(๑) 
ตัวชี้วัด 

(๒) 
น้ําหนัก 
ภายใน 
ตัวชี้วัด 

(๓) 
เป้าหมาย 
ตามแผน 

(๔) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
จริง 

(๕) 
ร้อยละของผลการ
ดําเนินงานจริง

เทียบ 
กบัเป้าหมาย 

((๔)/(๓)) X ๑๐๐ 

(๖) 
ผลคะแนน 

ที่ได้ 

(๗) 
คะแนน 
ถ่วง

น้ําหนัก 
((๖)X(๒)) 

๑. จํานวนผู้สําเร็จ 
    การศึกษาด้าน 
    สังคมศาสตร์ 

  ๐.๓๓ 
(๕/๑๕) 
 

๒,๐๐๐ 
คน 

๑,๕๕๐ 
คน 

๗๗.๕๐๐๐ ๒.๗๗๕๐ ๐.๙๑๕๘ 

๒. จํานวนผู้บริหาร 
    ที่เข้ารับ 
    การพัฒนา 

๐.๓๓ 
(๕/๑๕) 

 

๒๐ 
คน 

๑๖ 
คน 

๘๐.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๐.๙๙๐๐ 

๓. จํานวนผู้สําเร็จ 
     การศึกษาดา้น 
     วิทยาศาสตร ์
     และเทคโนโลยี 

๐.๓๔ 
(๕/๑๕) 
 

๑,๕๐๐ 
คน 

๑,๖๐๐ 
คน 

๑๐๖.๖๖๖๗ ๕.๐๐๐๐ ๑.๗๐๐๐ 

รวม ๑ ค่าคะแนนของตวัชี้วัดนี้เท่ากับ ๓.๖๐๕๘ 
 
หมายเหตุ : ใช้วิธีการคํานวณคะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัดย่อยเหมือนแบบที่ ๑ 

              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดบัคะแนน
๑                               ๒   ๓                              ๔     ๕ 

๖๐                             ๗๐                   ๘๐                              ๙๐    ๑๐๐ 
ผลการดาํเนินงาน  

 ๗๗.๕๐๐๐  

ผลการดาํเนินงานจริงทีได้
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 ๑๔

แบบที่ ๓ : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) 
 ประเมินผลความสําเร็จจากความคืบหน้าของผลการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทยีบกับ
แผนงานทีก่ําหนด แล้วพจิารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนด 

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจรงิ 
ตัวอย่าง  :    ผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ก และหน่วยงาน ข    ในตวัชีว้ัดระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยข์องสถาบันฯ 
                    
 

 

หน่วยงาน 
ก 

หน่วยงาน 
ข 

 
     

 
 

   

     

มีการนําผลการกํากับติดตาม
ประเมินผลไปใช้ในการส่งเสริมการ
ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณและการ
วางแผนป้องกันการกระทําผิด
จรรยาบรรณ รวมทั้งการทบทวน
จรรยาบรรณวิชาชีพให้เหมาะสม
ทันสมัยยิ่งขึ้น 

ระดับ ๕ 
(ขั้นตอนที ่
๑+๒+๓+
๔+๕) 

   

    

มีการประเมินการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ว่า
สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ระดับ ๔ 
(ขั้นตอนที ่
๑+๒+๓+

๔) 

   
   

มีการประเมินระบบการกํากับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์

ระดับ ๓ 
(ขั้นตอนที ่
๑+๒+๓) 

   

  

มีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ในด้านความสําเร็จ
และมาตรการดําเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์

ระดับ ๒ 
(ขั้นตอนที ่
๑+๒) 

   
 

มีการแต่งต้ังกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ ๑ 
(ขั้นตอนที ่

๑) 
 

หน่วยงาน ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้ 
ก สามารถดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ 

แต่ไม่ได้ดําเนินการในขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ 
๒ 

ข สามารถดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ ๑ แต่
ขั้นตอนที่ ๒ ยังไม่มีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ จึงถูกหักคะแนน 
๑.๐ และไม่ได้ดําเนินการในขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ 

๑ 

 
 

ตวัอยา่ง 
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 ๑๕

แบบที่ ๔ : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

    
     ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทยีบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดับคะแนน ๕ ระดับ คือ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  ตัวชี้วัดที่ ๑๗    ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 
 

การประเมินผล น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

๑. ด้านระบบฐานข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา 
     - มีแผนการจัดทําระบบฐานข้อมูลและ  
       ระบบสารสนเทศขององค์กรและพัฒนา 
       ระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย ๔ ระบบ 

๑ ๒ ระบบ ๔ ๒ 

๒. ด้านระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
     - มีการพัฒนาการให้บริการข้อมูล 
       สารสนเทศ ให้สอดคล้องตามพันธกิจ 

๐.๕ ๓ ระบบ ๔ ๑ 

๓. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล 
     สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 
     - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
       ระดับดีมาก 

๐.๕ ร้อยละ ๘๕ ๓.๕ ๐.๘๗๕ 

 ๒ ผลคะแนนของตัวชี้วัด ๓.๘๗๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัคะแนน
๑                               ๒   ๓                              ๔     ๕ 

๑                               ๒                       ๓                               ๔    ๕ 
ผลการประเมิน 
คณุภาพ 

  
   ๓.๘๗๕      

ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
จริงทีได้ 
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 ๑๖ 

แบบที่ ๕ : การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ / ไม่สําเร็จ (Pass/Fail) 
  ตัวอย่าง    :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล 
  คําอธิบาย :   การพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับ 
                    นานาชาติ โดยได้รับการจดัอนัดับเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรอืระดับ 
                    สาขาย่อยจากสถาบันกลางที่เป็นที่ยอมรับ  เช่น The Times Higher Education Supplement   
                    ของ อังกฤษ,   Maclean’s magazine   ของประเทศแคนาดา,  Good University Guides   ของ 
                    ประเทศออสเตรเลีย, U.S.News&World Report ของประเทศสหรัฐอเมรกิา, Asiaweek ของฮ่องกง  
                    เป็นต้น 
 
  เกณฑ์การใหค้ะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ไม่ได้รับการจัดอันดับ 
๒                      - 
๓                      - 
๔                     - 
๕ ได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาํของโลกในระดับ

สถาบัน หรือระดับสาขาย่อยจากสถาบันกลาง ที่เป็นทีย่อมรับ 
 

ตัวอย่าง ๑ :  การประเมินตัวชี้วัดผลสําเรจ็ 
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจรงิ 
           สถาบัน ก ได้รับการจดัอันดับเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบัน หรือระดับสาขา 
ย่อยจากสถาบนักลางทีเ่ป็นที่ยอมรับระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล ถือว่า สําเร็จอยู่ที่ระดับ
คะแนน ๕ 

 
ตัวอย่าง ๒ :  การประเมินตัวชี้วัดผลไม่สําเรจ็ 
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจรงิ 
          สถาบัน ข ไม่ได้รับการจัดอันดับ ระดบัความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากลของสถาบันอุดมศึกษา   
ข ถอื ว่า ไม่สําเร็จ   อยู่ที่ระดบัคะแนน ๑ 
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 ๑๗

บทที่ ๓ 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานและส่วน 

 
 ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ ของส่วนงาน/ส่วน ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
๑ เป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนงาน/ส่วน      ได้ประกาศต่อสาธารณชนว่า จะมุ่งมั่นในการดําเนินงานและพัฒนาส่วน

งาน/ส่วนให้บรรลุเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๓) 
๒ เป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนงาน/ส่วน     ได้พัฒนาส่วนงาน/ส่วนตามพันธกิจของส่วนงาน/ส่วน  เพื่อนําไปสู่ส่วน

งาน/ส่วนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในด้านวิชาการ บริหารจัดการ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ต่อไป 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบันต้องการให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๓) ให้บรรลุเป้าหมาย จึงปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารวาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว โดย
ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบร่วมกัน ดังนี้  

๑. การแบ่งประเภทของส่วนงาน และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่ม  
๑.๑ กลุ่มงานวชิาการ แบ่งกลุม่ย่อย เป็น ๓ กลุ่ม  

 

ประเภทกลุ่มยอ่ย 
(ส่วนงานวิชาการสามารถเลือกกลุ่มได้) 

จํานวนตัวชี้วัดจําแนกตามกลุม่ที่เลือก 

ตัวชี้วัดตามแผน
กลยทุธ ์

ตัวชี้วัดตาม
นโยบาย 

สภาสถาบัน 

ตัวชี้วัดเพิ่ม รวม 

๑.๑.๑ กลุ่มส่วนงานวิชาการ ๒๘  ๑  ๒๙ 
๑.๑.๒ กลุ่ม ม.วิจัย ๒๘ ๑ ๔ ๓๓ 
๑.๑.๓ กลุ่มท้าทาย ๒๘ ๑ ๖ ๓๕ 

 

๑.๒ กลุ่มงานสนับสนุน 
 

ประเภทส่วนงาน 

จํานวนตัวชี้วัดจําแนกตามกลุม่ที่เลือก 

ตัวชี้วัดตามแผน
กลยทุธ ์

ตัวชี้วัดตาม
นโยบาย 

สภาสถาบัน 

ตัวชี้วัดเพิ่ม รวม 

๑.๒.๑ สํานักงานสภาสถาบัน ๑๑  ๑  ๑๒ 
๑.๒.๒ สํานักงานอธิการบด ี ๑๑  ๑  ๑๒ 
๑.๒.๓  ส่วนงานอื่น 
        - สํานักทะเบียนฯ 
        - สํานักหอสมุดกลาง 
        - สํานักบริการคอมฯ 
        - สํานักส่งเสริมฯ 

๑๑ ๑  ๑๒ 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๘

๒. การกําหนดค่าน้ําหนัก         
๒.๑  กลุ่มส่วนงานวิชาการ กําหนดค่าน้ําหนักเท่ากัน ทั้ง ๓ กลุ่ม คือ 

                        มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผล   ร้อยละ ๕๐ 
                        มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  ร้อยละ ๒๐ 
                        มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  ร้อยละ ๑๕ 
                        มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาสถาบัน   ร้อยละ ๑๕  
                 ๒.๒  กลุ่มส่วนงานอื่น กําหนดค่าน้ําหนัก ดังนี้ 
 

ประเภทกลุ่ม มิติที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติที่ ๓ มิติที่ ๔ 
๑. สํานักส่งเสริมฯ ๓๐ ๓๐ ๑๐ ๓๐ 
๒. สํานักหอสมุดกลาง ๓๐ ๔๐ ๑๐ ๒๐ 
๓. สํานักทะเบียนฯ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๔๐ 
๔. สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ๓๐ ๔๐ ๒๐ ๑๐ 
๕. สํานักงานอธิการบดี ๒๕ ๔๐ ๑๐ ๒๕ 
๖. สํานักงานสภาสถาบัน ๔๐ ๒๐ ๑๐ ๓๐ 
 

 ทั้งนี้ ทุกส่วนงานสามารถกําหนดค่าน้ําหนักในแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละมิติได้ตามความเหมาะสม 
 

   ๓. การกําหนดค่าเป้าหมาย  ให้ทุกส่วนงานกาํหนดค่าเป้าหมายในปี  ๒๕๕๕ จากค่าเฉลี่ยขอ้มูลพื้นฐานย้อนหลัง 
๓ ปี  และวางค่าเป้าหมายทีร่ะดับ ๓ กรณีมขี้อมูลย้อนหลงัไม่ครบ ๓ ปี ใหใ้ช้ตามจํานวนขอ้มูลที่มี หรือหากเป็นตัวชี้วัด
ใหม่ ให้ส่วนงานประมาณค่าเป้าหมายและวางไว้ทีร่ะดับ ๓ สําหรับระยะห่างของคะแนนการประเมินในแตล่ะตัวชี้วัด  ให้
ส่วนงานกําหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับเท่าๆ กัน  (Linear)    และเป็นไปตามความเหมาะสมและตามศักยภาพของแต่
ละส่วนงาน 
            ๔. ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงานของสถาบัน จาํนวน ๗ ตัวชี้วดั ดังนี ้

    -  ตัวชี้วัดที่ ๑.๙ ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับ 
                          มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 

- ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๑ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีรู่้จกัสถาบัน * 
    -  ตัวชี้วัดที่ ๔      ระดับความสําเร็จในการพัฒนาส่วนงานวิชาการสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน 
    -  ตัวชี้วัดที่ ๖.๓   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม  
    -  ตัวชี้วัดที่ ๑๑    ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลเทียบเคียงมหาวทิยาลัยในภูมิภาค 
                           อาเซียน * 
    -  ตัวชี้วัดที่ ๑๖    ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ 
    -  ตัวชี้วัดที่ ๑๙    ระดับความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานตามพันธกิจ 

๕. ให้ทกุส่วนงานใช้เป้าหมายของส่วนงานโดยสถาบันจัดเก็บข้อมูล  จํานวน ๓ ตัวชี้วัด ดงันี ้
    - ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ทําวจิัยที่มีตอ่กระบวนการให้บริการในการทําวิจัย 
    - ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของสถาบัน 
    - ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ร้อยละความพึงพอใจของบคุลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

หมายเหตุ :    * คือตัวชี้วัดที่เสนอขอใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงานเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร   
                     วาระพิเศษ ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว  
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๙

            ๖. รูปแบบการประเมินฯ แบ่งเป็น ๔ รูปแบบ คือ 
 

๑. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ระดับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผล 
(ร้อยละ ๕๐) 

  

 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการหรือ
แผนกลยุทธ์และตามภารกิจหลัก 

๑. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (ตัวชี้วัดย่อย ๑๕ ตัว) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 ๑.๑ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําในระยะเวลา ๖ เดือน หลังจากจบ

การศึกษา 
 ๑.๒ ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายมากกว่า ๓.๕ 
 ๑.๓ ร้อยละพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 
 ๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อห้องปฏิบัติการ 
 ๑.๕ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา 
 ๑.๖ ร้อยละของงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและภาคอุตสาหกรรมและ

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
 ๑.๗ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อ

อาจารย์ประจํา 
 ๑.๘ ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาชุมชนและ

รองรับประชาคมอาเซียน 
 ๑.๙ ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับ

มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 ๑.๑๐ ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด 
 ๑.๑๑ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รู้จักสถาบัน 
 ๑.๑๒ ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 ๑.๑๓ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์
ประจํา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 ๑.๑๔ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๑.๑๕ ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
 ๒. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์หรือภารกิจหลักของส่วนงาน  
(ด้านประสิทธิผล)(ตัวชี้วัดย่อย.....ตัว)(ตัวชี้วัดที่ไม่ซํ้ากับตัวชี้วัดในข้อ 
๑ และมิติที่ ๒, ๓ และ ๔) 
 

   
   



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๐

๑. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ระดับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผล (ต่อ) 
(ร้อยละ ๕๐) 

  

 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการหรือ 
แผนกลยุทธ์และตามภารกิจหลัก 

๓. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดที่เพ่ิมเติมจากแผนกลยุทธ์สถาบัน (ตัวชี้วัดย่อย ๖ ตัว) 

 ๓.๑ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

 ๓.๒ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการจดสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

 ๓.๓ จํานวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ 
 ๓.๔ จํานวนโครงการวิจัยที่ ร่วมกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานใน

ต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
 ๓.๕ จํานวนอาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ 
 ๓.๖ จํานวนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนกับสถาบัน 
 ๔. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาส่วนงานวิชาการสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน 

(จํานวนส่วนงานวิชาการ ซ่ึงเป็น KPI ในแผนฯ ให้เป็นระดับใน KPI นี้) 
(ปย. ๒ ข้อ ๑.๑) 

มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
(ร้อยละ ๒๐) 

  

 คุณภาพการให้บริการ      ๕. 
 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
(ปย. ๑ ข้อ ๒.๑) 

 ๖. 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(ปย. ๑ ข้อ ๗.๑, ๙.๑)  

 ๖.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ทําวิจัยที่มีต่อกระบวนการให้บริการ 
ในการทําวิจัย 

 ๖.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการวิชาการ 
 ๖.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๖.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการของส่วนงานอื่น 
 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการหรือ 

แผนกลยุทธ์และตามภารกิจหลัก 
 

๗. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์หรือภารกิจหลักของส่วนงาน  
(ด้านคุณภาพการให้บริการ)                 
(ตัวชี้วัดย่อย.....ตัว)(ตัวชี้วัดที่ไม่ซํ้ากับตัวชี้วัด  ในมิติที่ ๑, ๓ และ ๔) 

 การประกันคุณภาพ ๘. ระดับคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด (ปย. ๓ ข้อ ๓.๑) 

   
   
   
   
   
   
   



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๑

๑. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ระดับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 

มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๑๕) 

  

 ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน ๙. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสถาบัน 

 หลักสูตรและการเรียนการสอน ๑๐. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานระดับภูมิภาค
อาเซียน (ปย. ๑ ข้อ ๙.๒) 

 ๑๑. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลเทียบเคียงมหาวิทยาลัย 
ในภูมิภาคอาเซียน (ปย. ๒ ข้อ ๕.๑) 

 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการหรือ 
แผนกลยุทธ์และตามภารกิจหลัก 
 

๑๒. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์หรือภารกิจหลักของส่วนงาน  
(ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน)                 
(ตัวชี้วัดย่อย.....ตัว)(ตัวชี้วัดที่ไม่ซํ้ากับตัวชี้วัดในมิติที่ ๑, ๒ และ ๔) 

มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาสถาบัน 
(ร้อยละ ๑๕) 

  

 การบริหารจัดการ ๑๓.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (TQA) 
(ปย. ๓ ข้อ ๑.๑) 

 ๑๔.  จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนักปฏิบัติ (ปย. ๓ ข้อ ๕) 
 ๑๕. ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงที่ลดลงในแต่ละด้าน (ปย. ๓ ข้อ ๖.๑) 
 ๑๖. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการสร้างแรงจูงใจ 

และสวัสดิการ (ปย. ๓ ข้อ ๒.๑) 
 ๑๗. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพ

ชีวิต (ปย. ๓ ข้อ ๘.๑) 
 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการหรือ 

แผนกลยุทธ์และตามภารกิจหลัก 
 

๑๘. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์หรือภารกิจหลักของส่วนงาน  
(ด้านการพัฒนาองค์กร)                 
(ตัวชี้วัดย่อย..... ตัว)(ตัวชี้วัดที่ไม่ซํ้ากับตัวชี้วัดในมิติที่ ๑, ๒ และ ๓) 

 การจัดการสารสนเทศ ๑๙.  ระดับความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงาน
ตามพันธกิจ  
(ปย. ๒ ข้อ ๗.๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๒

๒. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กลุ่มส่วนงานวิชาการ 

ประเด็นการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด 

ประเภทกลุ่มส่วนงานวิชาการ 
ท้าทาย 

๑ ใน ๑๐ 
อาเซียน 

ม. วิจัย 
ส่วนงาน
วิชาการ 

มิติที่ ๑ ด้าน
ประสิทธิผล 
(ร้อยละ ๕๐) 

     

 ผลสําเร็จตาม 
แผนปฏิบัติการ
หรือแผนกลยุทธ์ 

๑. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผน  
กลยุทธ์ของสถาบัน (ตัวชี้วัดย่อย ๑๕ ตัว) 

   

และตามภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑    
หลัก ๑.๑ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําในระยะเวลา ๖ 

เดือน หลังจากจบการศึกษา 
   

 ๑.๒ ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า ๓.๕ 

   

 ๑.๓ ร้อยละพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้น    
 ๑.๔ ร้อยละความพึ งพอใจของนักศึกษาที่ มี ต่อ

ห้องปฏิบัติการ 
   

 ๑.๕ ร้ อ ย ล ะขอ งจํ า น วนผล ง านวิ จั ย ห รื อ ง าน
สร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา 

   

 ๑.๖ ร้อยละของงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและ
ภาคอุตสาหกรรมและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
และสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

   

 ๑.๗ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์ประจํา 

   

 ๑.๘ ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่
แก้ไขปัญหาชุมชนและรองรับประชาคมอาเซียน 

   

 ๑.๙ ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่
มีการบูรณาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
อาเซียน 

   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒    
 ๑.๑๐ ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด    
 ๑.๑๑ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รู้จักสถาบัน    
 ๑.๑๒ ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก    
 ๑.๑๓ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ
อ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์
ประจํา 

   

      
   

 
   



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๓ 

๒. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กลุ่มส่วนงานวิชาการ 

ประเด็นการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด 

ประเภทกลุ่มส่วนงานวิชาการ 
ท้าทาย 

๑ ใน ๑๐ 
อาเซียน 

ม. วิจัย 
ส่วนงาน
วิชาการ 

มิติที่ ๑ ด้าน
ประสิทธิผล (ต่อ) 
(ร้อยละ ๕๐) 

     

 ผลสําเร็จตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓    
แผนปฏิบัติการ
หรือแผนกลยุทธ์ 

๑.๑๔ ร้อยละของบุคลากรที่ ไ ด้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

   

และตามภารกิจ ๑.๑๕ ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น    
หลัก  ๒. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน

การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผน
กลยุทธ์หรือภารกิจหลักของส่วนงาน  
(ด้านประสิทธิผล)(ตัวชี้วัดย่อย.....ตัว)(ตัวชี้วัดที่
ไม่ซํ้ากับตัวชี้วัดในข้อ ๑ และมิติที่ ๒, ๓ และ ๔) 

 

 ๓. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่เพ่ิมเติมจาก
แผนกลยุทธ์สถาบัน (ตัวชี้วัดย่อย ๖ ตัว) 

   

 ๓.๑ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่น
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

  - 

 ๓.๒ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

  - 

 ๓.๓ จํานวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์   - 
 ๓.๔ จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา/

หน่วยงานในต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศ 

   

 ๓.๕ จํานวนอาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ  - - 
 ๓.๖ จํานวนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการ

แลกเปลี่ยนกับสถาบัน 
 - - 

 ๔. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาส่วนงานวิชาการ
สู่ระดับภูมิภาคอาเซียน (จํานวนส่วนงานวิชาการ 
ซ่ึงเป็น KPI ในแผนฯ ให้เป็นระดับใน KPI นี้) 
(ปย. ๒ ข้อ ๑.๑) 
 

   

เฉพาะส่วนงานที่มีตัวชี้วัดตาม
แผนกลยุทธ์ และตัวชี้ วัดตาม
ภารกิจหลักของส่วนงาน 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๔

๒. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กลุ่มส่วนงานวิชาการ 

ประเด็นการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด 

ประเภทกลุ่มส่วนงานวิชาการ 
ท้าทาย 

๑ ใน ๑๐ 
อาเซียน 

ม. วิจัย 
ส่วนงาน
วิชาการ 

มิติที่ ๒ ด้าน
คุณภาพการ
ให้บริการ 
(ร้อยละ ๒๐) 

  

   

 คุณภาพการ
ให้บริการ      

๕. 
 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
(ปย. ๑ ข้อ ๒.๑)    

 ๖. 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(ปย. ๑ ข้อ ๗.๑, ๙.๑)  

   

 ๖.๑ ร้อยละความพึ งพอใจของผู้ ทํ า วิจั ยที่ มี ต่ อ
กระบวนการให้บริการในการทําวิจัย 

   

 ๖.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการ
ให้บริการวิชาการ 

   

 ๖.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   

 ผลสําเร็จตาม 
แผนปฏิบัติการ
หรือแผนกลยุทธ์
และตามภารกิจ
หลัก 
 

๗. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผน
กลยุทธ์หรือภารกิจหลักของส่วนงาน  
(ด้านคุณภาพการให้บริการ)                 
(ตัวชี้วัดย่อย.....ตัว)(ตัวชี้วัดที่ไม่ซํ้ากับตัวชี้วัด  
ในมิติที่ ๑, ๓ และ ๔) 

 

 การประกัน
คุณภาพ 

๘. ระดับคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด (ปย. ๓ ข้อ ๓.๑)    

มิติที่ ๓ ด้าน
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ ๑๕) 

  

   

 ประสิทธิภาพ
ของการใช้
พลังงาน 

๙. ระดับความสํา เร็จของการดํา เนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของสถาบัน    

 หลักสูตรและ
การเรียนการสอน 

๑๐. ร้อยละของหลักสูตรที่ ไ ด้รับการร่วมมือจาก
หน่วยงานระดับภูมิภาคอาเซียน  
(ปย. ๑ ข้อ ๙.๒) 

   

 ๑๑. ระ ดับความสํ า เร็ จ ในการจัดทํ าฐานข้อมูล
เทียบเคียงมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน  
(ปย. ๒ ข้อ ๕.๑) 
 
 
 

   

เฉพาะส่วนงานที่มีตัวชี้วัดตาม
แผนกลยุทธ์ และตัวชี้ วัดตาม
ภารกิจหลักของส่วนงาน 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๕

๒. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กลุ่มส่วนงานวิชาการ 

ประเด็นการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด 

ประเภทกลุ่มส่วนงานวิชาการ 
ท้าทาย 

๑ ใน ๑๐ 
อาเซียน 

ม. วิจัย 
ส่วนงาน
วิชาการ 

มิติที่ ๓ ด้าน
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ ๑๕)  
(ต่อ) 

  

   

 ผลสําเร็จตาม 
แผนปฏิบัติการ
หรือแผนกลยุทธ์
และตามภารกิจ
หลัก 
 

๑๒. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผน
กลยุทธ์หรือภารกิจหลักของส่วนงาน  
(ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน)               
(ตัวชี้วัดย่อย.....ตัว)(ตัวชี้วัดที่ไม่ซํ้ากับตัวชี้วัดใน
มิติที่ ๑, ๒ และ ๔) 

 

มิติที่ ๔ ด้านการ
พัฒนาสถาบัน 
(ร้อยละ ๑๕) 

  
   

