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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                            

 

 

 
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 พ.ศ. ๒๕๕๗  ของสถาบัน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
และกรอบในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน      และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ ที่
ผู้บริหารส่วนงาน และส่วน จะต้องลงนามกับท่านอธิการบดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๒ ข้อ (๑๔) และมาตรา ๓๔ ข้อ (๓) รวมทั้งการ
กําหนดขั้นตอนในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลในแผนกลยุทธ์สถาบัน ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบัน ยังคงใช้รูปแบบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อจะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ร่วมกัน โดย
สถาบัน จะนําผลการประเมินไปใช้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้กับส่วนงานและบุคลากร ที่ได้มีส่วนร่วมในการ
ผลักดันตัวช้ีวัดของสถาบัน ให้บรรลุตามเป้าหมาย เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของสถาบัน ซึ่งเนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงสร้างคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบัน ขั้นตอนใน
การจัดทําคํารับรองและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการคํานวณผลการประเมิน และแนวทางการ
ประเมิน เป็นต้น 
 ส่วนแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน จะได้นําไปใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินงานดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
 
 

ส่วนแผนงาน 
                        สํานักงานอธิการบดี 
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 สารบัญ  

  หน้า 
คํานํา   

 บทที่ ๑    กรอบการประเมินผลการปฏบิัติงาน ตามแผนการปฏิบัติการประจาํปีและคาํรับรอง
การปฏิบัติงาน สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    

๑ 

  ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ 
      ส่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๗ 

 บทที่ ๒    การติดตามและประเมินผล ๑๐ 
 บทที่ ๓    วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏบิัติงาน ตามคาํรับรองการปฏิบัติงาน

ของส่วนงาน/ส่วน 
๑๗ 

  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๒ 
  KAI ๑ คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Research Quality)  ๒๔ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑  ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการตพีิมพ ์

                         หรือเผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา      
                         (ตัวชี้วดัพืน้ฐาน) 

๒๖ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  ร้อยละของงานวจิัยที่ชว่ยแก้ปัญหาสังคมและภาคอุตสาหกรรมและ 
                         สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถใช้ประโยชน์ได ้

๒๙ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานภายนอก        
                         ต่ออาจารย์ประจํา (ตัวชีว้ดัพื้นฐาน) 

๓๑ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ รอ้ยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์       
                         และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
                         (ตัวชี้วดัพืน้ฐาน) 

๓๓ 

      *  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔.๑ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวตักรรมทางด้าน          
                               วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างองิในระดับชาต ิ 

๓๕ 

      *  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔.๒ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวตักรรมทางด้าน           
                               วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างองิในระดับนานาชาต ิ

๓๕ 

  ตัวช้ีวัดที่  ๑.๕  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร 
                            และหรืออนุสิทธิบัตร และหรือนําไปใช้ประโยชน์ 

๓๖ 

  ตัวช้ีวัดที่  ๑.๖  จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานใน 
                            ต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ 

๓๘ 

  KAI ๒ คุณภาพงานการเรียนการสอน (Teaching  Quality) ๔๐ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ที่มวีุฒปิริญญาเอก  (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) ๔๑ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒  สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (๑ คน) (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) ๔๒ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓ ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรยีนในระดับมธัยมศึกษา 

                        ตอนปลายมากกว่า ๓.๕  (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
๔๓ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๒.๔  ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อห้องปฏิบัตกิาร  
                       (ตวัชี้วัดพื้นฐาน) 

๔๔ 
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  หน้า 
  KAI ๓ ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต (Graduate Employability) ๔๖ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําในระยะเวลา  ๑ ปี หลังจบการศึกษา  

                       (ตัวชี้วดัพื้นฐาน) 
๔๗ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   (ตวัชี้วัดพื้นฐาน) ๔๘ 
  KAI ๔ ความเป็นนานาชาติ  (International Outlook) ๕๐ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๔.๑ ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด  (ตัวชี้วดัพื้นฐาน) ๕๑ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๔.๒ จํานวนอาจารย์และนักวิจยัต่างชาติ  (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) ๕๒ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๔.๓ จํานวนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการแลกเปล่ียนกับสถาบัน   

                      (ตวัชี้วัดพื้นฐาน) 
๕๓ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๔.๔ ระดับความสําเร็จในการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 
                        อาเซียน 

๕๓ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๔.๕ ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้บัการร่วมมือจากหน่วยงานระดบัภูมิภาค 
                        อาเซียน 

๕๔ 

  KAI ๕ การบริหารจัดการภายใน (Internal administration) ๕๖ 
  ตัวช้ีวัด ๕.๑ ร้อยละของพืน้ที่ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ๕๘ 
  ตัวช้ีวัด ๕.๒ ร้อยละของจาํนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปญัหาชมุชนและ 

                      รองรับประชาคมอาเซียน 
๕๙ 

  ตัวช้ีวัด ๕.๓ ร้อยละของจาํนวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มกีารบรูณาการกับ 
                      มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 

๖๑ 

  ตัวช้ีวัด ๕.๔ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีรู่จ้ักสถาบัน ๖๒ 
  ตัวช้ีวัด ๕.๕ ร้อยละของบคุลากรที่ไดร้ับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ๖๓ 
  ตัวช้ีวัด ๕.๖ ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ๖๔ 
  ตัวช้ีวัด ๕.๗ ร้อยละความพึงพอใจของผูร้บับริการ ๖๕ 
  * ตัวช้ีวัดที่ ๕.๗.๑  ร้อยละความพึงพอของผู้ทําวิจัยที่มีต่อกระบวนการให้บริการ 