 การบริหาร
จัดการ 

๑๓.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ (TQA)(ปย. ๓ ข้อ ๑.๑) 

ตัวชีวดัเลอืกสําหรับส่วนงานวชิาการ 

 ๑๔.  จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนักปฏิบัติ  
(ปย. ๓ ข้อ ๕) 

   

 ๑๕. ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงที่ลดลงในแต่ละ
ด้าน (ปย. ๓ ข้อ ๖.๑) 

   

 ๑๖. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ  
(ปย. ๓ ข้อ ๒.๑) 

   

 ๑๗. ร้อยละความพึ งพอใจของบุคลากรที่ มี ต่ อ
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  
(ปย. ๓ ข้อ ๘.๑) 

   

 ผลสําเร็จตาม 
แผนปฏิบัติการ
หรือแผนกลยุทธ์
และตามภารกิจ
หลัก 
 

๑๘. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผน
กลยุทธ์หรือภารกิจหลักของส่วนงาน  
(ด้านการพัฒนาองค์กร)                 
(ตัวชี้วัดย่อย..... ตัว)(ตัวชี้วัดที่ไม่ซํ้ากับตัวชี้วัด
ในมิติที่ ๑, ๒ และ ๓) 

 

 การจัดการ
สารสนเทศ 

๑๙.  ระดับความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศ  
มาใช้ในการดําเนินงานตามพันธกิจ  
(ปย. ๒ ข้อ ๗.๑) 

   

 
 

เฉพาะส่วนงานที่มีตัวชี้วัดตาม
แผนกลยุทธ์ และตัวชี้ วัดตาม
ภารกิจหลักของส่วนงาน 

เฉพาะส่วนงานที่มีตัวชี้วัดตาม
แผนกลยุทธ์ และตัวชี้ วัดตาม
ภารกิจหลักของส่วนงาน 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๖

๓. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กลุ่มส่วนงานอื่น 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด 

ประเภทกลุ่มส่วนงานอื่น 

ส.ส่งเสริมฯ ส.หอสมุดฯ ส.ทะเบียนฯ ส.บริการคอมฯ 

มิติที่ ๑ ด้าน
ประสิทธิผล 

  ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๓๐ 

 ผลสําเร็จ
ตามแผนปฏิบัติ
การหรือแผน
กลยุทธ์และ 

๑. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุ เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน  

    

ตามภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒     
หลัก ๑.๑๑ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รู้จักสถาบัน     
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓     
 ๑.๑๔ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
    

 ๑.๑๕ ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น   -  -  - 
 ๒. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง

น้ําหนักในการบรรลุ เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์หรือ
ภารกิจหลักของส่วนงาน  
(ด้านประสิทธิผล) (ตัวชี้วัดย่อย.....ตัว) 
(ตัวชี้วัดที่ไม่ซํ้ากับตัวชี้วัดในข้อ ๑, มิติ
ที่ ๒, ๓ และ ๔) 

 
 

มิติที่ ๒ ด้าน
คุณภาพการ
ให้บริการ 

  ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ 

 คุณภาพการ
ให้บริการ      

๖. 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(ปย. ๑ ข้อ ๗.๑, ๙.๑)  

    

 ๖.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากการให้บริการวิชาการ  

 
 
 

 
 

 
  ๖.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๖.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จากการให้บริการของส่วนงานอื่น 
    

 ผลสําเร็จ
ตามแผนปฏิบัติ
การหรือแผน
กลยุทธ์และ
ตามภารกิจ
หลัก 

๗. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุ เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์หรือ
ภ า รกิ จหลั กขอ งส่ วน ง าน  ( ด้ า น
คุณภาพการให้บริการ)(ตัวชี้วัดย่อย.....
ตัว)(ตัวชี้วัดที่ไม่ซํ้ากับตัวชี้วัดในมิติที่ 
๑, ๓ และ ๔) 

 

       
       

เฉพาะส่วนงานที่มีตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์
ของส่วนงาน และตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ
ส่วนงาน 

เฉพาะส่วนงานที่มีโครงการ/กิจกรรม/งปม. 
ในแผนงานบริการวิชาการ 

เฉพาะส่วนงานที่มีตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์
ของส่วนงาน และตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก
ของส่วนงาน 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๗ 

๓. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กลุ่มส่วนงานอื่น 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด 

ประเภทกลุ่มส่วนงานอื่น 

ส.ส่งเสริมฯ ส.หอสมุดฯ ส.ทะเบียนฯ ส.บริการคอมฯ 

มิติที่ ๒ ด้าน
คุณภาพการ
ให้บริการ (ต่อ) 

  
    

 การประกัน
คุณภาพ 

๘. ระดับคะแนนการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
(ปย. ๓ ข้อ ๓.๑) 

    

มิติที่ ๓ ด้าน
ประสิทธิภาพ
ของการ
ปฏิบัติงาน 

  ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๒๐ 

ประสิทธิภาพ
ของการใช้
พลังงาน 

๙. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบัน 

    

 การปรับปรุง
หรือพัฒนา
กระบวนการ
ให้บริการ 

๑๒. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุ เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์หรือ
ภารกิจหลักของส่วนงาน  
(ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน)        
(ตัวชี้วัดย่อย…..ตัว)(ตัวชี้วัดที่ไม่ซํ้ากับ
ตัวชี้วัดในมิติที่ ๑, ๒ และ ๔) 

 

มิติที่ ๔ ด้าน
การพัฒนา
สถาบัน 

  ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๑๐ 

 การบริหาร
จัดการ 

๑๓. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ (TQA)(ปย. ๓ ข้อ ๑.๑) 

ตัวชีวดัเลอืกสําหรับส่วนงานอนื 

 ๑๔.  จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนักปฏิบัติ  
(ปย. ๓ ข้อ ๕) 

    

 ๑๕. ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงที่ลดลง
ในแต่ละด้าน (ปย. ๓ ข้อ ๖.๑) 

    

 ๑๖. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่ อ ระบบการสร้ า งแรงจู ง ใจและ
สวัสดิการ (ปย. ๓ ข้อ ๒.๑) 

    

 การบริหาร
จัดการ  

๑๗. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
(ปย. ๓ ข้อ ๘.๑) 

    

 
 
 

  
    

เฉพาะส่วนงานที่มีตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์
ของส่วนงาน และตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก
ของส่วนงาน 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๘

๓. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กลุ่มส่วนงานอื่น 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด 

ประเภทกลุ่มส่วนงานอื่น 

ส.ส่งเสริมฯ ส.หอสมุดฯ ส.ทะเบียนฯ ส.บริการคอมฯ 

มิติที่ ๔ ด้าน
การพัฒนา
สถาบัน (ต่อ) 

  
    

 ผลสําเร็จ
ตามแผนปฏิบัติ
การหรือแผน
กลยุทธ์และ
ตามภารกิจ
หลัก 

๑๘ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุ เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์หรือ
ภารกิจหลักของส่วนงาน  
(ด้านการพัฒนาองค์กร)                 
(ตัวชี้วัดย่อย…..ตัว)(ตัวชี้วัดที่ไม่ซํ้ากับ
ตัวชี้วัดในมิติที่ ๑, ๒ และ๓) 

 

 การจัดการ
สารสนเทศ 

๑๙.  ระดับความสําเร็จในการนําระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานตาม
พันธกิจ (ปย. ๒ ข้อ ๗.๑) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะส่วนงานที่มีตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์
ของส่วนงาน และตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ
ส่วนงาน 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๙

๔. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กลุ่มสํานักงานสภาสถาบันละสํานักงานอธิการบดี 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 
ประเภทกลุ่ม 

ส.สภา
สถาบัน 

สนอ. 

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผล   ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๒๕ 

 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ 
   การหรือแผนกลยุทธ์และ 
   ตามภารกิจหลัก 

๑. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน  

  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   
 ๑.๑๑ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รู้จักสถาบัน   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   
 ๑.๑๔ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา

บุคลากร 
  

 ๒. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์
หรือภารกิจหลักของส่วนงาน (ด้านประสิทธิผล) 
(ตัวชี้วัดย่อย.....ตัว)(ตัวชี้วัดที่ไม่ซํ้ากับตัวชี้วัดในข้อ ๑ 
และมิติที่ ๒, ๓ และ ๔) 

 

มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

  ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๔๐ 

 คุณภาพการ 
   ให้บริการ      

๖. 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(ปย. ๑ ข้อ ๗.๑, ๙.๑)  

  

 ๖.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากงานวิจัย   
 ๖.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ รับบริการจากการ

ให้บริการวิชาการ 
 

 ๖.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  

 ๖.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ รับบริการจากการ
ให้บริการของส่วนงานอื่น 

  

 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ 
   การหรือแผนกลยุทธ์และ 
   ตามภารกิจหลัก 
 
 

๗. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์
หรือภารกิจหลักของส่วนงาน  
(ด้านคุณภาพการให้บริการ)                 
(ตัวชี้วัดย่อย.....ตัว) 
(ตัวชี้วัดที่ไม่ซํ้ากับตัวชี้วัดในมิติที่ ๑, ๓ และ ๔) 

 

 การประกันคุณภาพ ๘. ระดับคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด (ปย. ๓ ข้อ ๓.๑) 

  

     
     
     
     
     

เ ฉพา ะส่ วน ง านที่ มี
ตั วชี้ วั ดตามแผนกล
ยุทธ์ของส่วนงาน และ
ตั ว ชี้ วั ด ต ามภารกิ จ
หลักของส่วนงาน/ส่วน 

เฉพาะส่วนงานที่มีภารกิจ 
หรือไดร้ับจัดสรร งปม. 

เ ฉพา ะส่ วน ง านที่ มี
ตั วชี้ วั ดตามแผนกล
ยุทธ์ของส่วนงาน และ
ตั ว ชี้ วั ด ต ามภารกิ จ
หลักของส่วนงาน/ส่วน 
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 ๓๐

๔. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กลุ่มสํานักงานสภาสถาบันละสํานักงานอธิการบดี 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 
ประเภทกลุ่ม 

ส.สภา
สถาบัน 

สนอ. 

มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน 

  ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

 ประสิทธิภาพของการใช้ 
   พลังงาน 

๙. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสถาบัน   

 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ 
   การหรือแผนกลยุทธ์และ 
   ตามภารกิจหลัก 

๑๒. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์
หรือภารกิจหลักของส่วนงาน  
(ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน)                 
(ตัวชี้วัดย่อย.....ตัว) 
(ตัวชี้วัดที่ไม่ซํ้ากับตัวชี้วัดในมิติที่ ๑, ๒ และ ๔) 

 

มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนา
สถาบัน 

  ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๒๕ 

 การบริหารจัดการ ๑๓.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
(TQA)(ปย. ๓ ข้อ ๑.๑) 

ตัวชีวดัเลอืก 

 ๑๔.  จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนักปฏิบัติ  
(ปย. ๓ ข้อ ๕) 

  

 ๑๕. ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงที่ลดลงในแต่ละด้าน 
(ปย. ๓ ข้อ ๖.๑) 

  

 ๑๖. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ ระบบการ
สร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ  
(ปย. ๓ ข้อ ๒.๑) 

  

 ๑๗. ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ที่ มี ต่ อ
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต (ปย. ๓ ข้อ ๘.๑) 

  

 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ 
   การหรือแผนกลยุทธ์และ 
   ตามภารกิจหลัก 

๑๘ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์
หรือภารกิจหลักของส่วนงาน (ด้านการพัฒนาองค์กร)   
(ตัวชี้วัดย่อย.....ตัว) 
(ตัวชี้วัดที่ไม่ซํ้ากับตัวชี้วัดในมิติที่ ๑, ๒ และ ๓) 

 

 การจัดการสารสนเทศ ๑๙.  ระดับความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การดําเนินงานตามพันธกิจ  
(ปย. ๒ ข้อ ๗.๑) 

  

 
 
 
 
 
 
 

เ ฉพา ะส่ วน ง านที่ มี
ตั วชี้ วั ดตามแผนกล
ยุทธ์ของส่วนงาน และ
ตั ว ชี้ วั ด ต ามภารกิ จ
หลักของส่วนงาน/ส่วน 

เ ฉพา ะส่ วน ง านที่ มี
ตั วชี้ วั ดตามแผนกล
ยุทธ์ของส่วนงาน และ
ตั ว ชี้ วั ด ต ามภารกิ จ
หลักของส่วนงาน/ส่วน 
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 ๓๑ 

มิติที่ ๑  มิติด้านประสิทธิผล 
 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน    :   ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยทุธ์และตามภารกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่   ๑   :   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 
                       หรือแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (ตัวชี้วัดยอ่ย ๑๕ ตัว)      
หน่วยวัด   :   ระดับ 
ชนิดของตัวชีว้ดั   :   ผลผลิต 
คําอธิบาย   : 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์  (แผนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
รายได้) ของส่วนงาน/ส่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ พิจารณาจากร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการของตัวชี้วัดทั้งหมดที่เลือกจากแผนปฏิบัติการของส่วนงาน/ส่วน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยต้องไม่
ซ้ํากับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วนในมิติ ๒  ๓ และ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามแผนทั้งในมิติของปริมาณ
และคุณภาพของทุกตัวชี้วัดที่ส่วนงาน/ส่วนได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) 
ของส่วนงาน/ส่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  

• การกําหนดเป้าหมายความสําเร็จให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่วนงาน/ส่วนหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงาน/ส่วน  โดยเป็นค่าเฉลี่ยข้อมูลพ้ืนฐานย้อนหลัง ๓ ปี  และวางค่าเป้าหมายที่ระดับ ๓ กรณี
มีข้อมูลย้อนหลังไม่ครบ ๓ ปี ให้ใช้ตามจํานวนข้อมูลที่มี หรือหากเป็นตัวช้ีวัดใหม่ ให้ส่วนงานประมาณค่า
เป้าหมายและวางไว้ที่ระดับ ๓ สําหรับระยะห่างของคะแนนการประเมินในแต่ละตัวช้ีวัด  ให้ส่วนงานกําหนดค่า
คะแนนในแต่ละระดับเท่าๆ กัน  (Linear)    และเป็นไปตามความเหมาะสมและตามศักยภาพของแต่ละส่วนงาน 

• ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่เพิ่มเติมจากแผนกลยุทธ์ คือ ตัวชี้วัดที่ ๓ และ ตัวชี้วัดที่ ๙    
ส่วนงานไม่ต้องจัดทํารายละเอียดประกอบ แต่สําหรับตัวชี้วัดที่ส่วนงาน/ส่วนกําหนดขึ้นเองตามตัวชี้วัดที่ ๒  ตัวชี้วัดที่ ๗ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ และตัวชี้วัดที่ ๑๘ ให้จัดทํารายละเอียดตามแบบฟอร์ม KPI Template ภาคผนวก ๑  และอัพโหลด
ไฟล์ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการประเมิน
ความสําเร็จของตัวชี้วัด  (ตามแบบฟอร์มการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด  KPI Template ในภาคผนวก ๑)  

สูตรการคํานวณคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดที่บรรลุผล
สําเร็จตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเท่ากับ 
     

 Σ   (Wi x SMi)              หรือ              (W๑ x SM๑) + (W๒x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 
        Σ Wi              W๑ + W๒ +...+ Wi 
 
โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติการของส่วนงาน/ส่วน (แผนงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณรายได้) และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   
SM หมายถงึ คะแนนที่ได้จากการเทียบกับผลสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย

ตามที่กําหนดไว้ของแผนปฏิบัติการ(แผนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) 
ของส่วนงาน/ส่วน 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติการ(แผนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) 
หน่วยงาน ;  ๑, ๒, ๓,…, i  
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 ๓๒ 

หมายเหต ุ:  
๑. ในการกําหนดตวัชี้วัดย่อย ในตัวชี้วัดที่ ๑ ได้ใช้วิธกีารถ่ายทอดตัวชีว้ัดในแผนกลยทุธ์สถาบัน        

(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๓) เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปสู่หน่วยงานตามพันธกิจหลักของ      
ส่วนงาน/ส่วน  

๒.  เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับคะแนนถ่วงน้ําหนัก 
 

สีเขียว   คะแนน เท่ากับ ๔.๕๐ – ๕.๐๐ 
สีเขียวออ่น  คะแนน ระหว่าง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ 
สีเหลือง   คะแนน ระหว่าง ๒.๕๐ – ๓.๔๙    
สีส้ม   คะแนน ระหว่าง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ 
สีแดง   คะแนน ระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๔๙   

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : ผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชีว้ัดยอ่ย 
ส่วนงานรับผิดชอบ : ทกุส่วนงาน/ส่วน ตามรายละเอียดในกรอบการประเมนิหน้า  ๑๙ – ๓๐ 
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 ๓๓

ตารางสรุปตัวชี้วัดย่อย ในตัวชี้วัดที่ ๑   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย                            
                             ตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธข์องสถาบัน (ตัวชี้วัดยอ่ย ๑๕ ตัว)      

 

ประเด็นการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑.๑     ร้อยละของบณัฑิตที่ไดง้านทําในระยะเวลา ๖ เดือน หลังจากจบการศกึษา 
การขยายงานวชิาการด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๑.๒     ร้อยละของนกัศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรยีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          มากกวา่ ๓.๕ 

ในระดับภูมิภาคอาเซียน ๑.๓     ร้อยละพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 
 ๑.๔     ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อห้องปฏิบัติการ 
 ๑.๕     ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพห์รือ 

          เผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา 
 ๑.๖     ร้อยละของงานวิจยัที่ชว่ยแก้ปัญหาสงัคมและภาคอุตสาหกรรมและสามารถ 

          สร้างมลูค่าเพิ่มและสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
 ๑.๗     เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย ์

          ประจํา 
 ๑.๘     ร้อยละของจํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่แก้ไขปญัหาชุมชนและรองรับ 

          ประชาคมอาเซียน 
 ๑.๙     ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับ

มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๑.๑๐   ร้อยละของนกัศึกษาตา่งชาติต่อนกัศึกษาทัง้หมด 
การเพิ่มศักยภาพในการ ๑.๑๑   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รูจ้ักสถาบนั 
แข่งขัน ๑.๑๒   ร้อยละของอาจารย์ที่มวีุฒิปริญญาเอก 
 ๑.๑๓   ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ได้รบัการอ้างองิทัง้ในระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๑.๑๔   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 
การสร้างความเข้มแข็งใน ๑.๑๕   ร้อยละของรายไดท้ี่เพิม่ขึ้น 
การพัฒนาสถาบัน  

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   ๑   การขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 

ตัวชี้วัดที ่๑.๑   :   ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําในระยะเวลา ๖ เดือน หลังจากจบการศึกษา 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย : 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓) 

• ให้เปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่สําเร็จการศึกษากับจํานวนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยไม่นับรวมผู้ที่
เกณฑ์ทหาร ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และอุปสมบท โดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๓๔

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา หมายถึง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ใน
สาขานั้นๆ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา  ๖ เดือน นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
โดยไม่นับรวมผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาในสถาบัน  ทั้งนี้ ไม่นับรวมกรณีที่ได้รับการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร 
ศึกษาต่อ และอุปสมบท ว่ามีงานทํา และให้นับเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถามในเรื่องนั้นๆ เท่านั้น   

• ทั้งนี้ จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
หากต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้สําเร็จการศึกษาให้มีการติดตามซํ้า และรายงานผลที่ติดตามซํ้าเปรียบเทียบกับ ผลที่เก็บได้
ในครั้งแรก 

• ตัวอย่างการคํานวณ 
ผลจากการศึกษาหลักฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ ระหว่างการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่า  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะต่างๆ ๑๐ คณะ รวมทั้งสิ้น ๕,๗๓๔ คนและได้
ตอบแบบสํารวจการมีงานทําพร้อมส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น ๕,๕๐๐ คน 
  จากการตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําจํานวน ๕,๕๐๐ คน พบว่า เป็นผู้สําเร็จการศึกษาที่ไม่มีงาน
ประจําทําก่อนเข้าศึกษาจํานวน ๕,๐๐๐ คน และมีงานทําอยู่แล้วจํานวน ๕๐๐ คน เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ยังไม่มีงานทําได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๙๙๘ คน ลาอุปสมบท ๑ คน เกณฑ์ทหาร ๑ คน 
และได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากสําเร็จการศึกษา ๓,๘๐๐ คน 

• ตัวต้ัง 
- จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา และได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลัง 
   การศึกษา    = ๓,๘๐๐ คน 
• ตัวหาร 
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศึกษา   = ๕,๐๐๐ คน 
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ลาอุปสมบท และเกณฑ์ทหาร 
   = ๙๙๘ + ๑ + ๑   =   ๑,๐๐๐ คน 

สูตรการคํานวณ :     
    

 จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรทีี่ไดง้านทํา ในระยะเวลา ๖ เดอืน  
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(ไม่รวมผู้ศึกษาต่อ ลาอุปสมบท เกณฑท์หาร และผู้ที่มีงานทําอยู่แล้ว) X ๑๐๐ 
 จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรทีี่ตอบแบบสอบถาม ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(ไม่รวมผู้ศกึษาต่อ ลาอุปสมบท เกณฑท์หาร และผู้ที่มงีานทาํอยู่แล้ว) 
 

ดังนั้น ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ปี เท่ากับ 
 

 ๓,๘๐๐ 
X ๑๐๐ 

 ๔,๐๐๐ (๕,๕๐๐-๕๐๐-๙๙๘-๑-๑) 
                     
                                                         =   ๙๕.๐๐ %  
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑.    ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน เทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด โดยนําค่า

เป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 

๑  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒    ร้อยละของบณัฑิตที่ไดง้านทาํในระยะเวลา ๖ เดือน เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓    หลังจากจบการศึกษา ตามเกณฑ์ที่ส่วนงานกาํหนดผลสําเร็จ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔    ตามเป้าหมาย ของแต่ละส่วนงาน ในปงีบประมาณ ๒๕๕๕  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕         เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
            ๑. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รุ่นปีการศึกษา 
๒๕๕๓) ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 ๒. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓) 

๓. จํานวนบัณฑิตทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓)  ที่ศึกษาต่อ 
๔. ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะที่มีการสํารวจและรวบรวมไว้ ซึ่งอาจ

เป็นแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันฯ จัดเก็บข้อมูลในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓) 

๕. แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สามารถเสนอข้อมูลภาวะการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระ หรือ
การศึกษาต่อของบัณฑิตสอดคล้องกับคําอธิบายของตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
            ๖. เอกสารอื่นๆ ที่เกีย่วกับการดําเนนิงานของตัวชีว้ดั 
หมายเหตุ :   ข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ จะใช้ข้อมูลจากการสํารวจภาวะการได้งานทําของบัณฑิต                  
                   ที่ส่วนแผนงานดําเนินการ 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน  :  สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนแผนงาน) 
 
ตัวชี้วัดที ่๑.๒   :   ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า ๓.๕ 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย   : 

• นักศึกษาแรกเข้า หมายถึง นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติชั้นปีที่ ๑ ในระดับปริญญาตรี                  
ที่ลงทะเบียนเรียน โดยรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ นําเสนอในรูปของร้อยละ 
สูตรการคํานวณ   :   
 

 จํานวนนักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรียนในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่ามากกว่า ๓.๕๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ปีการศึกษา ๒๕๕๕) 

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวนนักศึกษาแรกเข้าทัง้หมด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ปีการศึกษา ๒๕๕๕)  

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๓๖ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน เทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด โดยนําค่า

เป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 

๑      ร้อยละของนักศึกษาแรกเขา้ที่มีผลการเรียนในระดับ               เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒      มัธยมศึกษา ตอนปลายมากกว่า ๓.๕๐ ตามเกณฑ์ที่ส่วนงาน เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓      กําหนดผลสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔      ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. จํานวนนักศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ ๑ ในระดับปริญญาตรีทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. ข้อมูลจํานวนนักศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ ๑ ในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่ามากกว่า ๓.๕๐ 
ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ส่วนงานวิชาการ  
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :    สํานักทะเบียนและประมวลผล 
หมายเหต ุ:  

๑. สํานักทะเบียนและประมวลผล ประมวลผลจําแนกตามส่วนงานวิชาการและส่งผลใหแ้ต่ละส่วนงานวชิาการ
ทราบ 

๒. ในกรณีนักศึกษาต่างชาติให้เทยีบ scale สงูสดุ  
 
ตัวชี้วัดที ่๑.๓   :   ร้อยละพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย   : 

• เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นใหม่เป็นปีแรก และเพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการเปรียบเทียบในปี
ต่อไป จึงให้ใช้นิยามและสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

• จํานวนพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในสถาบัน ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ ในรูปของร้อยละ 
• พื้นที่ศึกษาค้นคว้า หมายถึง พื้นที่ที่นักศึกษา บุคลากรของสถาบัน สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วย

ตนเอง ภายในส่วนงาน ที่มีส่ิงอํานวยความสะดวกตามสมควร เช่น พื้นที่ค้นคว้าด้วยตนเอง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ      
E-Leaning หรือระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น  และอาจรวมถึงพื้นที่ห้องเรียนที่ได้จัดช่วงเวลาว่างให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองในลักษณะเชิงประจักษ์ 

• ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการ แปลงทดลองการเกษตร 
• หน่วยนับของพื้นที่ใช้เป็นตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๗

สูตรการคํานวณ   :   
 

 จํานวนพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ปีการศึกษา ๒๕๕๕) 

(คิดเป็นตารางเมตร) 

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวนพื้นทีอ่าคาร/พื้นที่โดยรอบทั้งหมด  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ปีการศึกษา ๒๕๕๕) 

 (ไม่นับรวมแปลงเกษตร/แปลงทดลอง)  
(คิดเป็นตารางเมตร) 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   :    
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด        
        

๑         ร้อยละพืน้ที่ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองเพิม่ขึ้น               เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒         ตามเกณฑ์ที่ส่วนงานกําหนดผลสําเร็จ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓         ตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔         ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. จํานวนพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งหมด ภายในส่วนงาน/สถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนอาคารสถานที)่  
หมายเหต ุ:  

๑. ทุกส่วนงานส่งข้อมูล พื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดขึ้นเองใหส้่วนอาคารสถานที ่
๒. สํานักบริการคอมพิวเตอร ์ส่งข้อมูลจํานวนพืน้ที่ให้บริการระบบเครือข่ายไรส้ายทีส่ํานักบริการคอมพิวเตอร์ 

รับผิดชอบติดต้ัง 
๓. ส่วนอาคารสถานที่ รวบรวมข้อมูลตามข้อ ๑ และ ๒ จําแนกตามส่วนงานและจัดส่งใหแ้ต่ละส่วนงานทราบ 

รวมทั้ง รายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที ่๑.๔   :   ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหอ้งปฏิบัติการ 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชีว้ดั   :    ปัจจยันําเข้า 
คําอธิบาย   : 

• เป็นการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการของส่วนงานที่ให้บริการ/จัดให้มี
ห้องปฏิบัติการ เพื่อการเรียนการสอน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นําเสนอในรูปของค่าร้อยละ  ในการสํารวจฯ จะใช้
แบบสํารวจกลาง กรณีส่วนงานวิชาการ ต้องการสํารวจความพึงพอใจฯ ในประเด็นอื่นๆ สามารถเพิ่มเติมข้อคําถามได้
ภายในช่วงเวลาที่มีการทบทวนแบบสํารวจ ทั้งนี้ ให้ใช้ค่าคะแนนความพึงพอใจฯ ตั้งแต่ค่าคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป มาใช้
คํานวณ   

• นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทุกชั้นปี ที่
ลงทะเบียนเรียน โดยรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๓๘

• ห้องปฏิบัติการ หมายถึง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงฝึกงาน    
โรงประลอง ห้องปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรม ห้องเขียนแบบ และ/หรือ ห้องปฏิบัติการเฉพาะในสาขาวิชาต่างๆ ที่
สถาบัน/ส่วนงานวิชาการจัดไว้สําหรับนักศึกษา/สําหรับการเรียนการสอน/แปลงทดลองการเกษตร   

• การกําหนดข้อคําถามเพื่อทําการสํารวจฯ มีประเด็นที่สําคัญ คือ 
๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
๕. ความพึงพอใจต่อความพอเพียง ความทันสมัย ของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ให้บริการ 

สตูรการคํานวณ   :   
 

 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อห้องปฏิบัตกิาร  X  ๑๐๐ 
 ๕  

 

เกณฑ์การให้คะแนน   :    
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 

๑         ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตีอ่ห้องปฏิบัตกิาร เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒         ตามเกณฑ์ที่ส่วนงานกําหนดผลสําเร็จ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓         ตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔         ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อห้องปฏิบัติการ จําแนกตามส่วนงานวิชาการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนแผนงาน) 
หมายเหต ุ: ส่วนแผนงานจะเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยการให้นกัศึกษาทุกระดับและชั้นปี (โดยรวมวทิยาเขตชุมพร)    

 ตอบแบบสํารวจผ่านเว็บไซตข์องสํานักงานทะเบียนและประมวลผล  
 
ตัวชี้วัดที ่๑.๕   :   ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่      

          ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา  
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลผลิต 
คําอธิบาย   :   

• เปรียบเทียบจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรคท์ี่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ของอาจารย์ประจําและนักวจิัยประจํา ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด โดยให้นําเสนอในรูป
ร้อยละ โดยใหน้ับจํานวนผลงานที่ตีพิมพต์ามปปีฏิทิน (๑ มกราคม ๒๕๕๔– ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) ในการ
รายงานผลการดําเนินงานในปี ๒๕๕๕  

• งานวิจยั หมายถึง ผลงานทางวชิาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจยัที่เหมาะสมกบั
สาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรอืเป็นการตอ่ยอดองค์ความรู้เดิม  



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๙ 

o การตีพิมพ์ผลงานวิจัย หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  

o การเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อย 
ร้อยละ ๒๕  

 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํา
รายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ 
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕   

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  
( ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ห รื อ ด า ว น์ โ ห ล ด เ อ ก ส า ร ไ ด้ ที่ เ ว บ ไ ซ ด์  ข อ ง  ส ม ศ
http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/index.php?DownloadGroupID=5) 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 
หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. หรือ ฐานข้อมูลสากลอื่นๆ 

 ตั วอย่ า งแหล่ งสืบ ค้นบทความหรื อวารสารจากฐานข้อมู ลมาตรฐานสากลอื่ นๆ  
นอกเหนือจาก ISI และ Scopus  

MathSciNet   http://www.ams.org/mathscinet  
ScienceDirect    http://www.sciencedirect.com  
Agricola    http://agricola.nal.usda.gov  
Biosis   http://www.biosis.org  
Pubmed  http://www.pubmed.gov  
Academic Search Premium  http://www.ebsco.com/home/  
Infotrieve  http://www.infotrieve.com  
Wilson   http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb 
Ingenta Connect http://www.ingentaconnect.com  
SciSearch/ Social SciSearch/ CA SEARCH 
 http://library.dialog.com/fulltext/index.shtml 
EiCOMPENDEX   http://www.ei.org 
MEDLINE  http://medline.cos.com 
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 ๔๐ 

ERIC  http://www.eric.ed.gov 
PsycINFO   http://www.apa.org 

 springerlink  journal  http://www.springerlink.com 
 ieeexplore http://ieeexplore.ieee.org 

• งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาทางศิลปะ  
ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และ
วรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard Classification of  
Education) ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลงานที่แสดงออก
ถึงแนวทางการทดลอง หรือการพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ครอบคลุมถึงสิ่งประดิษฐ์ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่
มีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 

o การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์  หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ 
การจัดนิทรรศการ (Exhibition) จัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด หรือนําเสนอ/
เผยแพร่ผลงานร่วมกับบุคคล/หน่วยงานอื่นในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานศิลปะ
แขนงต่างๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดงและงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมี
การจัดการนําเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับใน
วงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่ ประกอบด้วย ศิลปิน
แห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  

o แหล่งเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์  หมายถึง สถานที่สําหรับการเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยการ
จัดแสดงนิทรรศการหรือจัดการแสดง ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาคัดเลือกคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ ต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ระดับสถานศึกษา อาทิ 
เช่น หอศิลป์, หอประชุม และลานศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดงานแสดงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 

 หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็นสถานที่แสดงงานศิลปะงานสร้างสรรค์โดยเฉพาะและ
มีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ หรือคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ 

 แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือเป็น
โครงการความร่วมมือทางศิลปะงานสร้างสรรค์ระหว่างประเทศ 

 คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสร้างสรรค์ ไม่ต่ํากว่า ๓ คน โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือนักวิชาการ
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ จากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
( ผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายความรวมถึง ศิลปินแห่งชาติด้วย และผลงานเหล่านั้นจะต้องผ่าน
กระบวนการทางวิชาการ และการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือสมาคม/สภาวิชาการวิชาชีพใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง) 

 ศิลปะงานสร้างสรรค์ งานออกแบบที่ไม่ต้องการแสดงในหอศิลป์ จะต้องมีหลักฐานที่แสดง
กิจกรรมการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพของงานที่แสดง พร้อมเอกสารโครงงาน 
แผนงาน และการประเมินผล โดยผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ํากว่า ๓ คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบัน ร่วมพิจารณาด้วย 

• อาจารย์ประจํา หมายถึง อาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญา
จ้างกับสถาบันทั้งปีงบประมาณ  
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 ๔๑

• นักวิจัยประจํา หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมทั้งบุคลากรที่มีตําแหน่งและ
หน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับสถาบันทั้งปีงบประมาณ  

• วิธีการนับ  
o การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจยัหรอืผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 

 บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) เท่านั้น  

 บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจําทั้งหมด (นับรวมของผู้ลาศึกษาต่อ) ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงาน
สร้างสรรค์ที่เผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่นําไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับได้เพียง ๑ 
บทความ/ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ได้ตีพิมพ์/
ดําเนินการไปแล้ว หรือได้รับตอบรับอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่แล้วเท่านั้น 

 นับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามปีปฏิทิน  

o การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา  
 นับตามปีงบประมาณ เริ่ม ๑ ต.ค.๕๔  ส้ินสุด ๓๐ ก.ย. ๕๕  
 นับอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในปีงบประมาณ  

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
- กรณีมรีะยะเวลาทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๖ - ๙ เดือน ให้นับเป็น ๐.๕ คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางานน้อยกว่า ๖ เดือน ไม่สามารถนํามานับได้ 

หมายเหตุ : 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น เช่น 
ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นต้น 

สูตรการคํานวณ   :  
 

   
จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่  

ทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ x ๑๐๐ 
 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   :    
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่  
 

๑        ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการตพีิมพ ์ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒        หรือเผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓        ตามเกณฑ์ที่ส่วนงานกําหนดผลสําเร็จตามเป้าหมาย เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔        ของแต่ละส่วนงาน ในปงีบประมาณ ๒๕๕๕  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 
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 ๔๒

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
๑. จํานวนและรายชื่อบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์

ประจําและนักวิจัยประจํา รายปีตามปีปฏิทิน  โดยนับรวมผลงานของอาจารย์และนักวิจัยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ จําแนกตามชื่อเจ้าของบทความ  ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ช่วงเวลาการตีพิมพ์/
เผยแพร่  

o วารสารวิชาการ  ระบุชื่อผู้เขียนบทความ  ชื่อวารสาร ช่วงเวลาการเผยแพร่ (เล่มที่ และวัน/เดือน/ปี)  
(พร้อมหลักฐานเอกสารอ้างอิง) 

o การประชุมวิชาการ  ระบุ ผู้เขียนบทความ   ชื่อการประชุม ช่วงเวลา การเผยแพร่ (เล่มที่ และวัน/ 
เดือน/ปี) และสถานที่จัดการประชุม  (พร้อมหลักฐานเอกสารอ้างอิง) 

 ๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา ตามปีปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารย์และนักวิจัยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อ
เจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน
เอกสารอ้างอิง  
   ๓. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําพร้อมรายชื่อทั้งหมดในปีงบประมาณโดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัย
ประจําที่ลาศึกษาต่อ 

 ๔. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหต ุ  :    ให้ส่วนงานวชิาการ สง่ข้อมลูให้ส่วนบริหารวิชาการและวจิัย เพือ่รายงานผลในภาพรวมของสถาบัน  
 
ตัวชี้วัดที ่๑.๖   :   ร้อยละของงานวจิัยที่ช่วยแก้ปัญหาสงัคมและภาคอุตสาหกรรม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม      

           และสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนดิของตัวชี้วัด   :    ผลผลิต 
คําอธิบาย   : 

• เป็นการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ช่วย
แก้ปัญหาสังคมและหรือภาคอุตสาหกรรมและหรือสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และหรือสามารถใช้ประโยชน์ได้ ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา โดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ  

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม  ทั้งนี้ รวมถึงงานสร้างสรรค์ด้วย 

• งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาทาง
ศิลปะ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และ
วรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard Classification of  Education) ได้แก่ 
คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี 
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลงานที่แสดงออกถึงแนวทางการทดลอง หรือการพัฒนาจาก
แนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ครอบคลุมถึง
ส่ิงประดิษฐ์ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ   

• งานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและหรือภาคอุตสาหกรรม และหรือสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและหรือ
สามารถใช้ประโยชน์ได้  หมายถึง  หมายถึง งานวิจัยที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/
โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง และสามารถนําผลงานวิจัยที่ได้รับไปช่วยแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๔๓

หรือภาคอุตสาหกรรม หรือการนําไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน ถึงการ
นําไปใช้ จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

o ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย มีดังนี้ 
    การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน

ในเรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้าน
สาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฏเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร
หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนา
ส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษา
และการประเมินไว้   

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ 

• อาจารย์ประจํา หมายถึง อาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมทั้งอาจารย์ที่มี
สัญญาจ้างกับสถาบันทั้งปีงบประมาณ  

• นักวิจัยประจํา หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมทั้งบุคลากรที่มี
ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับสถาบันทั้งปีงบประมาณ   

• วิธีการนับ  
o การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นํา

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
มาใช้และเกิดผลชัดเจน ตามปีงบประมาณ ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้
ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน 

o การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  
 นับตามปีงบประมาณ เริ่ม ๑ ต.ค.๕๔  ส้ินสุด ๓๐ ก.ย. ๕๕  
 นับอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในปีงบประมาณ  

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๖ - ๙ เดือน ให้นับเป็น ๐.๕ คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางานน้อยกว่า ๖ เดือน ไม่สามารถนํามานับได้ 
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 ๔๔ 

สูตรการคํานวณ   : 
 

    
ผลรวมของจํานวนงานวิจยัที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและหรือภาคอุตสาหกรรมและหรือ 

สามารถสร้างมลูค่าเพิ่มและหรือสามารถใช้ประโยชน์ได้ x ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด  
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน เทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 

๑    ร้อยละของงานวิจัยที่ชว่ยแก้ปัญหาสังคมและภาคอุตสาหกรรม เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒    และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถใชป้ระโยชน์ได ้ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓    ตามเกณฑท์ีส่่วนงานกําหนดผลสําเร็จตามเป้าหมาย เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔     ของแต่ละสว่นงาน ในปงีบประมาณ ๒๕๕๕  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕       เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
๑. เอกสารสรุปจํานวนและรายชื่องานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและหรือภาคอุตสาหกรรมและหรือสามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มและหรือสามารถใช้ประโยชน์ได้ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ พร้อมชื่อ
เจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีที่นําไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ 
โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการ
ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน  

๒.  เอกสารสรุปจํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยนับ
รวมอาจารย์และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 

๓. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหต ุ  :  ส่วนงานวิชาการ ส่งขอ้มูลใหส้่วนบริหารวิชาการและวิจยั เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที ่๑.๗   :   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์ประจํา  
หน่วยวัด   :   บาท 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย   : 
 ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และที่ได้รับจากภายนอก
สถาบัน เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
 นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ ที่แสดง
ถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
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 ๔๕

• เอกสารเปรียบเทียบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สถาบัน ได้รับในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ จากภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา โดยให้นําเสนอในรูปสัดส่วน 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 

• งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาทาง
ศิลปะ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing 
Arts) และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard 
Classification of Education) ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะ
มัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย
มีผลงานที่แสดงออกถึงแนวทางการทดลอง หรือการพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบ
หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ครอบคลุมถึงสิ่งประดิษฐ์ และงาน
ออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 

• เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆที่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ได้รับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ในกรณีที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้คํานวณเป็นจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ    

• จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน หมายถึง เงินที่ได้รบัจัดสรรจาก
หน่วยงานภายนอก  เช่น 

                ๑)    แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. เป็นต้น 
 ๒)    แหล่งทุนต่างประเทศ  
 ๓)    จากหนว่ยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จงัหวัด อื่นๆ ที่ไม่ใช่แหล่งทนุวิจัย 
 ๔)    จากภาคเอกชน 
ในกรณีทําวิจัยร่วมกันหลายคนโดยที่คณะวิจัยอยู่ต่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน ให้หารเฉลี่ยจํานวนเงินทุนที่ได้รับ  ส่วนกรณี
เป็นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีระยะเวลาในการวิจัยมากกว่า ๑ ปี  ให้คิดเฉลี่ยเป็นรายปี 

• อาจารย์ประจํา หมายถึง อาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมทั้งอาจารย์ที่มี
สัญญาจ้างกับสถาบันทั้งปีงบประมาณ (ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

•  นักวิจัยประจํา หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมทั้งบุคลากรที่มี
ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับสถาบันทั้งปีงบประมาณ  

• วิธีการนับ  
o การแจงนับจํานวนเงิน 
 การแจงนับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน ในกรณีที่เป็นงานวิจัย    

       และงานสร้างสรรค์ที่มีระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน ๑ ปี ให้นับจํานวนเงินที่ได้รับการอนุมัติใน 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในกรณีที่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีระยะเวลาในการวิจัยมากกว่า  
       ๑ ปี  ให้คิดเฉลี่ยเป็นรายปีหรือคิดจากงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปี  

 ให้นับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีงบประมาณ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
 การแบ่งสัดส่วนจํานวนเงินกรณีมีผู้วิจัยจากหลายคณะวิชา หรือ หลายสถาบัน ให้แบ่งสัดส่วน 

       จํานวนเงินตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน 
o การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  
 นับตามปีงบประมาณ เริ่ม ๑ ต.ค.๕๔  ส้ินสุด ๓๐ ก.ย. ๕๕  
 นับอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในปีงบประมาณ  

            โดยมีเงื่อนไข ดงันี้ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔๖

- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๖ - ๙ เดือน ให้นับเป็น ๐.๕ คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางานน้อยกว่า ๖ เดือน ไม่สามารถนํามานับได้ 

 

  สูตรการคํานวณ   : 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอก 

จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน เทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด โดยนําค่า

เป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 

๑        เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์จากหน่วยงาน    เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒        ภายนอกต่ออาจารย์ประจํา ตามเกณฑ์ทีส่่วนงานกําหนด เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓        ผลสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน   เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔        ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕         เท่ากับ  ๕  คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
๑.  จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจรงิในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่นับรวมอาจารย์

ประจําและนักวจิัยประจําที่ลาศึกษาตอ่ 
           ๒.  จํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําได้รับทุนทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้ระบุชื่องานวิจัย งานสร้างสรรค์ สาขาที่วิจัย และแหล่งของเงินทุนที่ได้รับ  
           ๓.  เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ 
 
ตัวชี้วัดที ่๑.๘   :   ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาชุมชน และรองรับประชาคมอาเซียน  
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลผลิต 
คาํอธิบาย   : 

• โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันได้จัดทําขึ้นเพื่อให้
บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือรองรับ
ประชาคมอาเซียน รวมถึง การบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการแบบให้เปล่า 

• ลักษณะการบริการวิชาการ  เป็นการร้องขอ หรือได้รับเชิญ ให้ส่วนงาน/บุคลากรไปให้ความรู้ และ 
หน่วยงาน/องค์กร นั้น ได้นําความรู้ไปแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน/องค์กร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองว่า ได้มีการนําความรู้
ไปแก้ไขปัญหา  เป็นเอกสารประกอบการรายงานผลด้วย ลักษณะของการให้บริการวิชาการ มีดังนี้ 

๑) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซ่อม 
๒) บริการเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา 
๓) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน 
๔) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๔๗ 

๕) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง 
๖) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
๘) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๙) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต 
๑๐) บริการอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่นับรวมการเป็นวิทยากรที่ไม่ได้อยู่ในแผนของสถาบัน ยกเว้นการได้รับเชิญเป็น

วิทยากรในหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ทั้งนี้ กรณีที่
บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในฐานะที่เป็นผู้มีความชํานาญ  เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขา ให้นับรวม
ได้ แม้มิได้อยู่ในแผนก็ตาม แต่ต้องมีเอกสารการเชิญ การร้องขอจากหน่วยงาน/องค์กร เป็น
เอกสารอ้างอิงประกอบการรายงานผลด้วย  เมื่อรายงานผลการดําเนินงานจะต้องนํามารวมทั้งตัว
ตั้งและตัวหาร 

• การแจงนับ 
- กรณี ๑ โครงการบริการวิชาการจัดหลายครั้ง ให้นับทุกครั้ง หากกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน 
- กรณีบริการวิชาการ ๑ โครงการหรือกิจกรรม มีหลายสถาบันร่วมมือกัน ให้แต่ละสถาบันนับแยกได้ 
- กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกและขอความร่วมมือให้สถาบัน ส่งคณาจารย์ 

ไปช่วย ให้นับเป็นผลงานได้  
• ต่างประเทศ หมายถึง ประเทศในประชาคมอาเซียน (หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (Association of  South East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ บูรไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า และหรือ กลุ่มประเทศอื่นๆ 

• การนําการบริการวิชาการไปแก้ไขปัญหา จะมีหลักฐานแสดงว่าได้มีการนําผลงานฯ ไปช่วยแก้ไขปัญหา
ของชุมชน หน่วยงาน องค์กร   เช่น การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

• การบริการวิชาการที่รองรับประชาคมอาเซียน หมายถึง การให้บริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือกลุ่มบุคคลในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนหรือกลุ่มภูมิภาคอื่น 
สูตรการคํานวณ   : 
 

    จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่แก้ไขปัญหาชุมชนและ 
รองรับประชาคมอาเซียน ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ x ๑๐๐ 

 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการทัง้หมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน เทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด โดยนําค่า

เป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
๑      ร้อยละของจํานวนโครงการบรกิารวิชาการ  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒      ที่แก้ไขปญัหาชุมชน และรองรับประชาคมอาเซียน เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓      ตามเกณฑท์ี่ส่วนงานกําหนดผลสําเร็จตามเป้าหมาย เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔      ของแต่ละสว่นงาน ในปงีบประมาณ ๒๕๕๕  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕       เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
๑. รายงานการประชุม/โครงการที่อนุมัติ 
๒. แผน/ผลการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นจากผู้มีอํานาจ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔๘ 

๓. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด เช่น หนังสือเชิญ/รับรองการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา 
หมายเหตุ   : 
 ๑. รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด จําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ให้บริการวิชาการ
แก่สังคมชุมชน ที่ระบุในแผนปฏิบัติการของสถาบัน/ส่วนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือที่ปรับแผนระหว่างปี 
หรือให้บริการแบบให้เปล่า ซึ่งไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการ 
 ๒. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด จําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ให้ระบุ จํานวนหรือลักษณะกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หรือในกรณีที่เป็นโครงการที่ทําซํ้าหลาย
ครั้ง แต่กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไปให้ระบุความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน หรือถ้าในโครงการมีหลายกิจกรรม จะ
นับเป็นกิจกรรมให้ระบุความแตกต่างของแต่ละกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อประกอบการแจงนับตาม
คําอธิบาย โดยข้อมูลที่นํามารายงาน จะต้องตรงกับกับเอกสาร F1-P-วต-003 ที่จัดทําไว้ กรณีมีโครงการเพิ่มเติมระหว่างปี 
ที่ไม่ใช้งบประมาณ สามารถนํามานับรวมได้ แต่จะต้องเพิ่มข้อมูลทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยให้แนบเอกสารการดําเนิน
โครงการ ในการรายงานผล ด้วย 
 ๓. จํานวนกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด จําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ 
หมายเหต ุ: ส่วนงานวิชาการส่งขอ้มูลให้สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๙   :   ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับมหาวิทยาลัย 
                        ในภูมิภาคอาเซียน  
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลผลิต 
คําอธิบาย   : 

• การบูรณาการ หมายถึง การเผยแพร่ การแลกเปลี่ยน ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง การนําเทคโนโลยีมา
ใช้ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

• การเผยแพร่ หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความศรัทธาในศาสนา คุณค่าหรือค่านิยมที่
นับถือความดีคุณธรรม จริยธรรม ดนตรีไทย ศิลปะพื้นบ้านของไทย รวมทั้ง การแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปกรรมประเภทต่างๆ เช่น นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น ไม่ว่ากิจกรรม/โครงการ จะจัดขึ้น
ภายในหรือต่างประเทศ  

• การแลกเปลี่ยน หมายถึง การแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม สังคม ประเพณี ระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคอาเซียน หรือภูมิภาคอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ว่าการแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นภายใน
หรือต่างประเทศ  

• ประชาคมอาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of  South East 
Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บูรไน ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และพม่า และหรือกลุ่มประเทศอื่น 

 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๔๙

สูตรการคํานวณ   :   
 

 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มกีารบรูณาการกับมหาวิทยาลัย 
ในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕   
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน เทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด โดยนําค่า

เป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 

๑       เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒      ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มกีารบรูณาการกับ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓      มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ตามเกณฑ์ที่สถาบันกําหนดผลสําเร็จ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔      ตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน ในปงีบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน และหรือ กลุ่ม

ภูมิภาคอื่น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตามแบบฟอร์ม F1-P-วต-003)  ทั้งนี้ กรณีที่มีโครงการที่ดําเนินการที่ไม่อยู่ใน แบบ 
F1-P-วต-003  แต่มีลักษณะตามคําอธิบายตัวชี้วัด สามารถนํารวมได้ โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน  โดยจะต้อง
เพิ่มข้อมูลทั้งตัวตั้งและตัวหาร  

๒. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งหมด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตามแบบฟอร์ม F1-P-วต-003) 
ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :    สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกิจการนักศึกษา)                                     
หมายเหตุ : ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงานของสถาบัน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   ๒   การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนั 
 

ตัวชี้วัดที ่๑.๑๐   :   ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศกึษาทั้งหมด 
                         (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติที่อยู่ในความดูแลของวิทยาลัยนานาชาติ) 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย   : 

• เป็นการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ทั้งเป็นคนไทย 
และชาวต่างประเทศ) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ปีการศึกษา ๒๕๕๕) ในรูปร้อยละ  

• นักศึกษาต่างประเทศ หมายถึง บุคคลที่ถือกําเนิดภายนอกประเทศไทย และไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ให้นับเฉพาะหลักสูตรนานาชาติที่อยู่ในความดูแลของวิทยาลัยนานาชาติ 
สูตรการคํานวณ   :   
 

    จํานวนนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
x ๑๐๐  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๐

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑   เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒          ร้อยละของนกัศึกษาตา่งชาติต่อนกัศึกษาทัง้หมด เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓          ตามเกณฑ์ที่ส่วนงานกาํหนดผลสําเร็จตามเป้าหมาย เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔         ของแต่ละส่วนงาน ในปงีบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

  ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ที่เป็นชาวต่างประเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ปีการศึกษา ๒๕๕๕) 
๒. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งเป็นคนไทย และชาวต่างประเทศ) 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    วิทยาลัยนานาชาติ  
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    วิทยาลัยนานาชาติ 
 
ตัวชี้วัดที ่๑.๑๑   :   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รู้จักสถาบนั  
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย   : 

• กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
ภาคอุตสาหกรรม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนมัธยมศึกษา ชุมชนโดยรอบสถาบัน เป็นต้น 

• แต่เนื่องจากเป็นปีแรกของตัวชี้วัดนี้ จึงกําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้จํานวน ๓ กลุ่ม เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๑,๐๐๐ คน  ผู้ปกครอง จํานวน ๑,๐๐๐ คน และ
ภาคอุตสาหกรรม จํานวน ๑๐๐ โรงงาน/บริษัท 

• การรับรู้/การรู้จักสถาบัน  ด้านชื่อเสียงของสถาบัน ด้านผลงานของสถาบัน อาจารย์ ศิษย์เก่าที่มี
ชื่อเสียง หลักสูตร การได้งานทํา เป็นต้น    
สูตรการคํานวณ   :   
 

     
ผลรวมของเป้าหมายในแต่ละกลุ่มเป้าหมายทีรู่จ้ักสถาบัน ปงีบประมาณ ๒๕๕๕ x ๑๐๐ 

 ผลรวมของเป้าหมายในแต่ละกลุ่มที่กําหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑   เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒          ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รูจ้ักสถาบนั เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓          ตามเกณฑ์ที่สถาบันกําหนดผลสําเร็จตามเป้าหมาย เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔         ของแต่ละส่วนงาน ในปงีบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
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 ๕๑

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. ผลการสํารวจกลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน  
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์) 
หมายเหต ุ:  

๑. ส่วนสารนิเทศฯ ดําเนินการสํารวจ/สรุปผลการประเมินการสํารวจฯ จําแนกตามส่วนงานและแจง้ให ้ แต่ละ
ส่วนงานทราบ 

๒. ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนนิงานของสถาบัน 
 

ตัวชี้วัดที ่๑.๑๒   :   ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย   : 

• ให้เปรียบเทียบจํานวนอาจารย์ประจําของสถาบัน ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ากับ
อาจารย์ประจําทุกระดับ โดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ 

• อาจารย์ประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ให้นับรวมอาจารย์ประจําทั้งหมดที่มี
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ยังคงมีสถานภาพเป็นอาจารย์ประจําของสถาบัน โดยจะนับ
รวมอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า โดยจะต้องได้รับวุฒิจากสถาบัน ที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

• อาจารย์ประจํา  หมายถึง อาจารย์ประจําทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง
อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (จ้างไม่ต่ํากว่า ๙ เดือน) ทั้งนี้ ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษา
ต่อด้วย 

• ไม่นับการเทียบเท่าวุฒิปริญญาเอกของหลักสูตร MFA (Master of  Fine Arts) 
• ร้อยละของอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ากับ

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ทั้งนี้ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย  
• อาจารย์ประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้นับรวมอาจารย์ประจําทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาเอก

ในปีงบประมาณ ที่ยังคงมีสถานภาพเป็นอาจารย์ประจําของสถาบัน โดยจะนับรวมอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือสูงสุดในสาขานั้นๆ เช่น ทางด้านสาขาวิชาศิลปกรรม มีปริญญา MFA(Master ot Fine Arts) ซึ่ง
เป็นวุฒิการศึกษาสูงสุดของวิชาชีพด้านนี้ เป็นต้น โดยจะต้องได้รับวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 
สูตรการคํานวณ   : 
 

 
จํานวนอาจารยป์ระจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

X  ๑๐๐ 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด 

 เกณฑ์การให้คะแนน   :    
 

๑       เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒      ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปรญิญาเอก ตามเกณฑท์ี่ส่วนงาน เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓      กําหนดผลสําเร็จ ตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔      ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 
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 ๕๒

หมายเหตุ   :  
๑. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับ หรือ เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับคุณวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีงบประมาณ 
๒๕๕๔  ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีงบประมาณ และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
                      การนับจํานวนอาจารย์ที่วุฒิปริญญาเอก ให้นับอาจารย์ประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยรวบรวมถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ คน 
- กรณีมรีะยะเวลาทํางาน ๖ - ๙ เดือน ให้นับเปน็ ๐.๕ คน 
- กรณีมรีะยะเวลาทํางานน้อยกวา่ ๖ เดือน ไม่สามารถนํามานับได้ 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
 ๑. จํานวนอาจารย์ประจําในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วยและให้นับวุฒิบัตร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาเทียบเท่าวุฒิปริญญาเอกได้ตามที่ สกอ. รับรอง 
 ๒. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบัน ตามที่ ก.พ. รับรอง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้นับรวมอาจารย์ปริญญาเอกที่ลาศึกษาต่อด้วย 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบจัดทํารายงานในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) 
หมายเหต ุ: ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ประมวลผลจําแนกตามส่วนงานวิชาการและสง่ผลให้แต่ละส่วนงานทราบ 
 
ตัวชี้วัดที ่๑.๑๓   :   ร้อยละของจํานวนผลงานวิจยัและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
                          ที่ได้รับการอ้างองิทัง้ในระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา  
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย   : 

• เปรียบเทียบจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง สาขา
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ที่ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด โดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ โดยให้นับจํานวนผลงานที่อ้างอิงตามปีปฏิทิน (๑ มกราคม 
๒๕๕๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) ในการรายงานผลการดําเนินงานในปี ๒๕๕๕ 

• ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึง ผลงานสาขาทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ที่ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 

• หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติและนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

• วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็น
วารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่ 

• วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น 
ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
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 ๕๓ 

Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือ
วารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมีชื่อ
ปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่ 

• อาจารย์ประจํา หมายถึง อาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมทั้งอาจารย์ที่มี
สัญญาจ้างกับสถาบันทั้งปีงบประมาณ 

• นักวิจัยประจํา หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมทั้งบุคลากรที่มี
ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับสถาบันทั้งปีงบประมาณ 

• วิธีการนับ 
                การนับจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการอ้างอิง ให้นับจํานวนบทความวิจัยของ

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ แต่จะไม่นับซ้ํากรณีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ที่ได้รับการอ้างอิงหลายครั้งในปีปฏิทิน และให้นับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งของผู้ปฏิบัติงานจริงและผู้ลา
ศึกษาต่อ 
              การนับจํานวนอาจารย์และนักวิจัย ให้นับอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อในปีงบประมาณ โดยรวบรวมถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ คน 
- กรณีมรีะยะเวลาทํางาน ๖ - ๙ เดือน ให้นับเปน็ ๐.๕ คน 
- กรณีมรีะยะเวลาทํางานน้อยกวา่ ๖ เดือน ไม่สามารถนํามานับได้ 

สูตรการคํานวณ  :   
 

 จํานวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่ได้รับการอ้างอิงทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ  

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด   
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑       ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการอ้างองิทัง้ในระดับชาต ิ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓       และนานาชาติต่ออาจารยป์ระจํา ตามเกณฑ์ที่ส่วนงาน  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔       กําหนดผลสําเร็จ ตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕       ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. จํานวนและรายชื่อของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง สาขาทางด้าน

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ที่ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ 
สามารถนับผลงานของอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย  ประกอบด้วย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
การอ้างอิง ฐานข้อมูลที่ได้รับการอ้างอิง 

๒. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา พร้อมรายชื่อทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยนับรวมอาจารย์
และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 

๓. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๔

ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบรหิารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหต ุ: ส่วนงานวิชาการ ส่งขอ้มูลให้ส่วนบบริหารวิชาการและวิจยั เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   ๓   การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาสถาบัน 
 

ตัวชี้วัดที ่๑.๑๔   :   ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลผลิต 
คําอธิบาย   : 

• บุคลากร  หมายถึง  ข้าราชการ พนักงานสถาบันและลูกจ้างรายเดือน (ยกเว้นบุคลากรที่มีชื่อตําแหน่ง
ของลูกจ้างประจํา)   ในสังกัด ซึ่งปฏิบัติงาน มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน 

• การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร/แผนการดําเนินงาน หมายถึง การที่ส่วนงานจัดฝึกอบรม สัมมนา
หรือดูงานให้กับบุคลากร หรือการที่ส่วนงานส่งบุคลากรไปฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงานทั้งภายในและนอกสถาบัน ตาม
แผนพัฒนาที่ได้จัดทําไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

• จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา    นับจากจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี  ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยบุคลากรที่ได้รับการพัฒนามากกว่า ๑ ครั้ง/ปี    ให้นับเพียง ๑ ครั้ง (ไม่นับซํ้า) 

• ไม่นับรวมลูกจ้างประจํา  
สูตรการคํานวณ   :   
 

     
จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ x ๑๐๐ 

 จํานวนบุคลากรทั้งหมด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑   เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒          ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓          ตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามเกณฑ์ที่ส่วนงานกําหนด เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔          ผลสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕          ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. จํานวนบุคลากรทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมการฝึกอบรม  สัมมนา และดูงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล) 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕๕

ตัวชี้วัดที ่๑.๑๕   :   ร้อยละของรายได้ที่เพิม่ขึ้น 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย   : 

• เป็นการเปรียบเทียบรายได้ ที่ได้รับจริงของสถาบัน/ส่วนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ 
โดยนําเสนอเป็นค่าร้อยละ  ทั้งนี้ ไม่นับรวมค่าเสื่อมราคา 

• ในการกําหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้นํารายรับจริงในภาคการศึกษาที่             
๒/๒๕๕๔ เป็นฐานในการกําหนดค่าเป้าหมาย โดยนําประมาณการรายรับในภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๕๕ มาคํานวณรวม
ให้ครบ ๑ ปีงบประมาณ  สําหรับการรายงานผลให้นํารายรับจริงที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปรียบเทียบกับ
รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยแสดงเป็นค่าร้อยละ 

• วัตถุประสงค์ของกําหนดตัวชี้วัดนี้ คือ การเน้นให้นําทรัพย์สินที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์  หรือดําเนินการให้
มีผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ดังนั้น ทุกส่วนงานจะต้องวางแผนการจัดหารายได้เพิ่ม 

• รายได้ของสถาบัน/ส่วนงาน ได้แก่  
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป ที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินและทรัพย์สิน ซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน  
(๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของสถาบัน 
(๔) รายได้ หรือผลประโยชน์ ที่ได้มาจากการลงทุน หรือการร่วมลงทุน และจากทรัยพ์สินของสถาบัน 
(๕) รายได้ หรือผลประโยชน์ ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ  หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ซึ่ง

สถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
(๖) เงินกองทุน ที่รัฐบาลหรือสถาบันจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
(๗) รายได้ หรือผลประโยชน์อื่นๆ 

สูตรการคํานวณ   :   
 

     
รายไดท้ี่ได้รับจริงทั้งหมดในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – รายได้ที่

ได้รับจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  x ๑๐๐ 

 รายไดท้ี่ได้รับจริงทั้งหมดในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑   เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒          ร้อยละของรายไดท้ี่เพิม่ขึ้น ตามเกณฑ์ที่ส่วนงาน เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓          กําหนดผลสําเร็จตามเปา้หมายของแต่ละส่วนงาน เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔          ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕           เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. จํานวนรายได้ที่ได้รับจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕  จําแนกตามแหล่งเงิน (ไม่นับ

รวมค่าเสื่อมราคา) 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๖

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ส่วนงานวิชาการ/สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนการคลัง) 
หมายเหต ุ: ส่วนการคลัง ประมวลผลจําแนกตามส่วนงานวิชาการและสง่ผลให้แต่ละส่วนงานทราบ  
 
ตัวชี้วัดที่   ๒   :  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หรือ 
                      แผนกลยุทธ์หรือภารกจิหลักของส่วนงาน (ด้านประสิทธิผล)  (ตัวชี้วัดย่อย ..... ตัว) 
                      (ตัวชีว้ัดที่ไม่ซ้ํากับตัวชี้วัดในข้อ ๑ และมติิที่ ๒, ๓ และ ๔)  
หน่วยวัด   :   ระดับ 
ชนิดของตัวชีว้ดั   :   ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   ร้อยละ    
คําอธิบาย   : 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของส่วนงาน ในการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี หรือแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน พิจารณาจากการประเมินคุณภาพ  และการบรรลุ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่สะท้อนอัตลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามภารกิจของส่วนงาน 

• ตัวชี้วัดที่กําหนดในตัวชี้วัดที่ ๒ นี้ จะต้องไม่ซ้ํากับตัวชี้วัดที่ ๑ และมิติที่ ๒ มิติที่ ๓ และมิติที่ ๔ และ  
ส่วนงาน ต้องจัดทํารายละเอียดและเกณฑ์การประเมิน ประกอบตัวชี้วัดด้วย 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    

๑. ผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดย่อยพร้อมเอกสารอ้างอิง 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน (ที่มีตัวชี้วัด) 
 
ตัวชี้วัดที่   ๓   :  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่เพิ่มเติมจาก 

   แผนกลยทุธส์ถาบัน (ตัวชี้วดัย่อย ๖ ตัว)  
หน่วยวัด   :   ระดับ 
ชนิดของตัวชีว้ดั   :   ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   ร้อยละ    
คําอธิบาย   : 

• ตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน ที่กําหนดให้ สถาบัน เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑ ใน ๑๐ ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.๒๐๒๐  ดังนั้น สถาบัน จึงได้กําหนดตัวชี้วัดสําหรับวัดผลการดําเนินงานของส่วน
งานวิชาการที่จะเลือกอยู่ในกลุ่มท้าทาย และกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย  เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์บรรลุผล ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดย่อย จํานวน ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕๗ 

ตารางสรุปตัวชี้วัดย่อย ในตัวชี้วัดที่ ๓   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการบรลุเป้าหมายตาม  
                             ตัวชี้วดัที่เพิ่มเติมจากแผนกลยุทธ์สถาบัน (ตัวชี้วัดย่อย ๖ ตัว) 

 

ประเด็นการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๓.๑   จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
การขยายงานวชิาการด้าน  ๓.๒   จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธบิัตร 
วิทยาศาสตร์และ ๓.๓   จํานวนสิทธิบัตร/ลิขสทิธท์ี่ถกูนําไปใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยีในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

๓.๔   จํานวนโครงการวิจยัทีร่ว่มกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ  
        หรือองคก์รระหว่างประเทศ 

 ๓.๕   จํานวนอาจารย์และนักวจิัยต่างชาต ิ
 ๓.๖   จํานวนมหาวิทยาลัยในตา่งประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนกบัสถาบัน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. ผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดย่อยพร้อมเอกสารอ้างอิง 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงานที่เลือกตัวชี้วัดนี้ 
 

ตัวชี้วัดที ่๓.๑   :   จํานวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร   
หน่วยวัด   :   เรื่อง/ชิ้นงาน 
ชนิดตัวชี้วัด   :   ผลลัพธ ์
คําอธิบาย   :   

• เป็นการนับจํานวนการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  โดยไม่นับรวมการ 
จดลิขสิทธิ์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

•  งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กับสาขาวิชา เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม  

•  งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาทาง
ศิลปะ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และ
วรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard Classification of  Education) ได้แก่ 
คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี 
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลงานที่แสดงออกถึงแนวทางการทดลอง หรือการพัฒนาจาก
แนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ครอบคลุมถึง
ส่ิงประดิษฐ์ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  

• สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่หน่วยงานภาครัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมาย
กําหนด  สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวทุกคนมากที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่าสิทธิบัตร 
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของทุกๆ คน คือ ส่ิงของหรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวันล้วนแล้วแต่ 
เป็นผลที่ได้จากการประดิษฐ์คิดค้นทั้งสิ้น เช่น การพัฒนาเกี่ยวกับผงซักฟอกซึ่งปัจจุบันเป็นผงซักฟอกชนิด 
เข้มข้นและมีประสิทธิภาพในการซักล้างสูง เป็นต้น ดังนั้น สิทธิบัตรจึงมีส่วนช่วยทําให้การดํารงชีวิตของมนุษย์ 
มีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น 

• อนุสิทธิบัตร  คือ หนังสือสําคัญที่หน่วยงานภาครัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์  
• ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร  
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 ๕๘

  -  อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มขีอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐเ์ช่นเดียวกัน แต ่
อนุสิทธิบัตรเปน็การประดิษฐท์ี่มีเทคนิคที่ไมสู่งมากนัก อาจจะเป็นการปรบัปรุงเพียงเล็กน้อย ส่วนสิทธบิัตรการประดษิฐ ์
จะต้องมกีารแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มมีาก่อนหรือทีเ่รยีกว่ามขีั้นการประดิษฐท์ี่สูงขึ้น 

      - ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบตัรจะใชร้ะยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์มากเนื่องจากใชร้ะบบ 
จดทะเบียนแทนการใช้ระบบทีต่้องมกีารตรวจสอบก่อนการรบัจดทะเบียน 
             - ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสามารถที่จะเลือกว่าจะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบตัรหรือ อนุสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึง่ 
แต่จะขอความคุม้ครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไมไ่ด้  
สูตรการคํานวณ   :    - 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

๑.  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒.  กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเปา้หมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 
     ที่กําหนด  

๑        เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒     จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มกีารยื่นจดสิทธิบัตร เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓     หรืออนุสิทธบิัตร ตามเกณฑท์ี่ส่วนงานกําหนดผลสําเร็จ  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔     ตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน ในปงีบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕   เท่ากับ  ๕  คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. จํานวนและรายการได้รับการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยระบุ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

จําแนกในประเทศหรือต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒. หลักฐานเอกสารอ้างอิงการขอยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร   
๓. เอกสารอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชีว้ัด 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน :  สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ  
หมายเหตุ : สํานักส่งเสริมฯ ประมวลผลจําแนกตามส่วนงานวิชาการ และส่งผลให้แต่ละส่วนงานทราบ 
 
ตัวชี้วัดที ่๓.๒   :   จํานวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธบิัตร   
หน่วยวัด   :   เรื่อง/ชิ้นงาน 
ชนิดตัวชี้วัด   :   ผลลัพธ ์
คําอธิบาย   :   

• เป็นการนับจํานวนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  โดยไม่นับรวมกรณีอยู่ใน
ระหว่างยื่นจดทะเบียน และไม่นับรวมการจดลิขสิทธิ์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

•  งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กับสาขาวิชา เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม   

•  งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาทาง
ศิลปะ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และ
วรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard Classification of  Education) ได้แก่ 
คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี 
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลงานที่แสดงออกถึงแนวทางการทดลอง หรือการพัฒนาจาก
แนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ครอบคลุมถึง
ส่ิงประดิษฐ์ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ   



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
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 ๕๙

• สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่หน่วยงานภาครัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมาย
กําหนด  สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวทุกคนมากที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่าสิทธิบัตร 
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของทุกๆ คน คือ ส่ิงของหรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวันล้วนแล้วแต่ 
เป็นผลที่ได้จากการประดิษฐ์คิดค้นทั้งสิ้น เช่น การพัฒนาเกี่ยวกับผงซักฟอกซึ่งปัจจุบันเป็นผงซักฟอกชนิด 
เข้มข้นและมีประสิทธิภาพในการซักล้างสูง เป็นต้น ดังนั้น สิทธิบัตรจึงมีส่วนช่วยทําให้การดํารงชีวิตของมนุษย์ 
มีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น 

• อนุสิทธิบัตร  คือ หนังสือสําคัญที่หน่วยงานภาครัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์  
• ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร  
  -  อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มขีอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐเ์ช่นเดียวกัน แต ่

อนุสิทธิบัตรเปน็การประดิษฐท์ี่มีเทคนิคที่ไมสู่งมากนัก อาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กนอ้ย  ส่วนสิทธบิัตรการประดษิฐ์ 
จะต้องมกีารแกไ้ขปัญหาทางเทคนคิของสิ่งที่มมีาก่อนหรือทีเ่รยีกว่ามขีั้นการประดิษฐท์ี่สูงขึ้น 

       - ขั้นตอนการขอรับอนสิุทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาสั้นกวา่สิทธิบัตรการประดิษฐ์มาก    เนื่องจากใชร้ะบบ      
จดทะเบียนแทนการใช้ระบบทีต่้องมกีารตรวจสอบก่อนการรบัจดทะเบียน 
       - ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสามารถที่จะเลือกว่าจะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง 
แต่จะขอความคุม้ครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไมไ่ด้  
สูตรการคาํนวณ :    - 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

๑.  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒.  กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 
      ที่กําหนด  
 

๑        เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒       จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มกีารจดสิทธิบัตร เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓       หรืออนุสิทธิบัตร ตามเกณฑ์ที่ส่วนงาน กําหนดผลสําเร็จ  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔       ตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงานในปงีบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕   เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. จํานวนและรายการได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยระบุ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  จําแนกใน

ประเทศหรือต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒. รายการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  ทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 
๓. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน :  สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ 
หมายเหตุ : สํานักส่งเสริมฯ ประมวลผลจําแนกตามส่วนงานวิชาการ และส่งผลให้แต่ละส่วนงานทราบ 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓    :     จํานวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์   
หน่วยวัด          :      เรื่องหรือชิ้นงาน 
ชนิดของตัวชีว้ดั :      ผลผลติ 
คําอธิบาย :  

• เป็นการนับจํานวนสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ที่มีถูกนําไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้รวมถึงอนุสิทธิบัตร
ด้วย 

• สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่หน่วยงานภาครัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมาย
กําหนด  สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวทุก คนมากที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่า
สิทธิบัตรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของทุกๆ คน คือ ส่ิงของหรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวันล้วนแล้วแต่
เป็นผลที่ได้จากการประดิษฐ์คิดค้นทั้งสิ้น เช่น การพัฒนาเกี่ยวกับผงซักฟอกซึ่งปัจจุบันเป็นผงซักฟอกชนิดเข้มข้น
และมีประสิทธิภาพในการซักล้างสูง เป็นต้น ดังนั้น สิทธิบัตรจึงมีส่วนช่วยทําให้การดํารงชีวิตของมนุษย์มีความ
สะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น 

• ลิขสิทธิ์  หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทําขึ้นโดยการแสดงออก
ตามประเภทงานลิขสิทธิ์ต่าง ๆ  ลิขสิทธิ์ เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถและความ
วิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น “ ทรัพย์สินทางปัญญา ” ประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้น เจ้าของผลงานทางลิขสิทธิ์จึงควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สิน
ประเภทที่สามารถ ซื้อ ขาย หรือโอนสิทธิกันได้ ทั้งทางมรดก หรือโดยวิธีอื่น ๆ การโอนสิทธิ์ควรที่จะทําเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือทําเป็นสัญญาให้ชัดเจน จะโอนสิทธิทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้ 

• อนุสิทธิบัตร  คือ หนังสือสําคัญที่หน่วยงานภาครัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์  
• งานสร้างสรรคท์ี่มีลิขสทิธิ ์ งานสร้างสรรค์ที่มลิีขสิทธิ ์ประกอบด้วยประเภทงานต่าง ๆ ดงันี ้

•  งานวรรณกรรม เช่น หนงัสือ จุลสาร ส่ิงเขยีน ส่ิงพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
•  งานนาฎกรรม เช่น งานเกี่ยวกับการรํา การเต้น การทําท่าหรือ การแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว         
    การแสดงโดยวิธีใบ ้
•  งานศิลปกรรม เช่น งานทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรมถ่ายภาพ ภาพประกอบ 
    แผนที่ โครงสร้าง ศิลปะประยุกต ์และรวมทั้งภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย 
•  งานดนตรีกรรม เช่น ทํานองและเนื้อร้องหรอืทํานองอย่างเดียว และรวมถึงโน๊ตเพลงที่ไดแ้ยกและ 
   เรียบเรียงเสยีงประสานแล้ว 
•  งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีโอเทป แผ่นเลเซอร์ดิสก์ เป็นต้น 
•  งานภาพยนตร ์
•  งานสิ่งบันทกึเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ เป็นต้น 
•  งานแพร่เสียงภาพ เช่น การนาํออกเผยแพร่ทางสถานีวทิยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
•  งานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ  

• การนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การมีหลักฐานแสดงว่า ได้มีการนําสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ รวมถึง อนุสิทธิบัตร 
ไปใช้หรืออ้างอิงในเชิงพาณิชย์ หรือ นําไปพัฒนาต่อยอด 

สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๑ 

๑        จํานวนสิทธิบัตร/ลิขสทิธิ ์ที่ถกูนําไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒        ตามเกณฑ์ที่แต่ละส่วนงานกําหนดผลสําเร็จ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓        ตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔        ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. จํานวนสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ รวมถึง อนุสิทธิบัตร ที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  จําแนก

ตาม ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน (สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ รวมถึง อนุสิทธิบัตร )  ชื่อเจ้าผลงาน และหน่วยงาน  
รายละเอียดผู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

๒. หลักฐานเอกสารอ้างอิงการนําไปใช้ประโยชน์  
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน :  สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ 
หมายเหตุ : สํานักส่งเสริมฯ ประมวลผลจําแนกตามส่วนงานวิชาการ และส่งผลให้แต่ละส่วนงานทราบ 
 
ตัวชี้วัดที ่๓.๔   :   จํานวนโครงการวิจยัที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ หรือองคก์รระหว่าง 

          ประเทศ    
หน่วยวัด       :  โครงการ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• เป็นการนับจํานวนโครงการวิจัย ที่สถาบันหรือส่วนงาน ทําวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานใน
ต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

• สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศ หมายถึง สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กร ภาครัฐ
หรือเอกชนในต่างประเทศ  ทั้งนี้ รวมสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทยด้วย 

• องค์กรหรือองค์การระหว่างประเทศ หมายถึง หน่วยงานที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อบรรลุจุดประสงค์
และผลประโยชน์ร่วมกัน  อาจจําแนกออกเป็นสองระดับหลัก คือ องค์กรหรือองค์การระหว่างประเทศระดับ
โลก และระดับภูมิภาค อาทิเช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การค้าโลก องค์การนาโต้ สหภาพยุโรป องค์การ
โอเปคและองค์การอาเซียน เป็นต้น 

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑ์การให้คะแนน  :    

๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑       จํานวนโครงการวจิัยทีร่่วมกับสถาบันการศึกษา/ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒       หน่วยงานในต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓        ตามเกณฑ์ที่แต่ละส่วนงานกําหนดผลสําเร็จ  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔        ตามเป้าหมาย ของแต่ละส่วนงาน  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕        ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๒

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. สรุปจํานวนและรายชื่อโครงการวิจัยที่ทําร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) 
๒. สําเนาเอกสารการทําความร่วมมือการทําวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่าง

ประเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหต ุ:  ให้ส่วนวิชาการ ส่งขอ้มูลให้ส่วนบริหารวิชาการและวิจยั เพือ่รายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที ่๓.๕   :   จํานวนอาจารย์และนักวจิัยต่างชาติ    
หน่วยวัด       :  คน 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย : 

• เป็นการนับจาํนวนอาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
• อาจารย์ต่างชาติ หมายถึง อาจารย์ประจําชาวต่างชาติ ที่เป็นพนักงานของสถาบัน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญา

จ้างกับสถาบัน  
• นักวิจัยต่างชาติ หมายถึง นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาชาวต่างชาติ รวมทั้งนักวิจัยที่มีสัญญาจ้างกับ

สถาบัน 
- วิธีการนับจํานวนอาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ 

o นับตามปีงบประมาณ ( เริ่ม ๑ ต.ค. ๕๔ ส้ินสุด ๓๐ ก.ย. ๕๕) 
o นับอาจารย์และนักวิจัยต่างชาตทิี่ปฏิบัติงานจรงิ ในปงีบประมาณ  

       มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ คน 
 กรณีมรีะยะเวลาทํางาน ๖ - ๙ เดือน ให้นับเปน็ ๐.๕ คน 
 กรณีมรีะยะเวลาทํางานน้อยกวา่ ๖ เดือน ให้นับเป็น ๐.๓ คน 

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑ์การให้คะแนน  :    

๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑          จํานวนอาจารย์และนักวิจัยต่างชาต ิ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒          ตามเกณฑ์ที่แต่ละส่วนงานกําหนดผลสําเร็จ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓          ตามเป้าหมาย ของแต่ละส่วนงาน เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔          ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕           เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยชาวต่างชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) 
หมายเหต ุ: ส่วนงานวิชาการ ส่งขอ้มูลให้ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๓ 

ตัวชี้วัดที ่๓.๖   :   จํานวนมหาวิทยาลยัในต่างประเทศที่มกีารแลกเปลี่ยนกับสถาบัน 
หน่วยวัด       :  แห่ง 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• เป็นการนับจํานวนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนกับสถาบัน 
• การแลกเปลี่ยน หมายถึง การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย การเทียบโอนหน่วยกิต และการ

แลกเปล่ียนหน่วยกิตระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สังคม ประเพณี ระหว่างกัน ไม่ว่ากิจกรรมที่จัด
จะอยู่ในหรือต่างประเทศ รวมทั้ง สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทย 

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑ์การให้คะแนน  :    

๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑      จํานวนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มกีารแลกเปลี่ยน เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒       กับสถาบัน ตามเกณฑท์ี่แต่ละส่วนงานกําหนดผลสําเร็จ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓       ตามเป้าหมาย ของแต่ละส่วนงาน เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔       ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. จํานวนและรายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนกับสถาบัน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
๒. รายชื่อโครงการ/กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (ส่วนวิเทศสัมพันธ์) 
หมายเหต ุ: ส่วนงานวิชาการ ส่งขอ้มูลให้ส่วนวิเทศสัมพันธ ์เพือ่รายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วดัที ่๔   :   ระดับความสําเร็จในการพฒันาส่วนงานวชิาการสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน 
หน่วยวัด       :  ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลลพัธ ์
คําอธิบาย : 

• ส่วนงานวิชาการ หมายถึง ส่วนงานที่มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

• ประชาคมอาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of  South 
East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บูรไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
และพม่า 

• การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคอาเซียน ใช้ผลของการจัดอันดับตาม QS Ranking รายสาขา 
สูตรการคํานวณ   :   - 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๔

เกณฑ์การให้คะแนน   :    
 

๑ ไม่ได้รับการจัดอันดับ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ได้รับการจัดอันดับ 101+/201+ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ได้รับการจัดอันดับ 51-100 เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ได้รับการจัดอันดับ 11-50 เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. การจัดอันดับโดย QS Ranking ปีล่าสุด 

ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ทุกส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบรหิารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหต ุ :  ทุกส่วนงานวิชาการใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงานของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๕

มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๕   :   ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 
หน่วยวัด       :  ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย   : 

• ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต จากการประเมินบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
(รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓) ที่ทํางานด้วยประมาณ ๑ ปี โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ๕ ด้าน ของ
บัณฑิต (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ : TQF) ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้แก่ 

๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๒. ด้านความรู้ 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

            ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ TQF ตาม
สาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพกําหนด
เพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก เป็นคุณภาพที่ระบุตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

• โดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ 
• การสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต ใช้กลุ่มตัวอย่างของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ โดยพิจารณาความเป็นตัวแทนที่ดีของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามหลักสถิติการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ําในการวิจัยสํารวจที่ได้มาตรฐาน 

• ตัวชี้วัดนี้ ใช้ข้อมูลจากภารกิจด้านวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงาน 
• กลุ่มตัวอย่างที่จะประเมินเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓) 

สูตรการคํานวณ   : 
 

    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใน ๕ ด้าน ตามมาตรฐาน TQF 
(ระดับปริญญาตรี) รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓ x ๑๐๐ 

 ๕ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒       ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓       ตามเกณฑท์ี่แต่ละส่วนงานกําหนดผลสําเร็จตามเป้าหมาย  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔       ของแต่ละส่วนงาน ในปงีบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๖ 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบ และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ระดับปริญญาตร ี                 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓) 
แหล่งข้อมูล   : 
 ๑. ผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง โดยภารกิจด้านวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงาน 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนแผนงาน) 
 
ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๖   :   ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
หน่วยวัด       :  - 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลลพัธ ์ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบัน โดยแบ่งเป็น ๔ ตัวชี้วัดย่อย คือ 
๖.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ทําวิจัยที่มีต่อกระบวนการใหบ้ริการในการทาํวิจัย 
๖.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บรกิารวชิาการ 
๖.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
๖.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการใหบ้รกิารจากการให้บริการของส่วนงานอืน่ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  
๑. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามที่ส่วนงาน/ส่วนที่มีภารกิจ) ประจําปีงบประมาณ  

   ๒๕๕๕ 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ทุกส่วนงาน 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑   :   ร้อยละความพึงพอใจของผูท้ําวิจยัที่มีต่อกระบวนการให้บริการในการทําวิจยั 
หน่วยวัด       :  ร้อยละ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลลพัธ ์ 
คําอธิบาย   : 

• ส่วนงาน/ส่วนที่มีภารกิจในการให้บริการงานวิจัย แก่บุคลากรของสถาบัน/ส่วนงาน ซึ่งการสํารวจ
ความพึงพอใจจะพิจารณา ๔ ประเด็นสําคัญ คือ 

๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ รวมทั้ง การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ 
๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

สูตรการคํานวณ   : 
 

 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
x ๑๐๐  ๕ 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๗

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒       ร้อยละความพึงพอใจของผู้ทําวิจัยที่มีต่อกระบวนการใหบ้ริการ  เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓       ในการทําวจิัย ตามเกณฑ์ทีแ่ต่ละส่วนงานกาํหนดผลสําเร็จ  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔       ตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน ในปงีบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๕ 
๒. แผน/ผลการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
๓. เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด  

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบรหิารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหต ุ:   ๑. ส่วนงานวชิาการ สง่ข้อมูลให้ส่วนบริหารวิชาการและวจิยั เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
       ๒.  ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายของสว่นงาน โดยสถาบัน (ผู้รับผิดชอบกลาง) เป็นผูจ้ัดเก็บข้อมูล 
 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒   :   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการวิชาการ 
หน่วยวัด       :  ร้อยละ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลลพัธ ์ 
คําอธิบาย   : 

• ส่วนงาน/ส่วนที่มีภารกิจในการให้บริการวิชาการที่มีลักษณะดังนี้ 
๑) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 
๒) บริการเครื่องมอืและอุปกรณ์ตา่งๆ ทางการศึกษา 
๓) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเกบ็ค่าลงทะเบียน 
๔) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏบิัติการแบบให้เปล่า 
๕) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏบิัติการในลักษณะการว่าจ้าง 
๖) บริการศึกษา วจิัย สํารวจ การวางแผน การจดัการ 
๗) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๘) บริการวางระบบ ออกแบบ สรา้ง ประดษิฐ์ และผลิต 
๙) ทั้งนี้ไม่นับรวมการเป็นวทิยากร 

• การบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  ถือเป็น
บทบาทของสถาบัน  ตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถ
สะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา ๔ ประเด็นสําคัญ คือ 

๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ 
๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๘

สูตรการคํานวณ   : 
 

 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
x ๑๐๐  ๕ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒       ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บรกิารวชิาการ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓       ตามเกณฑท์ี่แต่ละส่วนงานกําหนดผลสําเร็จตามเป้าหมาย  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔       ของแต่ละส่วนงาน ในปงีบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๕ 
๒. แผน/ผลการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
๓. เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด  

หมายเหต ุ:  
๑. รายการกจิกรรม โครงการบรกิารทางวิชาการทัง้หมด จําแนกตามกจิกรรมหรือโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่

สังคมและชุมชน ที่ระบุในแผนปฏิบัติการของสถาบัน/ส่วนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด จําแนกตามกจิกรรมหรือโครงการใหบ้ริการ

วิชาการแก่สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของสถาบัน/ส่วนงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ระบุ จํานวนหรือลักษณะกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม โครงการ หรือในกรณทีี่เป็นโครงการที่
ทําซ้ําหลายครัง้ แต่กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไปใหร้ะบุความแตกต่างของกลุ่มเปา้หมายให้ชดัเจน หรือ ถ้าในโครงการ
มีหลายกิจกรรม จะนับเป็นกจิกรรมให้ระบุความแตกต่างของแต่ละกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อ
ประกอบการแจงนับตามคําอธบิาย 

๓. จํานวนกิจกรรม โครงการบรกิารทางวิชาการทัง้หมด จําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ให้บริการแก่สังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ 
หมายเหต ุ: ส่วนงานวิชาการ ส่งขอ้มูลให้สํานักส่งเสริมฯ เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๓   :   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยวัด       :  ร้อยละ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลลพัธ ์ 
คําอธิบาย   : 

• ส่วนงาน/ส่วนที่มีภารกิจในการให้บริการจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีลักษณะดังนี้ 
๑) การนําความรู้ดา้นทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ไปสู่ชุมชน 
๒) การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
๓) การใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๙ 

• การบริการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
ถือเป็นบทบาทของสถาบัน  ตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา ๔ ประเด็นสําคัญ คือ 

๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ 
๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

สูตรการคํานวณ   : 
 

 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
x ๑๐๐  ๕ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒       ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓       ตามเกณฑท์ี่สถาบันกําหนดผลสําเร็จตามเป้าหมาย  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔       ของแต่ละส่วนงาน ในปงีบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๕ 
๒. แผน/ผลการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
๓. เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด  

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกิจการนักศึกษา) 
หมายเหตุ : ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงานของสถาบัน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จะใช้ผลการ
ดําเนินงานของกิจกรรมมอบเนกไทและประดับเข็มพระมหามงกุฎ ซึ่งรับผิดชอบโดยส่วนกิจการนักศึกษา เท่านั้น 
สําหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่ระบุใน F1 –P-วต-003 ให้รายงานผลการดําเนินงานในเอกสาร F1 –P-วผ-001  ทั้ง ๒ แหล่ง
เงิน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๔   :   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการของส่วนงานอืน่ 
หน่วยวัด       :  ร้อยละ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลลพัธ ์ 
คําอธิบาย   : 

• ส่วนงานอื่น หมายถึง ส่วนงานที่มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านต่างๆ ตามหน้าที่หลักของส่วนงาน เพื่อ
สนับสนุนพันธกิจทั้ง ๔ ด้านของสถาบัน ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานสภาสถาบัน สํานักหอสมุดกลาง สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล สํานักบริการคอมพิวเตอร์ และสํานักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๗๐ 

• เป็นการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของส่วนงานที่ทําหน้าที่ให้การสนับสนุน 
รวมทั้ง ส่วนบริหารงานทั่วไป ของส่วนวิชาการต่างๆ ใน ๔ ประเด็นสําคัญ คือ 

๑. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 
๒. ความพึงพอใจดา้นเจ้าหน้าทีข่องผู้ให้บริการ 
๓. ความพึงพอใจดา้นสิ่งอํานวยความสะดวก 
๔. ความพึงพอใจตอ่คุณภาพการให้บริการ 

สูตรการคํานวณ   : 
 

 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
x ๑๐๐  ๕ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒       ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บรกิารของ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓       ส่วนงานอืน่ ตามเกณฑท์ีแ่ต่ละส่วนงานกาํหนด  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔       ผลสําเร็จตามเป้าหมาย ของแต่ละส่วนงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูร้บับริการ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
๒. เอกสารอื่นๆ ที่เกีย่วกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานอธิการบดี/สํานักงานสภาสถาบัน/ส่วนงานอื่น 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักงานอธิการบดี (ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๗   :   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  
                     หรือแผนกลยุทธ์หรือภารกจิหลกัของส่วนงาน (ด้านคุณภาพการให้บริการ)  
                     (ตัวชี้วัดยอ่ย ..... ตัว)   (ตัวชี้วัดที่ไม่ซ้ํากับตัวชี้วัดในมิติที่ ๑ มิติที ่๓ และมิติที่ ๔)  
หน่วยวัด   :   ระดับ 
ชนิดของตัวชีว้ดั   :   ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   ร้อยละ    
คําอธิบาย   : 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของส่วนงาน ในการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี หรือแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน พิจารณาจากการประเมนิคุณภาพ  และการบรรลุ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายไดข้องส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ทีส่ะท้อนอัตลักษณ์และจุดเน้นรวมทัง้วตัถุประสงค์เฉพาะตามภารกจิของส่วนงาน 

• ตัวชี้วัดที่กําหนดในตัวชี้วัดที่ ๗ นี้ จะต้องไม่ซ้ํากับตัวชี้วัดในมิติที่ ๑ มิติที่ ๓ และมิติที่ ๔ และส่วนงาน 
ต้องจัดทํารายละเอียดและเกณฑ์การประเมิน ประกอบตัวชี้วัดด้วย 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๗๑

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. ผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดย่อยพร้อมเอกสารอ้างอิง 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน (ที่มีตัวชี้วัด) 
 
ประเด็นการประเมินผล : การประกันคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ๘ : ระดับคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด   
หน่วยวัด :  ระดับ 
ชนิดของตัวชีว้ดั : ผลผลิต 
คําอธิบาย  :    

• ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุไว้ว่า  
“...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อย
หนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกําหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ 
ซึ่งมีผลการประเมินการประกันคุณภาพการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งชี้ 
จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทําการประเมินใหม่ 

• คุณภาพของส่วนงาน/ส่วนจากผลการประเมินภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ/สจล. หมายถึง ระดับคะแนนจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วน
งาน/ส่วน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. สําหรับส่วนงาน และตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สจล. สําหรับส่วนในสํานักงานอธิการบดีและสํานักงานสภาสถาบัน 
สูตรการคํานวณ    : 
 

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสงักดั 
จํานวนปีที่ไดร้บัการประเมิน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ผลคะแนนเฉลี่ย   
ของการประเมนิ

คุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัด 

เท่ากับ ๑.๐๐  

ผลคะแนนเฉลี่ย   
ของการประเมนิ

คุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัด 

เท่ากับ  ๑.๕๑  

ผลคะแนนเฉลี่ย   
ของการประเมนิ

คุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัด 

เท่ากับ ๒.๕๑  

ผลคะแนนเฉลี่ย   
ของการประเมนิ

คุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัด 

เท่ากับ ๓.๕๑  

ผลคะแนนเฉลี่ย   
ของการประเมนิ

คุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัด 

เท่ากับ ๔.๕๑  
 

หมายเหต ุ ๑. : ใช้ค่าเฉลี่ยของผลประเมินประกันภายในโดยตน้สังกัด ๓ ปีย้อนหลัง  กรณีทีห่น่วยงานที่ได้รับการ    
                         ประเมินไม่ครบ ๓ ปี ให้ใช้ข้อมูลตามจํานวนปีที่ไดร้ับการประเมิน 
หมายเหต ุ๒ :  ระดับ ๑  ผลการประเมินฯ อยู่ในช่วง  ๑.๐๐ –๑.๕๐ 

        ระดับ ๒  ผลการประเมนิฯ อยู่ในชว่ง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
        ระดับ ๓  ผลการประเมนิฯ อยู่ในชว่ง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
        ระดับ ๔  ผลการประเมนิฯ อยู่ในชว่ง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
        ระดับ ๕  ผลการประเมนิฯ อยู่ในชว่ง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก    :   ทุกส่วนงาน  
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา) 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๗๒ 

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๙    :    ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบัน  
หน่วยวัด        :    ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด   :    ปัจจัยนําเขา้ 
น้ําหนัก   :   ร้อยละ   
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบัน   จะพิจารณาจาก 
ความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 
ข้อมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใช้พลังงาน เช่น เวลาที่ให้บริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การให้บริการ 
เป็นต้น และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สถาบัน  ใช้จริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หน่วยงานควรจะ
ใช้อย่างเหมาะสมตามปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน โดยใช้ข้อมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูล 
www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
 ๑. ไฟฟ้า   
 ๒. น้ํามัน   

• จําแนกหน่วยงานราชการ โดยแบ่งกลุ่มตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
                   ๑.  ดัชนีการใช้พลังงาน จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ โดยแบ่งกลุ่ม 
หน่วยงานออกเป็น ๙ ลักษณะ 

                      ๑.   กลุ่มทั่วไป 
                      ๒.  กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
                      ๓.   กลุ่มโรงเรยีน 
                      ๔.   กลุ่มศาลและสํานักงานอัยการ 
                      ๕.   กลุ่มเรอืนจําและสถานคุมประพฤต ิ
                      ๖.   กลุ่มสถานีตํารวจ 
                      ๗.   กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
                      ๘.   กลุ่มสถานสงเคราะห ์
                      ๙.  กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีเครื่องสง่สัญญาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ๑.  ไฟฟ้า   คะแนนการประเมินผลด้านไฟฟ้าของสถาบัน   คิดจากคะแนนเฉลี่ยของส่วนงานในสงักัดทั้งหมด 

โดยเกณฑก์ารให้คะแนนของแต่ละส่วนงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับคะแนน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับที่ ๑ ๐.๕ ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ครบถ้วน 
ระดับที่ ๒ ๐.๕ ข้อมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใช้พลังงานครบถ้วน 
ระดับที่ ๓ ๐.๕ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจรงิ มากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน โดยอยู่ในชว่งตั้งแต่ 

๑.๕ เท่า ถงึ ๒ เท่าของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน หรือ มค่ีาดัชนีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอยูใ่นช่วง -๐.๕๐๐ ถึง -๐.๓๓๔   

ระดับที่ ๔ ๐.๕ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจรงิ มากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน โดยอยู่ในชว่งตั้งแต่ 
๑.๒ เท่า ถงึ ๑.๕ เท่าของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน หรือ มีค่าดัชนีการใช้
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 ๗๓

พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง -๐.๓๓๓ ถึง -๐.๑๖๗  
ระดับที่ ๕ ๐.๕ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจรงิ เท่ากบัหรือมากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน โดยอยู่

ในช่วงตั้งแต่ ๑ เท่า ถงึ ๑.๒ เทา่ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน หรือ มีค่าดัชนี
การใช้พลังงานไฟฟ้าอยูใ่นช่วง ๐ ถึง -๐.๑๖๖ 
ในกรณีที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงน้อยกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน หรือ มีค่า
ดัชนีการใช้พลงังานไฟฟ้ามากกว่า ๐ จะได้คะแนนเต็มในการประเมินผลด้านไฟฟ้า 
(๒.๕ คะแนน) 

 

๒. น้ํามัน คะแนนการประเมินผลด้านน้ํามันของสถาบัน   คิดจากคะแนนเฉลี่ยของส่วนงานในสังกัดทั้งหมด 
โดยเกณฑก์ารให้คะแนนของแต่ละส่วนงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับที่ ๑ ๐.๕ ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานน้ํามัน (kWh) ครบถ้วน 
ระดับที่ ๒ ๐.๕ ข้อมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใช้พลังงานครบถ้วน 
ระดับที่ ๓ ๐.๕ ปริมาณการใช้น้าํมันจริง มากกว่าปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน โดยอยู่ในชว่งตั้งแต่ 

๑.๕ เท่า ถงึ ๒ เท่าของปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน หรือ มค่ีาดัชนีการใช้พลังงาน
น้ํามันอยู่ในช่วง -๐.๕๐๐ ถึง -๐.๓๓๔   

ระดับที่ ๔ ๐.๕ ปริมาณการใช้น้าํมันจริง มากกว่าปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน โดยอยู่ในชว่งตั้งแต่ 
๑.๒ เท่า ถงึ ๑.๕ เท่าของปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีค่าดัชนีการใช้
พลังงานน้ํามันอยู่ในช่วง -๐.๓๓๓ ถึง -๐.๑๖๗  

ระดับที่ ๕ ๐.๕ ปริมาณการใช้น้าํมันจริง เท่ากบัหรือมากกว่าปริมาณการใช้น้าํมันมาตรฐาน โดยอยู่
ในช่วงตั้งแต่ ๑ เท่า ถงึ ๑.๒ เทา่ของปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีค่าดัชนี
การใช้พลังงานน้ํามันอยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๑๖๖ 
ในกรณีที่ปริมาณการใช้น้ํามันจริงนอ้ยกว่าปรมิาณการใช้น้ํามนัมาตรฐาน หรอื มีค่า
ดัชนีการใช้พลังงานน้ํามันมากกว่า ๐ จะได้คะแนนเต็มในการประเมินผลด้านน้ํามัน 
(๒.๕ คะแนน) 

      ๑.   เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ ๑ (ความครบถ้วนของฐานขอ้มูล) = ๑ คะแนน           
            พิจารณา ๒ ส่วน คอื     (๑)  ข้อมูลด้านไฟฟา้ = ๐.๕ คะแนน  
                                           (๒) ข้อมูลด้านน้ํามัน = ๐.๕ คะแนน  
             วิธีและเกณฑ์การให้คะแนน 

             พิจารณาความครบถ้วนของขอ้มูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามัน ในฐานข้อมูลการประหยัดไฟฟ้า/น้ํามันใน   
www.e-report.energy.go.th  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ความครบถ้วน ด้านไฟฟ้า ด้านน้ํามัน 

ไม่ครบร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐ คะแนน ๐.๐ คะแนน 

ครบร้อยละ ๑๐๐ ๐.๕ คะแนน ๐.๕ คะแนน 
 

หมายเหต ุ       มขี้อมูลครบถว้น หมายถงึ มขี้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                     ครบถ้วน ทั้ง ๑๒ เดือน 
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 ๗๔ 

          ๒.  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ ๒ (มีขอ้มูลที่ใช้สําหรับประเมินค่าดัชนีการใช้พลังงานให้ครบถ้วน)  

                = ๑ คะแนน 

                วิธีและเกณฑก์ารให้คะแนน 

 พิจารณาความครบถ้วนของขอ้มูลสําหรับประเมินดัชนีการใช้พลงังาน ใน www.e-
report.energy.go.thปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ความครบถ้วน คะแนน 

ไม่ครบร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐ คะแนน 

ครบร้อยละ ๑๐๐ ๑.๐ คะแนน 
 

หมายเหต ุ     มีข้อมูลครบถว้น หมายถงึ มีขอ้มูลที่ใช้สําหรับประเมินดัชนีการใช้พลงังาน ปงีบประมาณ  
                      พ.ศ. ๒๕๕๕  ครบถ้วนทั้ง ๑๒ เดือน 

          ๓.  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ ๓-๕ (ผลการประหยัดไฟฟ้า/น้ํามัน) = ๓ คะแนน 
               พิจารณา ๒ ส่วน คือ  

   (๑) ปริมาณการลดใช้ไฟฟ้า   = ๑.๕ คะแนน  

           (๒) ปริมาณการลดใชน้้ํามัน   = ๑.๕ คะแนน 

          วิธีและเกณฑ์การให้คะแนน 
• สถาบันฯ จะไดร้ับการประเมินในขั้นตอนที่ ๓-๕ ต้องไดร้ับคะแนนทั้งไฟฟ้าและน้ํามันอย่างละ ๑.๐ 

คะแนน ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ ๑ และ ๒ (ความครบถ้วนของฐานข้อมูล)  
• วิธีให้คะแนน 

(๑) ค่าการใชพ้ลังงานไฟฟ้า/น้ํามันมาตรฐาน 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ไดจ้ากการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression 

Analysis) โดยแยกการวิเคราะห์ในแต่กลุ่มของหน่วยงาน โดยสามารถดรูายละเอียดของแต่ละกลุ่มหน่วยงาน
ได้ใน www.e-report.energy.go.th โดยในการวิเคราะห์นั้นจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลต่อการใช้พลงังาน
ของหน่วยงาน  

(๒) ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ํามัน (จริง) 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามัน ทีห่น่วยงานรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบ ๑๒ เดือน 

(๓) ค่าดัชนีการใช้พลังงาน 
       =  ค่าการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันมาตรฐาน  –  ค่าการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันจริง 
                                   ค่าการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันจริง 

          ในกรณทีี่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า/น้ํามันจรงิน้อยกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีค่าดัชนกีารใช้
ไฟฟ้า/น้ํามันมากกว่า ๐ จะได้คะแนนเต็มในการประเมินผลด้านไฟฟ้า/น้ํามัน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ไฟฟ้า น้ํามัน 
ขั้นที่ ๓ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันจริง มากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้า/
น้ํามันมาตรฐาน โดยอยู่ในชว่งตัง้แต่ ๑.๕ เท่า ถึง ๒ เท่าของปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้า/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีค่าดัชนีการใชไ้ฟฟ้า/น้ํามันอยูใ่นช่วง  -
๐.๕๐๐ ถึง -๐.๓๓๔  

= ๐.๐-๐.๕คะแนน = ๐.๐-๐.๕คะแนน 

ขั้นที่ ๔ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันจริง มากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้า/
น้ํามันมาตรฐาน โดยอยู่ในชว่งตัง้แต่ ๑.๒ เท่า ถึง ๑.๕ เท่าของปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า/น้าํมันมาตรฐาน หรือ มีค่าดัชนกีารใช้ไฟฟ้า/น้ํามันอยู่
ในช่วง -๐.๓๓๓ ถึง -๐.๑๖๗  

= ๐.๐-๐.๕คะแนน = ๐.๐-๐.๕คะแนน 

ขั้นที่ ๕ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันจริง เท่ากบัหรือมากกว่าปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้า/น้ํามันมาตรฐาน โดยอยู่ในช่วงตัง้แต ่๑ เท่า ถงึ ๑.๒ เท่าของ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มค่ีาดัชนีการใช้ไฟฟ้า/น้ํามัน
อยู่ในช่วง -๐.๑๖๖ ถึง ๐  

= ๐.๐-๐.๕คะแนน = ๐.๐-๐.๕คะแนน 

รวม ๓ ช่วง คะแนนเต็ม ๑.๕ คะแนน ๑.๕ คะแนน 

          
           ในกรณีที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันจริงนอ้ยกว่าปรมิาณการใช้ไฟฟา้/น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีค่าดชันีการใช้
ไฟฟ้า/น้ํามันมากกว่า ๐ จะได้คะแนนเต็มในขั้นที่ ๓-๕  (๑.๕ คะแนน) 

 
หมายเหตุ   :     การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ ๓ ๔ และ ๕ หากตัวเลขทีป่ระหยัดไดจ้รงิอยู่ระหว่างค่าขอบเขตให ้
                       ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์ 

 
          วิธีและเกณฑ์การให้คะแนน 
          กรณีสถาบันฯ นั้นมีหน่วยงานที่ต้ังขึน้เป็นหน่วยงานภายในด้วย เช่น วิทยาเขต สาขา เป็นต้น 

• วิธีให้คะแนน 
                        ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงานย่อย 
แล้วนํามาพิจารณาให้คะแนนของสถาบันฯ นั้น โดยคิดจากค่าเฉล่ียของหนว่ยงานในสังกดัทัง้หมด 

     =   ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทัง้หมด 

                                      จํานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 
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 ๗๖

 
SEU = ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันมาตรฐาน 

หน่วยงานที่จะได้รับการประเมนิดัชนีการใช้พลงังานตอ้งไดร้ับคะแนนเต็มในขัน้ที่ ๑-๒ 
 

แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับคะแนน ๓-๕ 

หน่วยงานทไีด ้
๐.๕ - ๑ คะแนน 

ชว่งท ี๑ ระดบัคะแนนท ี๓ 

ชว่งท ี๒ ระดบัคะแนนท ี๓-๔ 

ชว่งท ี๓ ระดบัคะแนนท ี๓-๕ 

หน่วยงานทไีด ้๐ คะแนน 

หน่วยงานทไีด ้๑.๕ คะแนน 

หน่วยงานทไีด ้
๐ - ๐.๕ คะแนน 

หน่วยงานทไีด ้
๑ – ๑.๕ คะแนน 

ชว่งท ี๔ ไดค้ะแนนเตม็ในขนั ๓-๕ 

ชว่งท ี๕ ไมไ่ดค้ะแนนในขนั ๓-๕ 
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 ๗๗

ปัจจัยที่ใช้ในการคํานวณคะแนนขั้นที่ ๓ - ๕ : 

 (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันมาตรฐาน 
คํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากการวิเคราะห์ผลของข้อมูลปัจจัยพื้นฐานต่อปริมาณการใช้

พลังงานของหน่วยงานในแต่กลุ่ม โดยในการวิเคราะห์นั้นจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลต่อการใช้พลังงานของ
หน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ 

(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เช่น จํานวนบุคลากร พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เวลาการทํางาน 
จํานวนผู้เข้ามาใช้บริการ การออกให้บริการ เป็นต้น 

(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่างจากตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอําเภอที่ตั้ง พื้นที่ของ
จังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 

(รายละเอียดของการคํานวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันมาตรฐานของแต่ละกลุ่มอยู่ใน 
www.e-report.energy.go.th) 

(๒)        ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ํามันจริงที่รายงานแก ่สนพ. 
คือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามัน ที่หน่วยงานรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบ ๑๒ เดือน 

 
สูตรการคํานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า/น้ํามัน = ค่าการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันมาตรฐาน – ค่าการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันจริง 
                     ค่าการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันจริง 

 
เงื่อนไข :  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบัน   จะใช้ข้อมูลที่สถาบัน   ได้
รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ ส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน  

สถาบันฯ จะต้องได้คะแนนเต็มในขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ จึงจะได้รับการประเมินผลค่าคะแนนดัชนีการใช้พลังงาน 
ในขั้นตอนที่ ๓-๕  

หน่วยงานที่มีค่าดัชนีการใช้พลังงานต่ํากว่า -๐.๕๐๐ หรือเป็นหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้พลังงานจริงเป็น ๒ เท่า
ของปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไม่ได้คะแนนในขั้นตอนที่ ๓-๕ ซึ่งจากข้อมูลของปี ๒๕๕๐ จะมีหน่วยงานใน
กลุ่มดังกล่าว ประมาณร้อยละ ๑๐ ของหน่วยงานราชการทั้งประเทศ 
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 ๗๘ 

 
 
หมายเหต ุ:   ขอ้มูลที่ใชใ้นการรายงานผลตามตัวชี้วัดนี้ จะใชข้้อมูลผู้ที่สถาบนั  มอบหมาย 
 
เหตุผล :  

 พลังงานเป็นปัจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทําให้ต้องพึ่งพาพลังงานจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า ๕ แสนล้านบาท แนวทางสําคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้
พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลเห็น
ว่าภาครัฐควรจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชน  
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
         ๑.  ใช้ขอ้มูลการใช้ไฟฟา้/น้ํามันของสถาบันอุดมศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้รายงานผลผ่าน www.e-
report.energy.go.th ของส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  
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 ๗๙ 

  ๒.   ใช้ข้อมูลการทํางานและข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นค่าตัวแปรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เช่น การให้บริการ 
กิจกรรม จํานวนบุคลากร จํานวนนักเรียน จํานวนเตียงคนไข้ งบประมาณที่ได้รับ พื้นที่ของอาคารที่มี พื้นที่การให้บริการ 
และข้อมูลการให้บริการ เป็นต้น ที่สถาบันฯ ได้รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th โดยแต่ละกลุ่มมีค่าตัวแปรที่
ต้องรายงานแตกต่างกัน ดังปรากฏใน www.e-report.energy.go.th  ค่าตัวแปรต่างๆ จะถูกนําไปหาค่าดัชนีการใช้
พลังงานของแต่ละหน่วยงาน โดยมีแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสมการจะมีค่าที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรในแต่ละกลุ่ม เมื่อป้อน
ข้อมูลเข้าไปในแบบจําลองฯ ก็จะได้ค่าการใช้พลังงานมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน  จากนั้นจะนําค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบ
กับค่าการใช้พลังงานจริงของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะทราบค่าดัชนีการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงานที่จะนําไปใช้
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
   ๓.  ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันของสถาบัน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้รายงานผลผ่าน www.e-
report.energy.go.th ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
การเทียบค่าคะแนนตามผลการประเมิน 

 ระดับ ๑  ผลการประเมินฯ อยู่ในช่วง  ๑.๐๐ –๑.๕๐ 
           ระดับ ๒  ผลการประเมินฯ อยู่ในช่วง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
            ระดับ ๓  ผลการประเมินฯ อยูใ่นช่วง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
            ระดับ ๔  ผลการประเมินฯ อยูใ่นช่วง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
            ระดับ ๕  ผลการประเมินฯ อยูใ่นช่วง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

สว่นงานรับผิดชอบหลกั   :   ทุกส่วนงาน 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบํารงุรกัษาและยานพาหนะ) 
หมายเหต ุ: ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายของสว่นงาน โดยสถาบัน (ผู้รับผิดชอบกลาง) เปน็ผู้จัดเก็บข้อมลู 
  
ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที ่๑๐   :   ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รบัการร่วมมือจากหน่วยงานระดับภูมิภาคอาเซียน 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชีว้ดั   :   ผลผลิต 
คําอธิบาย   : 

• เป็นการเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตร ที่ได้รับการร่วมมือจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานระดับภูมิภาค
อาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ กับจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยไม่นับรวมหลักสูตรที่สภา
สถาบันมีมติให้ปิดหลักสูตร  

• การร่วมมือ หมายถึง การเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างกัน หรือความร่วมมือทางวิชาการในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาเข้าศึกษาหรือฝึกงาน หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการหรือการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกัน 

• สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาที่อยู่ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น 
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 ๘๐ 

สูตรการคํานวณ   :   
 

 จํานวนหลักสูตรที่ไดร้ับการรว่มมือจากหนว่ยงานระดับภูมิภาค
อาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่เปิดสอน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
(โดยไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันมีมติใหป้ิดหลักสูตร) 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   :    
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 

๑         ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ับการร่วมมอืจากหน่วยงาน       เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒         ระดับภูมิภาคอาเซียน  ตามเกณฑ์ที่ส่วนงานกําหนด เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓         ผลสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔         ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
๑. จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการร่วมมือจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานระดับภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
๒. จํานวนหลักสูตรทั้งหมด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (โดยไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันมีมติให้ปิดหลักสูตร) 
๓. เอกสารการลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  
๔. จํานวนรายชื่อหลักสูตร/นักศึกษา ที่มีการแลกเปลี่ยน 
๕. เอกสารแสดงกิจกรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕   

ส่วนงานรับผดิชอบหลกั   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบรหิารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหต ุ: ส่วนงานวิชาการส่งขอ้มูลให้ส่วนบริหารวิชาการและวิจยั เพือ่รายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที ่๑๑   :   ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมลูเทียบเคยีงมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 
หน่วยวัด   :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    กระบวนการ 
คําอธิบาย   : 

• ประชาคมอาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of  South 
East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บูรไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
และพม่า 

• ฐานข้อมูล หมายถึง ฐานข้อมูลกลางของสถาบันที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน การบริหาร 
และการตัดสินใจของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 

• ข้อมูลเทียบเคียง หมายถึง  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด รวมทั้งแผน-ผลการดําเนินงานทั้งหมด
ของสถาบัน เป็นการรวบรวมข้อมูลไว้ที่แหล่งเดียว เพื่อการประเมินผล และนําข้อมูลไปใช้ในการเทียบเคียง และ/หรือ 
ค้นหาตําแหน่งของสถาบันในเวทีที่สถาบันจะเทียบเคียง 
สูตรการคํานวณ   :  - 
แนวทางการดําเนินงาน :  

๑. มีแผน และผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานจัดทําฐานข้อมูล 
๒. กําหนดมหาวิทยาลัยคู่เทียบทั้งในและต่างประเทศ  
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๓. รวบรวมข้อมูลของสถาบันและมหาวิทยาลัยคู่เทียบ 
๔. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
๕. ประมวลผลข้อมูล/กําหนดตําแหน่งของสถาบันในเวทีที่สถาบันจะเทียบเคียง 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
มีการดําเนินงาน     

๑ ข้อ  
มีการดําเนินงาน     

๒ ข้อ 
มีการดําเนินงาน     

๓ ข้อ 
มีการดําเนินงาน     

๔ ข้อ 
มีการดําเนินงาน     

๕ ข้อ 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. รายงานผลตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับ 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหต ุ: ๑. ทุกส่วนงานใชค้่าเป้าหมายและผลการดําเนนิงานของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒   :   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  
                     หรือแผนกลยุทธ์ของส่วนงานหรือภารกิจหลักของส่วนงาน (ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน)  
                     (ตัวชี้วัดย่อย ..... ตัว) (ตัวชี้วัดที่ไม่ซ้ํากับตัวชี้วัดในมิติที่ ๑ มิติที่ ๒ และมิติที่ ๔)  
หน่วยวัด   :   ระดับ 
ชนิดของตัวชีว้ดั   :   ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   ร้อยละ    
คําอธิบาย   : 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของส่วนงาน ในการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี หรือแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน พิจารณาจากการประเมินคุณภาพ  และการบรรลุ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่สะท้อนอัตลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามภารกิจของส่วนงาน 

• ตัวชี้วัดที่กําหนดในตัวชี้วัดที่ ๑๒ นี้ จะต้องไม่ซ้ํากับตัวชี้วัดในมิติที่ ๑ มิติที่ ๓ และมิติที่ ๔  และส่วน
งาน ต้องจัดทํารายละเอียดและเกณฑ์การประเมิน ประกอบตัวชี้วัดด้วย 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    

๒. ผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดย่อยพร้อมเอกสารอ้างอิง 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน (ที่มีตัวชี้วัด) 
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มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 
 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที ่๑๓   :   ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (TQA)  
หน่วยวัด   :   ระดับ 
ชนิดของตัวชีว้ดั   :   กระบวนการ 
น้ําหนัก   :   ร้อยละ  
คําอธิบาย   :  

• รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) เริ่มต้นตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกความ
เข้าใจระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๓๙ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้นในประเทศไทย และด้วยตระหนักถึงความสําคัญของรางวัล
นี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้บรรจุรางวัลคุณภาพแห่งชาติไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ โดยมีสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ 
สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการนําเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดําเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และองค์กรที่ได้รับรางวัลจะนําเสนอวิธีปฏิบัติที่นําองค์กรของตนไปสู่
ความสําเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆ นําไปประยุกต์  เพื่อให้ประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการขยายการ
ดําเนินงานไปอย่างกว้างขวางย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดการค้าโลกได้ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิค
และกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm 
Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่ว
โลกนําไปประยุกต์ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

• ประโยชน์ต่อองค์กร องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด ที่นําเกณฑ์เพื่อการดําเนินการที่
เป็นเลิศ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินคุณภาพระดับมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตน จะได้รับ
ประโยชน์ในทุกขั้นตอน เริ่มจากการตรวจประเมินตนเอง ผู้บริหารจะทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการ
ของตนยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ และเมื่อ
องค์กรปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีความพร้อม และตัดสินใจสมัครรับรางวัล องค์กรจะได้รับการตรวจ
ประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจ
ประเมินโดยเฉพาะ และไม่ว่าองค์กรจะผ่านเกณฑ์รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม องค์กรจะได้รับรายงานป้อนกลับซ่ึงระบุจุดแข็ง
และจุดที่ต้องปรับปรุง ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการนําไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป 

• องค์กรที่ได้รับรางวัลจะเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิ์ใช้
ตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งสื่อถึงความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
องค์กร รวมทั้งมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการนําเสนอวิธี
ปฏิบัติที่นําไปสู่ความสําเร็จและเปิดโอกาสให้มีการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ 
นําไปประยุกต์  เพื่อให้ประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกันองค์กรบริหารรางวัลคุณภาพแห่งชาติ การดําเนินงานรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ บริหารโดยคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ได้รับการแต่งตั้งโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการฯ 
มีหน้าที่กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน  อนุมัติรางวัลคุณภาพแห่งชาติให้กับองค์กรที่ผ่านการประเมินแล้วว่า
มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในระดับมาตรฐานโลก  อนุมัติเกณฑ์และกระบวนการตัดสินรางวัล  และแต่งตั้งผู้ตรวจ
ประเมิน  โดยมีคณะอนุกรรมการด้านเทคนิครับผิดชอบด้านการจัดทําและทบทวนเกณฑ์และกระบวนการตัดสินรางวัล 
การจัดทําและทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน  การสรรหาและคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน  รวมทั้งการให้
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คําแนะนําที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคนิคและวิชาการ และมีคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมและสนับสนุนรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ รับผิดชอบด้านการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ  การให้ความรู้และกระตุ้นให้องค์กรนําเกณฑ์ไปใช้  การจัดงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  การหางบประมาณสนับสนุน  รวมทั้งการให้คําแนะนําที่เกี่ยวข้องทางด้านการตลาด  ส่วนการ
ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและการเขียนรายงานป้อนกลับให้องค์กรนําไปใช้ใน
การปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นนั้น จะดําเนินการโดยคณะผู้ตรวจประเมิน  
เกณฑ์การให้คะแนน   :  

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   สํานักงานอธิการบดี 
ส่วนงานรับผิดชอบจัดทํารายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนประกันคุณภาพการศกึษา) 
หมายเหต ุ :  เป็นตัวชี้วัดบังคับสําหรับสํานักงานอธกิารบดี และเป็นตัวชี้วดัเลือกสําหรับทุกส่วนงาน   

 
ตัวชี้วัดที ่๑๔   :   จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนักปฏิบัติ 
หน่วยวัด   :   จํานวน 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลผลิต 
คําอธิบาย   : 

• องค์ความรู้ คือ กระบวนการในการจดัการข้อมลู (data) ที่ผ่านกระบวนการทางความคิดหรอืการ
ปฏิบัติ จนกลายเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรอืรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้            
(best practice) 

• ชุมชนนักปฏิบัต ิหมายถงึ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรอืเชื่อมโยงกันอย่างไมเ่ป็นทางการ โดยมีลักษณะ
ดังนี ้                                                                                                                                      
- ประสบปัญหาลักษณะเดยีวกนั                                                                                                      
- มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน  
- มีเป้าหมายรว่มกัน มีความมุ่งมั่นร่วมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทาํงานได้ดขีึ้น  
- วิธีปฏิบัติคล้ายกัน ใชเ้ครื่องมอื และภาษาเดียวกัน  
- มีความเชื่อ และยึดถือคุณค่าเดียวกัน  
- มีบทบาทในการสร้าง และใชค้วามรู ้ 
- มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้จากกนัและกัน อาจจะพบกันด้วยตัวจริง หรือผ่านเทคโนโลยี  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  จัดประชุมชี้แจงให้ความรูเ้รื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหง่ชาติ 

(Thailand Quality Award - TQA) แก่บุคลากรของสถาบัน 
๒  มีการจดัตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติ 

(Thailand Quality Award - TQA) ของสถาบัน และจัดทําแผนดําเนินการพร้อมกําหนดผู้รบัผิดชอบ
ในแต่ละหมวด (Category Champion) พร้อมขออนุมัติแผนดําเนินการต่อผูบ้ังคับบัญชา 

๓  มีการจดัอบรมคณะกรรมการ/คณะทํางานเพือ่เตรยีมความพร้อมในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง 
๔ มีความครบถ้วนของการจัดทําโครงร่างองคก์รและจัดทําเอกสารรายงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) 
๕ ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการจากภายนอก ตามเกณฑร์างวัลคุณภาพแหง่ชาติ (Thailand Quality 

Award - TQA) 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๘๔ 

- มีช่องทางเพือ่การไหลเวียนของความรู้ ทําใหค้วามรู้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย  
- มีความร่วมมอืช่วยเหลือ เพือ่พัฒนาและเรยีนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง  
- มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง มวีิธีการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทําให้เพิม่พูนความรู้ที่ลึกซ้ึงขึ้นเรือ่ยๆ ในระดับที่
ง่ายที่สุด  

สูตรการคํานวณ   :   -  
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

๑   เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒       จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนักปฏิบัติ (แผน KM) เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓       ตามเกณฑท์ี่ส่วนงานกําหนดผลสําเร็จ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔       ตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕       ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนกัปฏิบัติ ที่มีและหรือเกิดขึ้นตามแผนการจัดการความรู้                                           

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล) 
 
ตัวชี้วัดที ่๑๕   :   ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงที่ลดลงในแต่ละด้าน 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลลัพธ์ 
คําอธบิาย   : 

• เพื่อให้สถาบันมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการ
ดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเส่ียง และ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกัน
จากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผน
สํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 
แนวทางในการดําเนินงาน :   

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย  

              ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๘๕

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ 
              บุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒ 
๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเส่ียงสูงและดําเนินการตามแผน 
๕. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย     

ปีละ ๑ ครั้ง  
๖. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง    

ในรอบปีถัดไป 
สูตรการคํานวณ   : 
 

จํานวนความเสีย่งที่ลดลง  
X 100 

จํานวนความเสีย่งทัง้หมด ในปงีบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑   เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒          ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงที่ลดลงในแต่ละด้าน เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓          ตามเกณฑ์ที่ส่วนงานกาํหนดผลสําเร็จ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔          ตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕          ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

หมายเหตุ :  คะแนนการประเมินจะเท่ากับ ๐ หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบัน/ส่วนงานในรอบ
ปีงบประมาณที่ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต และความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง 
ภาพลักษณ์ หรือต่อความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือ
จัดการกับความเส่ียง หรือปัจจัยที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :    

๑. แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ/ส่วนงาน และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและ
ปรับปรุง 

๒. คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน และผลการดําเนินงาน/รายงานการประชุม 
๓. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่กําหนด 
๔. เอกสารการรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่นําเสนอต่อสภาสาบัน/

คณะกรรมการประจําส่วนงาน 
๕. มติ หรือ เอกสารข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําส่วนงาน 
๖. เอกสาร/รายงานการประชุม ที่ได้นําข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําส่วนงานไปใช้ในการ

ปรับแผน หรือ วิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 
๗. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักงานสภาสถาบัน (ส่วนตรวจสอบ) 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๘๖

ตัวชี้วัดที ่๑๖   :   ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการสร้างแรงจงูใจและสวัสดิการ 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย   : 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสถาบัน ที่มีต่อระบบสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการของ
บุคลากรที่สถาบันจัดให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

• บุคลากรสถาบัน หมายถึง  บุคลากรทุกประเภท ในสังกัดของสถาบัน 
• ระบบสร้างแรงจูงใจ และสวัสดิการ หมายถึง ระบบที่สถาบัน สร้างขึ้นเพื่อให้แก่บุคลากรของสถาบัน 

ได้แก่ ค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน สิทธิประโยชน์ ที่อยู่อาศัย ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปการ 
การประสานกับธนาคารในการขอกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย และอื่นๆ การให้บริการศูนย์กีฬา การช่วยเหลือการณาปนกิจศพ 
เป็นต้น 

• จํานวนแบบสอบถาม ที่จะนํามาประมวลผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และค่าคะแนนที่นํามาประมวลผล
ต้องไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ 
สูตรการคํานวณ   :   

 

 ระดับคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่ระบบสร้างแรงจูงใจ
และสวัสดิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 
 X  ๑๐๐ 

 ๕  
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑   เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒          ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อระบบการสรา้ง เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓          แรงจงูใจและสวัสดิการ ตามเกณฑท์ี่สถาบัน เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔          กําหนดผลสําเร็จตามเปา้หมายของแต่ละส่วนงาน  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕          ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล) 
หมายเหต ุ: ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงานของสถาบัน โดยสถาบัน (ผู้รบัผิดชอบกลาง)  
               เป็นผู้จัดเก็บข้อมลู 
                                                                                               
ตัวชี้วัดที ่๑๗   :   ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชวีิต 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย   : 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสถาบัน ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรที่สถาบันจัดให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๘๗ 

• บุคลากรสถาบัน หมายถึง  บุคลากรทุกประเภท ในสังกัดของสถาบัน 
• สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพทางกายภาพ หรือภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม และ

เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร (Happy work place)   
• จํานวนแบบสอบถาม ที่จะนํามาประมวลผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และค่าคะแนนที่นํามาประมวลผล

ต้องไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ 
สูตรการคํานวณ   :   

 

 ระดับคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่สภาพแวดล้อมและ 
คุณภาพชีวิต ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 
 X  ๑๐๐ 

 ๕  
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑   เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒       ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่สภาพแวดล้อม เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓       และคุณภาพชีวิต ตามเกณฑ์ที่ส่วนงาน เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔       กําหนดผลสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕       ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนอาคารสถานที)่ 
หมายเหต ุ: ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายของสว่นงาน โดยสถาบัน (ผู้รับผิดชอบกลาง) เปน็ผู้จัดเก็บข้อมลู 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๘   :   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หรือ 
                     แผนกลยุทธ์หรือภารกิจหลักของส่วนงาน (ด้านการพัฒนาองค์กร)  
                     (ตัวชี้วัดย่อย ..... ตัว)   (ตัวชี้วัดที่ไม่ซ้ํากับตัวชี้วัดในมิติที่ ๑ มิติที่ ๒ และมิติที่ ๓)  
หน่วยวัด   :   ระดับ 
ชนิดของตัวชีว้ดั   :   ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   ร้อยละ    
คําอธิบาย   : 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของส่วนงาน ในการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี หรือแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน พิจารณาจากการประเมนิคุณภาพ  และการบรรลุ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายไดข้องส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ทีส่ะท้อนอัตลักษณ์และจุดเน้นรวมทัง้วตัถุประสงค์เฉพาะตามภารกจิของส่วนงาน 

• ตัวชี้วัดที่กําหนดในตัวชี้วัดที่ ๑๘ นี้ จะต้องไม่ซ้ํากับตัวชี้วัดในมิติที่ ๑ มิติที่ ๒ และมิติที่ ๓ และส่วนงาน 
ต้องจัดทํารายละเอียดและเกณฑ์การประเมิน ประกอบตัวชี้วัดด้วย 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๘๘ 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๓. ผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดย่อยพร้อมเอกสารอ้างอิง 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน (ที่มีตัวชี้วัด) 
 
ตัวชี้วัดที ่๑๙   :   ระดับความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานตามพันธกิจ 
หน่วยวัด   :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    กระบวนการ 
คําอธิบาย   : 

• ระบบสารสนเทศ (Information System ) หมายถึง ระบบที่มีการนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
รวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดีสามารถนําไปใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง 

• พันธกิจ หมายถึง พันธกิจหลักของสถาบัน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางการดําเนินงาน :  

๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน  อย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 

๒. มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ มากกว่า ๒ ระบบ 
๓. มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ มากกว่า ๔ ระบบ 
๔. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

สูตรการคํานวณ   :   -  
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการดําเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๕ ข้อ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. รายชื่อระบบสารสนเทศที่จัดทําขึ้น 
๒. เอกสาร/หลักฐานแสดงการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
๔. หลักฐาน/เอกสาร/รายงานการประชุมการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักบริการคอมพิวเตอร ์
หมายเหต ุ: ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงานของสถาบัน 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

              

    ภาคผนวก ๑-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาคผนวก ๑ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

ภาคผนวก ๑-๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

              

    ภาคผนวก ๑-๓ 

ตัวชี้วัดที ่(ลําดับตัวชี้วัด) : .......... (ชื่อตัวชี้วดั) 
หน่วยวัด : ………… 
ชนิดของตัวชีว้ดั : ............ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ……. 
คําอธิบาย :  
สูตรการคํานวณ :  
  
 

เกณฑ์การให้คะแนน๑ : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน เทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด โดยนําค่า

เป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
•    เท่ากับ   ๑   คะแนน 

•    เท่ากับ   ๒   คะแนน 

•    เท่ากับ   ๓   คะแนน 

•    เท่ากับ   ๔   คะแนน 

•    เท่ากับ   ๕   คะแนน 

เงื่อนไข :  
(-ถ้ามี-) 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

     
     

หมายเหตุ :  หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับข้อมูลรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด 
 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 

๑.  
๒.  

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : .................................  เบอร์ติดต่อ : 0-xxxx-xxxx 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล    : .................................  เบอร์ติดต่อ : 0-xxxx-xxxx 
 
หมายเหต ุ:  ๑ รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด 
 
 
 
 
  



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

ภาคผนวก ๑-๔ 

แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด  
 
ขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

 หัวข้อรายงาน คําอธิบาย 

๑. ตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๒. หน่วยวัด ระบุหน่วยวัดของตัวชี้ วัด เช่น ร้อยละ ชิ้นงาน โครงการ/กิจกรรม 

ระดับ เป็นต้น 
๓. ชนิดของตัวชี้วัด ระบุชนิดของตัวชี้วัด เช่น ผลลัพธ์ ผลผลิต ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ  

เป็นต้น 
๔. น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๕. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง  

 ใช้คําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในคู่มือการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน  ตามคํารับรองการปฏบิัติงาน     สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

 กรณีเป็นตัวชี้วัดท่ีจัดเก็บข้อมูลเอง 
 ระบุคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้

ประเมินและผู้ได้รับการประเมินมีความเข้าใจท่ีตรงกันถึงแนว
ทางการวัดผลตัวชี้วัด 

๖. สูตรการคํานวณ ระบุสูตรการคํานวณที่สอดคล้องกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 
๗. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน 
๘. เงื่อนไข ระบุเงื่อนไขที่จําเป็น  ซ่ึงมีส่วนสําคัญต่อการบรรลุผลสําเร็จของตัวชี้วัด 
๙. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
ระบุข้อมูลผลการดําเนินงานในอดีตของตัวชี้วัด ซ่ึงต้องมีแนวทางการ
จัดเก็บข้อมูลสอดคล้องกับคําจํากัดความของตัวชี้ วัดท่ีใช้ในการ
ประเมินผลปีงบประมาณปัจจุบัน 

๑๐. แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบุแหล่งของข้อมูลท่ีส่วนงาน/ส่วน นํามาใช้อ้างอิงในการประเมินผล 
รวมทั้งวิธีการจัดเก็บข้อมูล 

๑๑. ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีดูแล ติดตามการดําเนินงานให้
ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ  พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ท้ังที่สํานักงานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานเป็น
ประจํา 

๑๒. ผู้จัดเก็บข้อมูล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ระบุชื่อผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล การดําเนินงาน
ขอ งตั ว ชี้ วั ด  พร้ อ มหมาย เ ล ข โท รศั พท์ ท้ั ง ที่ สํ า นั ก ง า นและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานเป็น
ประจํา 
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    ภาคผนวก ๑-๕ 

 

ตัวอย่างการเขียนรายละเอยีดตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  ๑ ปี  
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
ชนิดของตัวชีว้ดั : ผลผลิต 
น้ําหนัก   : ร้อยละ ๑.๖๓ 
คําอธิบาย :  

• บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
หรือภาคนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

• ให้เปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษากับจํานวนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยไม่นับรวมผู้ที่ศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ 

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา หมายถึง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทํา ภายในระยะเวลา    ๑ ปี นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้มีงานทําอยู่ก่อนแล้ว)   

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา  ภายในระยะเวลา ๑ 
ปีนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ   อยู่ก่อนแล้ว)   

• ในการเก็บข้อมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ให้ใช้กลุ่มเป้าหมายคือผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิง
ปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ ๘๐) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) ถ้าได้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ในการ
คํานวณให้คิดร้อยละตามสูตรตามนิยามโดยตรง หากอัตราการตอบกลับของผู้สําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการคิดคํานวณผลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดให้คิดจาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง “ร้อยละตามตัวชี้วัดจากผู้ตอบแบบสอบถาม” กับ “ร้อยละตาม
ตัวชี้วัดจากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑” ไม่ให้นําข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา
นอกเหนือจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาคํานวณด้วย  

• สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได้ ภายในวันที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ (วันสุดท้ายของการส่งรายงานการประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือน) ให้ใส่ n/a ไว้ก่อน เมื่อได้ข้
อมูลแล้วให้รายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒  

• หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจข้อมูลเป็นวันรับพระราชทาน ปริญญาบัตร และส่งผลให้
การรายงานผลการดําเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกําหนดการรายงานผลไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. สถาบันอุดมศึกษาต้อง
เปลี่ยนวิธีการสํารวจ มิฉะนั้นสถาบันอุดมศึกษาจะไม่ได้รับการประเมินผลคะแนนในตัวชี้วัดนี้  
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ภาคผนวก ๑-๖ 

สูตรการคํานวณ : 
 

 (จํานวนบัณฑติที่ไดง้านทําหรือประกอบอาชพีอิสระ 
ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่สําเรจ็การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) X ๑๐๐ 

 (จํานวนบัณฑติที่สําเร็จการศกึษาทัง้หมด  ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑)   
 

เกณฑ์การให้คะแนน๑ : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนงาน 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน เทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด โดยนําค่า

เป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๓ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 

•   การได้งานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป ีเทา่กับรอ้ยละ  ๗๐ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

•   การได้งานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป ีเทา่กับรอ้ยละ  ๗๕ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

•   การได้งานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป ีเทา่กับรอ้ยละ  ๘๐ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

•   การได้งานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป ีเทา่กับรอ้ยละ  ๘๕ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

•   การได้งานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป ีเทา่กับรอ้ยละ  ๙๐ เท่ากับ   ๕   คะแนน 
 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
หน่วย
วัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดง้านทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน ๓,๔๑๕ ๓,๔๐๐ ๓,๖๐๐ 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีย่ังไม่ได้ 
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน ๓๐๐ ๕๕๐ ๔๒๗ 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ คน ๒๐๐ ๑๕๐ ๑๘๙ 
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทัง้หมด คน ๓,๙๑๕ ๔,๑๐๐ ๔,๒๑๖ 
จํานวนผู้กรอกแบบสํารวจที่หักผู้มีงานทําหรือมีกจิการของ
ตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว 

คน ๓,๖๐๐ ๓,๔๗๕ ๓,๗๕๒ 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้งานทาํหรือ
ประกอบอาชพีอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป ี

ร้อยละ ๙๑.๙๕๔๐ ๘๔.๗๕๖๐ ๘๘.๙๙๔๓ 
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แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 
 

แหล่งข้อมูล :  
๑. รายงานผลการสํารวจขอ้มูลการมีงานทําของบณัฑิตซึ่งแต่ละคณะได้มีการสํารวจประมวลผลและจัดทํา

รายงานไว ้
๒. รายงานผลการสํารวจขอ้มูลการมีงานทําของบณัฑิตที่สถาบันได้ประมวลผลจากข้อมูลของแตล่ะคณะ

และจัดทํารายงานไว้ 
 

วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  
๑. ศึกษากระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลของมหาวทิยาลัย/สถาบัน  เช่น 
 ๑.๑ มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตที่มีผู้แทนจากแต่ละคณะ 

รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องในการสร้างแบบสํารวจ  การพัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล  รวมทั้ง 
การประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตให้ความสําคัญในการตอบแบบสํารวจข้อมูล 

วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  
 ๑.๒ มีบันทึกการประชุมที่แสดงว่ามีคณะกรรมการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตเพื่อวางแผนการ

จัดเก็บข้อมูลตามนิยามที่ได้มีคําอธิบายไว้  ในแผนระบุตัวแปรที่ต้องกําหนดในแบบสอบถาม และ
วิธีการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการรายงาน โดยใช้แบบสํารวจข้อมูลกลาง  
โดยมอบความรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล และประมวลผล รวมทั้งรายงานผลให้แต่ละคณะ
ดําเนินการ 

๒. การสร้างแบบสํารวจข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิตตามนิยามที่ได้มีคําอธิบายไว้  เพื่อจัดเก็บข้อมูล
หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วในระยะเวลา ๑ ปี 

๓. การพัฒนาโปรแกรมการบันทกึข้อมูล และประมวลผลผ่านระบบเครือข่ายของแต่ละคณะ 
๔. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สําเรจ็การศึกษาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสํารวจข้อมูล 
๕. การตรวจสอบขอ้มูล เพื่อความครบถ้วนถูกตอ้ง สามารถประมวลผลได้ 
๖. ประมวลผลและสรุปข้อมูล  
๗. นําเสนอข้อมูลบนเว็บไซต ์

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประมง  สุขสบาย  เบอร์ตดิต่อ : ๐-๒xxx-xxxx 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล   : นายเกษตร  ใจรกั  เบอร์ตดิต่อ : ๐-๒xxx-xxxx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

ภาคผนวก ๑-๘ 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๒-๑  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของส่วนงาน/ส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

ภาคผนวก ๒ - ๒   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๒-๓  

แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน 
 

               ส่วนงาน/ส่วน จัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของส่วนงาน/ส่วน   
ซึ่งประกอบด้วย 

๑. ส่วนงาน/ส่วนทบทวนแผนที่ยทุธศาสตร์ของส่วนงาน/ส่วน และงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนกลยุทธข์อง
สถาบัน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๓) ตามภารกิจหลักของส่วนงาน/ส่วน ที่ต้องรับผิดชอบผลักดันตัวชี้วัดในระดับ
สถาบัน 

๒. เมื่อส่วนงาน/ส่วนดําเนินการตามข้อ ๑ แล้ว ให้ส่วนงาน/ส่วน นําตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ไปจดัทํา
แผน-ผลการปฏิบัติการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของส่วนงาน/ส่วน ในแบบฟอร์มแผน-ผลการ
ปฏิบัติการประจําปี (F1-P-วผ-001) แก้ไขครัง้ที่ ๘ 

๓. ส่วนงาน/ส่วนสง่เอกสารแผน-ผลการปฏิบัติการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ส่วนแผนงาน                      
๔. ส่วนงาน/ส่วนจดัทําเอกสารคํารับรองการปฏิบตัิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ของส่วนงาน/                  

ส่วน ตามตัวอยา่งใน  หน้า ๔-๕ 
๕. ส่วนงาน/ส่วนจดัทํารายละเอียดข้อตกลงในคํารับรองการปฏิบตัิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕                  

ของส่วนงาน/ส่วน ตามแบบฟอร์มตวัอย่างในหน้า ๖ โดยจะต้องเป็นไปตามกรอบการประเมินผลการ                  
ปฏิบัติงาน  ทัง้ ๔ มิติ และน้ําหนักรวมของแต่ละส่วนงาน/ส่วน จะเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ จําแนกตามกลุ่ม          
ของส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ที่ส่วนงาน/ส่วนได้จัดทาํ                  
แผนปฏิบัติการ ประจําปี ๒๕๕๕ เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ตามข้อ ๓ รวมทัง้ ตวัชีว้ัดเพิ่มเติมจากแผนกลยุทธ์สถาบัน 
และตัวชี้วัดตามนโยบายของสภาสถาบัน ดังตารางสรุปกรอบการประเมินผลฯ หน้า ๑๙-๓๐ และรวมถึง                  
ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของส่วนงาน/ส่วน ที่กาํหนดเพิ่มขึ้น จากแผนกลยุทธส์ถาบันด้วย 

๖. การจดัทําข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ รวมทัง้เป้าหมายในปี ๒๕๕๕ ขอให้ส่วนงาน/                  
ส่วนจัดทําข้อมลูให้เป็นไปตามคํานิยาม และเกณฑ์การใหค้ะแนน ในคู่มือฉบับนี้ ยกเว้นตัวชี้วัดตาม                  
ภารกิจหลกัของส่วนงาน/ส่วน ที่กําหนดตัวชี้วัดของส่วนงาน/ส่วนขึ้น ใช้วัดผลการดําเนินงานภายใน                  
ส่วนงาน/ส่วน ให้จัดทํารายละเอียดตัวชีว้ัดประกอบเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ๑ 

๗. การให้ค่าน้ําหนกัและการตัง้เกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้บริหารฯ วาระพิเศษ วันที่ ๑๗  
และ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีรายละเอียดในคู่มอืฉบับนี้ (หน้า ๑๗-๑๘) 

๘. ส่วนงาน/ส่วน ปรับแก้ไขรายละเอียดขอ้ตกลงฯ ให้เป็นไปตามที่ได้เจรจาตามข้อ ๙ ส่งให้ส่วนแผนงาน 
๙. ส่วนงาน/ส่วน ดําเนินการถ่ายทอดตวัชี้วัดตามคํารับรองฯ ของส่วนงาน/ส่วน ไปสู่หน่วยงานและบุคคลในสังกดั 

โดยดําเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดโดยตรงให้ครบทกุระดับ เพือ่จะได้ติดตามผลการดําเนินงานได ้
หากมีปัญหาการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย จะได้แก้ไขไดท้นัท ี

 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

ภาคผนวก ๒ - ๔   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ    แสดงตัวชี้วัดทีจ่ะนําไปใช้ในการจัดทํารายละเอียดขอ้ตกลงในคํารับรองฯ 

แผน- ผลการ
ปฏิบัติการ 
ประจําปีของ
ส่วนงาน/ส่วน 

คํารับรองการ 
ปฏิบัติงาน 
ของสถาบัน 

ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์/ 
ภารกิจหลักส่วนงาน/ส่วน 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ
ของสถาบัน 

 

รายละเอียด
ข้อตกลง 
ในคํารับรองฯ 
ประจําปี ของ
ส่วนงาน/ส่วน 

 

• แผนกลยุทธ์สถาบัน 
  (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๓) 
• แผนที่ยุทธศาสตร์ 
   สถาบัน 
• แผนที่ยุทธศาสตร์ 
   ส่วนงาน/ส่วน 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๓-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ของส่วนงาน/ส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ๓ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                               ภาคผนวก ๓-๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๓-๓ 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของส่วนงาน/ส่วน 

 
 ส่วนงาน/ส่วน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จําแนกเป็น ๒ ส่วน ดังนี ้

๑. การรายงานผลการปฏิบัตงิานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ ์
๒. การรายงานผลการปฏิบัตงิานตัวชี้วัดตามคํารบัรอง 
ซึ่งการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดทั้ง ๒ ส่วน ข้างต้น มีขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงันี ้
(๑) ส่วนงาน/ส่วน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยการบนัทึกผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศเพื่อ

การวางแผนและติดตามประเมนิผลทุกส้ินเดือน 
(๒) ส่วนแผนงาน จะตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และพิมพ์รายงานผล

การดําเนินงานของส่วนงาน/ส่วน ซึ่งระบบฯ จะประมวลผลฯ รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ 
เดือน นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บรหิารสถาบัน และสภาสถาบัน 

(๓) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ส่วนงาน/ส่วน จะต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ตามเอกสาร
ภาคผนวก ๔ และจัดส่งให้ส่วนแผนงาน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 

แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน/
ส่วน 

๑. เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ พิมพร์ายงานผลการปฏบิัติงาน รอบ ๓ เดือน ๖ เดอืน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
จากระบบฯ และตรวจสอบข้อมูล หากพบข้อสงสัยหรือมีข้อมูลไม่ตรงความเป็นจรงิ ให้ประสานกับ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของส่วนงาน/ส่วน เพื่อตรวจสอบ/สอบทานข้อมูลให้มีความถูกตอ้ง 

๒. เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ นําเสนอผลการดําเนินงาน รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน นําเสนอผู้บริหารส่วน
งาน/ส่วน เพื่อติดตามงาน และหาแนวทางแกไ้ข หากตัวชี้วดัใดยงัไม่บรรลุผลตามที่กําหนดไว้ หรอืหาแนว
ทางแก้ไข 

๓. เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ จัดทํารายงานผลการปฏบิัติงานรอบ ๑๒ เดือน ตามเอกสารภาคผนวก ๔ ให้  เสร็จ
ส้ิน และส่งให้ส่วนแผนงานภายใน วันที่ ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๕ 

         

 
 
 
 
 
 
 
  

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                               ภาคผนวก ๓-๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๓-๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                               ภาคผนวก ๓-๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สําหรับหน่วยงานภายในสถาบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาคผนวก ๔ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๓ 

 
 รูปแบบการจดัทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารบัรองการปฏิบัติงานสาํหรับส่วนงาน/งาน 

ขอให้ส่วนงาน/ส่วน ดําเนินการ ดังนี้ 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ คําอธิบาย 

๑. หน้าปก ระบุชื่อส่วนงาน/ส่วน                          
 

๒. สารบัญ ระบุส่วนประกอบต่างๆของรายงานฯ และหมายเลขหน้าอ้างอิงให้
สอดคล้องกัน ได้แก่  
- ตารางสรุปผลการปฏิบั ติ งานตามคํ ารับรองการปฏิบั ติ งาน  
ส่วนงาน/ส่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 

- รายงานผลการปฏิบั ติ ง านตามคํ า รับรองการปฏิบั ติ ง าน  
ส่วนงาน/ส่วน (รายตัวชี้วัด)  

- ภาคผนวก  
๓. ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตาม คํา

รับรองการปฏิบัติงาน   ส่วนงาน/ส่วน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  

ขอให้ดําเนินการตามรูปแบบการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามท่ีระบุใน
ภาคผนวก ๓  โดยระบุ ทุกตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของส่วนงาน/ส่วน   

๔. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม          คํา
รับรองการปฏิบัติงาน ส่วนงาน/ส่วน  
(รายตัวชี้วัด)  

ขอให้รายงานผลการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน และตัวชี้วัดภาคบังคับทุกตัวชี้วัด  โดยใช้แบบฟอร์มและ
ดําเนินการตามแนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํา
รับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ให้สอดคลอ้งกับประเภทของตัวชี้วัดนั้นๆได้แก่  

- ตัวชี้วัดท่ีเป็นเชิงปริมาณ (แนวทางและตัวอย่างตามที่ระบุใน
ภาคผนวก....) 

- ตัวชี้วัดท่ีเป็นขั้นตอนดําเนินงาน (แนวทางและตัวอย่างตามท่ี
ระบุในภาคผนวก....) 

- ตัวชี้วัดท่ีเป็นเชิงคุณภาพ (แนวทางและตัวอย่างตามที่ระบุใน
ภาคผนวก....) 

๕. ภาคผนวก ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบแต่ละตัวชี้วัด โดยให้แนบ
หลักฐานอ้างอิง  พร้อมทั้งจัดส่งเฉพาะเอกสารประกอบที่สําคัญที่ใช้
เป็นหลักฐานอ้างอิงสําหรับการประเมินผล  
 

 
 
 
 
 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียนรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
การปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ  
F2-P-วต-003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๖ 

ตัวชี้วัดที่เปน็เชิงปริมาณ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

(...) รอบ ๖ เดือน (...) รอบ ๙ เดือน (...) รอบ ๑๒ เดือน 
 

ชื่อตัวชี้วัด :    
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้จัดเก็บขอ้มูล :      
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
............................................................................................................................................................................................. 
 
 
หมายเหตุ 
 
 
ส่วนงาน/ส่วน สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องรายงานของแต่ละตัวชี้วัด 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

 
 

   

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

     
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

     
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    
 
หลักฐานอ้างองิ :   

 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๗ 

รูปแบบการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ 

ขอให้ ส่วนงาน/ส่วน กรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
หัวข้อรายงาน คําอธิบาย 

๑.   รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลา ของการรายงาน 
๒.   ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดและลําดับท่ีของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ ส่วนงาน/ส่วน 
๓.   ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด                   ระบุชื่อผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีดูแล ติดตามการดําเนินงานให้ตัวชี้วัดบรรลุ 

ผลสําเร็จ  พร้อมเบอร์โทรศัพท์ท้ังที่สํานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ทํางานเป็นประจํา 

๔.   ผู้จัดเก็บข้อมูล              ระบุชื่อผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล การดําเนินงานของตัวชี้วัด พร้อม
เบอร์โทรศัพท์ท้ังที่สํานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่
ทํางานเป็นประจํา 

๕.   ข้อมูลผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาของการรายงานของตัวชี้วัด  พร้อมทั้งแจ้งข้อมูล
ประกอบที่ใช้ในการคํานวณให้ครบถ้วนตามคํานิยามหรือสูตรการคํานวณ 

๖.   เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของส่วนงาน/ส่วน 

๗.   การคํานวณคะแนนจากผล 
การดําเนินงาน 

ส่วนงาน/ส่วน สามารถใส่ผลคะแนนจากผลการดาํเนินงานตามเอกสารแนบ ๔  หรือ 
เอกสารแนบ ๕ 

  ๗.๑   ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสว่นงาน/ส่วน 

 ๗.๒ น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน 
 ๗.๓ ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ท้ังนี้ต้องมีหน่วยนับเหมือนกับหน่วย

ของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดท่ีมีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า ๑ ตัวชี้วัด ให้ระบุตัวชี้วัดย่อยพร้อมผล
การดําเนินงานให้ครบถ้วน) 

 ๗.๔ ค่าคะแนนทีไ่ด้ ระบุค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่
กําหนดไว้ โดยใช้วิธีการคํานวณตามแบบที่ ๑ ในบทที่ ๒  ท้ังนี้สําหรับตัวชี้วัดท่ีมีตัวชี้วัด
ย่อยมากกว่า ๑ ตัวชี้วัด ให้ใช้วิธีการคํานวณแบบที่ ๒ ในบทที่ ๒ 

 ๗.๕ คะแนนถ่วงน้ําหนัก ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดท่ีได้จากการนําค่าคะแนนที่ได้ของตัวชี้วัดมาคูณกับ
น้ําหนักของตัวชี้วัด 

๘. คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่
ได้ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

๙. ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน ระบุปัจจัยท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนต่อการดําเนินการในรอบปีงบประมาณ 
สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

๑๐. อุปสรรคต่อการดําเนินงาน ขอให้ ส่วนงาน/ส่วน ระบุปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการในรอบปีงบประมาณ 
สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

๑๑. หลักฐานอ้างอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานท่ีใช้อ้างอิงและจํานวนของเอกสารที่ได้จัดส่งมา เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละ
ตัวชี้วัดสามารถดูได้จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารบัรองการปฏิบัติงานของ
สถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  หัวข้อแนวทางการประเมินผล ตัวอย่าง
หลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําสั่งแตง่ตั้งคณะทํางาน รายงานการ
ประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๘ 

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด) 
สําหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด) 

( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน 
 

ตัวชี้วัดที่  ๒.๒.๓  ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับทุนทําวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ        
                              ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุขสันต์  สบายดี                    ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวเย็นฤดี  ใจเย็น 
โทรศัพท์ :  ๐ ๒๓๒๖ ๔๕๓๖ โทรศัพท์ :   ๐ ๒๗๓๗ ๒๕๖๙ 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
             ๑. มีอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับทุนทําวิจัย และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน  จํานวน  
๕  คน  ได้แก่   
                 ๑) รศ.สมชัย  ใจกล้า    แหล่งทุนในประเทศ ชื่อทุน XXXX  หน่วยงาน XXXX 
                 ๒) นางสาวสิเรียม  ม่ังมี  แหล่งทุนต่างประเทศ ชื่อทุน XXXX  หน่วยงาน XXXX 
                 ๓) นางจารุณี  มีสุข  แหล่งทุนจากหน่วยงานภาคเอกชน ชื่อทุน XXXX  หน่วยงาน XXXX 
                 ๔) นายสมชาย  รักงาน  แหล่งทุนจากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม ชื่อทุน XXXX  หน่วยงาน XXXX 
                 ๕) นายประสาน สมจริง  แหล่งทุนจากหน่วยงานอื่นๆ  ชื่อทุน XXXX  หน่วยงาน XXXX 
             ๒. จํานวนอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจํา ๒๐๐ คน  ซ่ึงจําแนก เป็นข้าราชการ จํานวน ๑๕๐ คน พนักงาน 
จํานวน ๓๐ คน อาจารย์พิเศษที่มีการทําสัญญาจ้าง ๙ เดือนขึ้นไป  จํานวน ๑๕ คน  และนักวิจัยประจํา จํานวน ๕ คน 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
๑. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
๒. อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับทุนทําวิจัย 
และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน   

๒ ๔ ๖ 

๓. ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับ
ทุนทําวิจัย และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน 

๐.๐๑ ๐.๐๒ ๐.๐๓ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

- ร้อยละ ๐.๐๑ ร้อยละ ๐.๐๒ ร้อยละ ๐.๐๓ ร้อยละ ๐.๐๔ 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๙ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ป ร ะ จํ า ท่ี ไ ด้ รั บ ทุ น ทํ า วิ จั ย  แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 

๐.๕๐ ร้อยละ ๐.๐๓ ๔.๐ ๒.๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
(ขอให้  ส่วนงาน/ส่วน อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้การดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
(ขอให้ ส่วนงาน/ส่วน ระบุปัจจัยที่มีส่วนช่วยสนับสนุนต่อการดําเนินการในรอบปีงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
 (ขอให้ ส่วนงาน/ส่วน ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการในรอบปีงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
 
หลักฐานอ้างอิง : (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน...แผ่น)  
( ขอให้ ส่วนงาน/ส่วน ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสารอ้างอิงที่จัดส่งมาให้แต่ละรายการนั้น มีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับ
การดําเนินงานของตัวชี้วัดอย่างไร) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑๑ 

 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียนรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
การปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ 
F3-P-วต-003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑๓ 

ตัวชี้วัดที่เปน็เชิงคุณภาพ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

(...) รอบ ๖ เดือน (...) รอบ ๙ เดือน (...) รอบ ๑๒ เดือน 
 

ชื่อตัวชี้วัด :    
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้จัดเก็บขอ้มูล :      

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 

คําอธิบาย 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
....... 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
     

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

     
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    
 
หลักฐานอ้างองิ :   

 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๑๔ 

รูปแบบการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ 

ขอให้ ส่วนงาน/ส่วน กรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
หัวข้อการรายงาน คําอธิบาย 

๑. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการรายงาน 
๒. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดและลําดับท่ีของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ

ส่วนงาน/ส่วน  
๓. ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด ระบุชื่อผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด พร้อมเบอร์ติดต่อ 
๔. ผู้จัดเก็บข้อมูล ระบุชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล พร้อมเบอร์ติดต่อ 
๕. คําอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง  

 ใช้คําอธิบายตัวชี้วัดตามรายละเอียดในคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 กรณีเป็นตัวชี้วัดท่ีจัดเก็บข้อมูลเอง 
 กรอกรายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด การจัดเก็บข้อมูล ตามคํา

รับรองการปฏิบัติงาน ของ ส่วนงาน/ส่วน 

  
  
  

๖. ข้อมูลผลการดําเนินงาน อธิบายรายละเอียดการดําเนินงานที่มีความสอดคล้องกับประเด็นการ
ประเมินผลที่กําหนดไว้ของตัวชี้วัดนั้นๆ  

๗. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดตามคํารับรอง                   การ
ปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน 

๘. การคํานวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน ส่วนงาน/ส่วน สามารถใส่ผลคะแนนจากผลการดําเนินงานตามเอกสาร
แนบ ๔ หรือ เอกสารแนบ ๕ 

๙. คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดําเนินการ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้ 

๑๐. ปัจจัยสนับสนุนตอ่การดําเนินงาน ระบุปัจจัยท่ีมีส่วนสนับสนุนต่อการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้ 
๑๑. อุปสรรคต่อการดําเนินงาน ระบุปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดนี้ 
๑๒. หลักฐานอ้างอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิงและจํานวนของเอกสารที่ได้

จัดส่งมา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
ชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้จากคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบัน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕    หัวข้อแนวทางการประเมินผล 
ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียด 
ของแผนงาน หนังสือคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม 
ภาพถ่าย เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑๕ 

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภาสถาบัน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุขใจ  สบายดี                     ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวเย็นฤดี  ใจเย็น 
โทรศัพท์ :  ๐ ๒๓๒๖ ๔๕๓๖ โทรศัพท์ :   ๐ ๒๗๓๗ ๒๕๖๙ 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

๑. บทบาทของสภาสถาบัน   (ร้อยละ ๕๐)  มีรายละเอียดดังนี้ 
        ๑.๑ การมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสถาบัน  (ร้อยละ ๑๐)   
                 สภาสถาบันมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์  และนโยบายของสถาบันโดยปรับปรุงวิสัยทัศน์     พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และร่วมพิจารณาการจัดทําคําของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถึงอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก้แผนปฏิบัติงานตามความเห็นที่ปรึกษา ในการประชุมครั้งที่ ....../๒๕๕๒ วันที่.....เดือน.......๒๕๕๒ 
     ๑.๒ การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน  (ร้อยละ ๒๐)   
              สภาสถาบันได้ดูแลติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้กําหนดการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจ
หลักของสถาบัน เช่น การติดตามผลด้านการเงิน และด้านผลงานของสถาบัน เป็นจํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
          ครั้งที่ ๑  การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่......เดือน.......๒๕๕๒  โดยสภาสถาบันได้มีการพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ของสถาบัน และพิจารณาการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณในโครงการต่างๆ  
          ครั้งที่  ๒ การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันที่......เดือน.......๒๕๕๒  สภาสถาบันได้มีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรายละเอียดตัวชี้วัดตาม
คํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ของสถาบัน 
          ครั้งที่ ๓ การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่......เดือน.......๒๕๕๒ สภาสถาบันได้พิจารณาอนุมัติปริญญาระดับปริญญาโท โดยขอ
ตรวจสอบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนดูวิทยานิพนธ์ฉบับจริง 
 
     ๑.๓ การประชุมของสภาสถาบัน (ร้อยละ ๓๐)  ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้ 
          ๑.๓.๑ การได้รับเอกสารก่อนการประชุม  (ร้อยละ๑๐)   
                       กรรมการสภาสถาบันได้ดําเนินการประชุมตามแผนการประชุมทุกวันที่ ๑๖ ของเดือน และงานเลขานุการได้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการสภาสถาบันโดยนําไปส่งด้วยตนเองและได้จัดทํา
บันทึกทะเบียนการรับส่งเอกสารให้กับกรรมการสภาสถาบัน ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๑๖ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน  

ครั้งที่ วันที่ประชุม วันที่ส่ง วันที่รับ จํานวนวัน 
๑/๒๕๕๒ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๗ วัน 
๒/๒๕๕๒ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ๘ วัน 
๓/๒๕๕๒ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ๗ วัน 
๔/๒๕๕๒ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ ๕ วัน 
๕/๒๕๕๒ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ๙ วัน 
๖/๒๕๕๒ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ๑๐ วัน 
๗/๒๕๕๒ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ ๘ วัน 
๘/๒๕๕๒ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๗ วัน 
๙/๒๕๕๒ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ๕ วัน 
๑๐/๒๕๕๒ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๖ วัน 
๑๑/๒๕๕๒ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ๗ วัน 
๑๒/๒๕๕๒ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ ๕ วัน 

โดยเฉลี่ยคิดเป็น  ๗ วัน 
        
 
  ๑.๓.๒  การเข้าประชุมของกรรมการสภาสถาบัน (ร้อยละ ๒๐)   
                       การประชุมสภาสถาบันแต่ละครั้งมีกรรมการสภาสถาบันเข้าร่วมประชุมต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๒ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑๗ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน  

      
ครั้งที่ วันที่ประชุม จํานวนกรรมการ 

(คน) 
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 

(คน) 
ร้อยละ 

๑/๒๕๕๒ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
๒/๒๕๕๒ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ๒๕ ๒๓ ๙๒.๐๐ 
๓/๒๕๕๒ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
๔/๒๕๕๒ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๐ ๘๐.๐๐ 
๕/๒๕๕๒ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๒ ๘๘.๐๐ 
๖/๒๕๕๒ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ๒๕ ๑๙ ๗๖.๐๐ 
๗/๒๕๕๒ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๓ ๙๒.๐๐ 
๘/๒๕๕๒ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
๙/๒๕๕๒ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๒ ๘๘.๐๐ 
๑๐/๒๕๕๒ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๐ ๘๐.๐๐ 
๑๑/๒๕๕๒ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
๑๒/๒๕๕๒ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 

โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๓๓  
๒. รายงานทางการเงิน  (ร้อยละ ๑๐)   
         สถาบันมีการรายงานทางการเงินเพื่อรองรับงบการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้กับสํานักตรวจเงินแผ่นดินตาม
ระเบียบและกําหนด ภายใน ๗๐ วัน ท่ีหนังสือ ศธ ๐๕๒๔/๐๐๐๕  ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒  
๓. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส  (ร้อยละ ๑๐)   
        สถาบันมกีารเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส ดังนี้ 
      ๑) รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ ท่ีเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th 
      ๒) คํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ท่ีเว็บไซต์  www.kmitl.ac.th 
      ๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ท่ีเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th 
      ๔) ประวัติของกรรมการสภาสถาบนั  ท่ีเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th 
      ๕) รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ท่ีเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th 

๔. การดําเนินการอื่นๆ ทางด้านการกํากับดูแลกิจการ  (ร้อยละ ๓๐)   

      ๔.๑ คณะกรรมการมีการติดตามความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ  (ร้อยละ ๒๐)   

              ๑) ด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการได้ใช้ข้อมูลจากการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบการ
ทํางานของสถาบันอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนควบคุมความเสี่ยงของสถาบัน 

 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๑๘ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน  

           ๒)  ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ :  คณะกรรมการได้ให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการสารสนเทศโดยให้ความเห็น
เกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการสารสนเทศของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และอนุมัติให้ใช้งบประมาณรายได้สําหรับ
การจัดซ้ือระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ท้ังเรื่อง ระบบการลงทะเบียน ระบบงานสารบรรณ 
ระบบงานบุคลากร  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

           ๓) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล :  คณะกรรมการได้ร่วมวางระบบการประเมินผลงานของบุคลากรสายผู้สอนและสาย
สนับสนุนและพิจารณาโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒   ของสถาบันในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ 
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ 

 

      ๔.๒  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด (ร้อยละ ๑๐)   

               กรรมการมีส่วนร่วมในการวางระบบการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด โดยกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล 
และได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลงานของสถาบัน ตามคําสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๒            ซ่ึงประกอบด้วย
ตัวแทนจากสภาสถาบัน บุคคลภายนอก (การประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒)        

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑๙ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   
 

การประเมินผล น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 
๑. บทบาทของสภาสถาบัน ๕๐ (๐.๕)   ๒.๕๐๐๐ 

   ๑.๑  การมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง 
ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสถาบัน 

๑๐ (๐.๑) มีส่วนร่วม ๕ ๐.๕๐๐๐ 

   ๑.๒  การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน ๑๐ (๐.๑) ๓ ครั้ง ๕ ๐.๕๐๐๐ 

   ๑.๓  การประชุมของสภาสถาบัน ๓๐ (๐.๓)   ๑.๕๐๐๐ 

      ๑ . ๓ . ๑  ก า ร ไ ด้ รั บ เ อ ก ส า ร ก่ อ น 
การประชุม 

๑๐ (๐.๑) ๗ วัน ๕ ๐.๕๐๐๐ 

      ๑.๓.๒  การเข้าประชุมของกรรมการ
สภาสถาบัน 

๒๐ (๐.๒) ๙๑.๓๓ ๕ ๑.๐๐๐๐ 

๒. รายงานทางการเงิน ๑๐ (๐.๑) ๗๐ วัน ๓.๖๖๖๗ ๐.๓๖๖๖ 

๓ .  การเปิด เผยสารสนเทศและความ
โปร่งใส 

๑๐ (๐.๑) มี ๕ รายการ ๕ ๐.๕๐๐๐ 

๔. การดําเนินการอื่นๆ ทางด้านการกํากับ
ดูแลกิจการ 

๓๐ (๐.๓)   ๑.๕๐๐๐ 

    ๔.๑ คณะกรรมการมีการติดตามความ
เพียงพอของระบบงานที่สําคัญ  

๒๐ (๐.๒) มี ๓ ระบบ ๕ ๑.๐๐๐๐ 

   ๔.๒  คณะกรรมการมีการประเมินผลงาน
ผู้บริหารสูงสุด 

๑๐ (๐.๑) มีการประเมินผล ๕ ๐.๕๐๐๐ 

รวม ๑๐๐ (๑.๐) คะแนนที่ได้   ๔.๘๖๖๖ 
 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๒๐ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
๑. สถาบันมีคณะกรรมการสภาสถาบันที่เป็นกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านจากภาครัฐและเอกชนที่มีความสามารถ 

จํานวน ๒๕ ท่าน 
๒. สถาบันมีกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสภาสถาบันซ่ึงเป็นไปตามระเบียบและมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน 
๓. สถาบันมีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบันทุกท่านผ่านทาง เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th 
๔. สถาบันกําหนดให้มีการประชุมสภาสถาบันทุกวันที่ ๑๖ ของเดือน 
๕. กรรมการสภาสถาบันมีส่วนร่วมในการวางแนวทางและนโยบายของสถาบัน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย 

การให้บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
๖. กรรมการสภาสถาบันมีส่วนร่วมในการกํากับ และติดตามผลการทํางานของสถาบัน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
๑. กรรมการแต่ละท่านให้ความร่วมมือกับสถาบันและให้ความเอาใจใส่ต่อสถาบันเป็นอย่างดี 
๒. สภาสถาบันได้กําหนดให้มีปฏิทินการประชุมประจําปี และมีกําหนดการตรวจติดตามการทํางานของสถาบันอย่างเป็นระบบ 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      

   ไม่มีอุปสรรคต่อการดําเนินงาน 

หลักฐานอ้างอิง : (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน ๕ รายการ)  
๑) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด  (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๑ และที่เว็บไซต์ 
      www.kmitl.ac.th)  
๒) รายงานการประชุมสภาสถาบัน (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๒ และที่เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th)  
๓) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีสภาอนุมัติ (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๓ และที่เว็บไซต์ 
      www.kmitl.ac.th)  
๔) ทะเบียนรับส่งเอกสารการประชุม (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๔ และที่เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th)  
๕) แบบลงรายมือชื่อการประชุมสภาสถาบัน (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๕  และที่เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th)  
๖) รายงานทางการเงิน (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๖ และที่เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th)  
๗) รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๗ และที่เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th)  
๘) รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๐ (เอกสารหมายเลข ๑๓ - ๘ และที่เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th)  
๙) คํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๙ และที่เว็บไซต์ 
      www.kmitl.ac.th)  
๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๑๐ และที่เว็บไซต์  

www.kmitl.ac.th)  
๑๑) ประวัติของกรรมการสภาสถาบัน  (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๑๑ และที่เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th)  
๑๒) รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  (เอกสารหมายเลข  ๑๓ - ๑๒ และที่เว็บไซต์ 

           www.kmitl.ac.th) 

 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๒๑ 

 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียนรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
การปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการดําเนินงาน 
F4-P-วต-003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๒๓ 

 
ตัวชี้วัดที่เปน็ขั้นตอนการดาํเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
(...) รอบ ๖ เดือน (...) รอบ ๙ เดือน (...) รอบ ๑๒ เดือน 

 

ชื่อตัวชี้วัด :    
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้จัดเก็บขอ้มูล :      

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑  
๒  
๓  
๔  
๕  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

     
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

     
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    
หลักฐานอ้างองิ :   

 
 
 
 
 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๒๔ 

 
รูปแบบการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนดําเนินงาน 
ขอให้ ส่วนงาน/ส่วน กรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี ้
 หัวข้อรายงาน คําอธิบาย 
๑. รอบระยะเวลาการรายงาน ทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการ

รายงาน 
๒. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดและลําดับท่ีของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ 

ส่วนงาน/ส่วน 
๓. ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด                          ระบุชื่อผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีดูแล ติดตามการดําเนินงานให้

ตัวชี้ วัดบรรลุผลสําเร็จ  พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ท้ังที่สํานักงานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานเป็น
ประจํา 

๔. ผู้จัดเก็บข้อมูล                                ระบุชื่อผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลการดําเนินงาน
ของตัวชี้วัด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ท้ังที่สํานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
กรณีท่ีต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานเป็นประจํา 

๕. ข้อมูลผลการดําเนินงาน ระบุรายละเอียดการดําเนินงานตามขั้นตอนต่างๆตามเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการต่างๆ 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของส่วนงาน/ส่วน 

๗. การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน ส่วนงาน/ส่วน สามารถใส่ผลคะแนนจากผลการดําเนินงานตามเอกสาร
แนบ ๔  หรือ เอกสารแนบ ๕ 

 ๗.๑ ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
       ประกอบตัวชี้วัด 

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน 

 ๗.๒ น้ําหนัก ระบุน้ําหนักตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน 
 ๗.๓ ผลการดําเนินงาน ระบุผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ท้ังนี้ต้องมีหน่วย

นับเหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด (สําหรับตัวชี้วัดท่ีมีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 
๑ ตัวชี้วัด ให้ระบุตัวชี้วัดย่อยพร้อมผลการดําเนินงานให้ครบถ้วน) 

 ๗.๔ ค่าคะแนนทีไ่ด้ ระบุค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยนําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนดไว้ โดยใช้วิธีการคํานวณตามคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบัน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕   

 ๗.๕ คะแนนถ่วงน้ําหนัก ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดท่ีได้จากการนําค่าคะแนนที่ได้
ของตัวชี้วัดมาคูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัด 

๘. คําชี้แจงการปฏิบั ติงาน/มาตรการที่ ไ ด้
ดําเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดําเนินการ สําหรับ
ตัวชี้วัดนี้ 

๙. ปัจจัยสนับสนุนตอ่การดําเนินงาน ระบุปัจจัยท่ีมีส่วนสนับสนุนต่อการดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้ท้ังที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๒๕ 

 

 หัวข้อรายงาน คําอธิบาย 

๑๐. อุปสรรคต่อการดําเนินงาน     ระบุปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการ สําหรับตัวชี้ วัดนี้ ท้ังที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

๑๑. หลักฐานอ้างอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจํานวนของเอกสารที่ได้
จัดส่งมา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้จากคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบัน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  หัวข้อแนวทางการประเมินผล 
ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําสั่ง
แต่งตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น   ท้ังนี้ขอให้
ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสาร/หลักฐานที่จัดส่งมาประกอบนั้นมีความ
เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับการดําเนินงานของตัวชี้วัดในแต่ละขั้นตอน
อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๒๖ 

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  
สําหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนดําเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑๔  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบัน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพันดี  มีอยู่                       ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายประทัด  ดีจัง 
โทรศัพท์ :  ๐๒-๒๔๔-๗๓๙๘ โทรศัพท์ :   ๐๒-๒๔๔-๗๓๙๙ 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
           ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  สถาบันได้ดําเนินการ  ดังนี้ 
        สถาบันได้มีคําสั่งที่ ๑๐๒/๒๔๓  ลงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ประจําของส่วนงาน ซ่ึงได้ดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพและได้รับอนุมัติจากสภาคณาจารย์/ท่ี
ประชุมคณบดี เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒  สถาบันได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์พร้อมจัด
ประชุมคณาจารย์สถาบันโดยแจกเอกสารประกอบการอธิบายการนําไปใช้ให้ทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ขณะเดียวกัน  สถาบันได้มอบหมายให้แต่ละคณะวางระบบและประเมินระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ในด้านความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับไม่ผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  
ซ่ึงได้มีการประชุมเพื่อสรุประบบกลางของสถาบันและให้สภาสถาบันเห็นชอบ  ตามหลักฐานที่ปรากฏในรายงานการประชุม
สภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๒  
       แต่ยังไม่มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผนป้องกัน
การกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้ง การทบทวนจรรยาบรรณวิชาชพีให้เหมาะสมทันสมัยย่ิงขึ้น 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
๑ มีการแต่งตั้งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจําของส่วนงาน 

๒ 
ส่วนงานได้ดําเนินการส่งเสริมและกํากับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  

๓ ส่วนงานมีระบบและกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ในด้าน
ความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 

๔ มีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ว่าสามารถนําไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

๕ มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการ
วางแผนป้องกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมท้ัง การทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพให้เหมาะสม
ทันสมัยย่ิงขึ้น 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๒๗ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน   (รายตัวชี้วัด) 
( .... )  รอบ  ๖  เดือน ( .... )  รอบ  ๙  เดือน (  )  รอบ  ๑๒  เดือน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑๔  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของส่วนงาน 

๓ สามารถดําเนินการ
แล้วเสร็จในขั้นตอน
ท่ี ๑ ถึงขั้นตอนที่ ๓  

แต่ยังไม่ได้
ดําเนินการตาม

ขั้นตอนที่  
๔ และ ๕ 

๓.๐ ๑.๘ 
(คิดจาก นํา
คะแนนที่ได้ 

คือ ๓ 
คะแนน หาร
ด้วย ๕ คือ
คะแนนเต็ม   
คูณด้วย ค่า
น้ําหนัก คือ
ร้อยละ ๓) 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
 (ขอให้ส่วนงานอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้การดําเนินการ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
(ขอให้ส่วนงานระบุปัจจัยท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนต่อการดําเนินการในรอบปีงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
(ขอให้ส่วนงานระบุปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการในรอบปีงบประมาณ สําหรับตัวชี้วัดนี้) 

หลักฐานอ้างอิง : (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน  ๕  รายการ)  
๑. คําสั่งที่ ๑๐๒/๒๔๓  ลงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อ การแต่งตั้งคณะทํางานศึกษาวิเคราะห์เพื่อกําหนด

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ท่ีเหมาะสมกับสถาบัน 
๒. บันทึกการประชุมสภาคณาจารย์/ท่ีประชุมคณบดี เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒  ท่ีอนุมัติให้นําจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย์ไปใช้ 
๓. คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 
๔. บันทึกการประชุมคณาจารย์ เรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
๕. รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง ระบบการกํากับติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ในด้านความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับไม่ผู้ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์   

 
  
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๒๘ 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 

 
บรรณานุกรม 

 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คู่มือการประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามคาํ

รับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). คู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๔) 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                            

 

 

 

คณะผู้จัดทํา 
 

 ที่ปรึกษา : 
  รองศาสตราจารย์กิตติ   ตีรเศรษฐ   อธิการบดี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ   อุบลศร ี  รองอธิการบดี 
 

 ผู้เรียบเรียง/เขียนคู่มือ : 
  นางวันดี  บุญยิ่ง    ผู้อํานวยการส่วนแผนงาน 
  น.ส.รัตนา รัตนะ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 ผู้ประสานงาน : 
   ๑. การจัดทําคาํรับรองการปฏิบัติงาน 
     ๑.๑ น.ส.รัตนา รัตนะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     ๑.๒ นายมาณู    อ่ิมสําราญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     ๑.๓ น.ส.ดลฤดี    เทพสาง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     ๑.๔ น.ส.กชภัส    คงถาวร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
           ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ 
      ๒.๑ น.ส.เพียรประคอง   มารักษ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      ๒.๒ นางสําราญ    เวบ้านแพ้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      ๒.๓ น.ส.ธนัญชนก    จ้อยรักษา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
           ๓. ข้อมูลตัวช้ีวัดกลางที่ใช้ข้อมูลส่วนแผนงาน 
      ๓.๑ นางขนิษฐา สาคร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      ๓.๒ นายจตุพร    ศิริบรรณไพศาล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      ๓.๓ นางวรรณา    สอนพูล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   

พิสูจน์อักษร     
น.ส.รัตนา รัตนะ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ออกแบบปก 
  น.ส.ดลฤดี เทพสาง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  นางสําราญ เวบ้านแพ้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

ผู้พิมพ/์จัดทํารูปเล่ม 
  น.ส.รัตนา รัตนะ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  นายมาณู    อ่ิมสําราญ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  น.ส.ดลฤดี    เทพสาง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  น.ส.กชภัส   คงถาวร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  นางจันทร์ศรี    สุขวิเศษ    ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 
  นางมุกดา    แก้วจรัส    ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 