                          ในการทาํวิจัย 
๖๕ 

 *  ตัวช้ีวัดที่ ๕.๗.๒  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บรกิารวชิาการ ๖๖ 
 *  ตัวช้ีวัดที่ ๕.๗.๓  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทํานุบํารงุ 

                          ศิลปวัฒนธรรม 
๖๘ 

 *  ตัวช้ีวัดที่ ๕.๗.๔  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนงานอื่น ๖๙ 
 *  ตัวช้ีวัดที่ ๕.๗.๕  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่ระบบการสร้างแรงจงูใจและ  

                          สวัสดิการ 
๗๐ 

 *  ตัวช้ีวัดที่ ๕.๗.๖ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่สภาพแวดล้อมและ 
                         คุณภาพชีวิต 

๗๑ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๕.๘  ระดับคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพภายในรบัรองโดย 
                         ต้นสังกัด (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
 

๗๑ 
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 หน้า 

  ตัวช้ีวัดที่ ๕.๙ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
                        ของสถาบนั   (ตัวชี้วดัพื้นฐาน) 

๗๒ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๕.๑๐ ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมลูเทียบเคียงมหาวิทยาลัย 
                          ในภูมิภาคอาเซียน 

๘๐ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๕.๑๑  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (TQA) ๘๑ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๕.๑๒  จํานวนองค์ความรู/้ชุมชนนักปฏิบัติ  (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) ๘๓ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๕.๑๓  ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงที่ลดลงในแต่ละด้าน  (ตวัชี้วัดพื้นฐาน) ๘๔ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๕.๑๔  ระดับความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศมาใชใ้นการดําเนินงาน 

                           ตามพันธกิจ 
๘๕ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๕.๑๕  ระดับความสําเร็จของรอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
                           ตามแผนปฏิบัติการหรอืแผนกลยุทธ์หรือภารกิจหลักของส่วนงาน 

๘๗ 

ภาคผนวก  ภาคผนวก ๑  :   ๑-๑ 
 ๑.๑ แบบฟอรม์รายละเอียดตัวช้ีวัด ๑-๓ 
 ๑.๒ แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวช้ีวัด  ๑-๔ 
 ๑.๓ ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดตัวช้ีวัด ๑-๕ 
  ภาคผนวก ๒  :   ๒-๑ 
 ๒.๑  แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน ๒-๓ 
  ภาคผนวก ๓  :   ๓-๑ 
 ๓.๑  แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ 

       ส่วนงาน/ส่วน 
๓-๓ 

 ๓.๒  แบบฟอร์มแผน-ผลการปฏิบัติการประจําปี (F1-P-วผ-001 แก้ไขครั้งที่ 8)    ๓-๔ 
 ๓.๓  แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง   

       การปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ......... 
๓-๕ 

  ภาคผนวก ๔  :   ๔-๑ 
 ๔.๑  รูปแบบการจัดทํารายงานผลการปฎิบัติงานตามคํารับรองการปฎิบัติงานสําหรับ 

       หน่วยงานภายในสถาบัน                                  
๔-๓ 

 ๔.๒  แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ        
       (รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวัดที่เป็นเชิงปริมาณ F2-P-วต-003  

๔-๕ 

 ๔.๓  แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ 
       (รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวัดที่เป็นเชิงคุณภาพ F3-P-วต-003 

๔-๙ 

 ๔.๔  แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ 
       (รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวัดที่เป็นขั้นตอนการดําเนินงาน F4-P-วต-003  

๔-๑๓ 
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 ๑ 

บทที่ ๑ 
กรอบการประเมินผลการปฏบิัติงาน 

ตามแผนการปฏบิัติการประจําปี  และคํารับรองการปฏบิัติงาน 
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
การดําเนินงานของหน่วยงานตา่งๆ ภายในองค์กร ว่าเป็นไปตามนโยบายทีก่าํหนดหรอืไม่ ประกอบกับสถาบัน  ได้มีการ
ออกกฎหมายและแนวทางที่เกีย่วกับการบริหารจัดการหลายฉบับ คือ 
 ๑. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา ๒๒ ขอ้ (๑๔) 
ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ของสภาสถาบันไว ้ คือ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน และอธิการบดี และ 
มาตรา ๓๔ ขอ้ (๓) ไดก้ําหนดอํานาจและหน้าที่ของอธิการบดีไว้ คือ กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของหัวหน้าส่วนงานตาม มาตรา ๙ (๓) และ (๔) และข้อ (๕) จัดทําแผนพัฒนาสถาบันและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน 
รวมทัง้ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน 
 ๒. แผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๓) สถาบันได้นําเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาบัน และมีมติ
เห็นชอบ เมื่อวนัที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๔   โดยขั้นตอนในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ได้กําหนดให้ หวัหนา้   
ส่วนงานและส่วน จะต้องจัดทาํคํารับรองการปฏบิัติงาน ทุกปีงบประมาณ กับอธกิารบด ี ซึ่งเป็นการถ่ายทอดตวัชี้วัดและ
เป้าหมายของสถาบัน สู่ส่วนงานต่างๆ ภายในสถาบัน โดยส่วนงานและส่วนต่างๆ จะต้องถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
ส่วนงานและส่วน สู่หน่วยงานและบุคคลต่อไป รวมทั้งไดก้ําหนดให้มรีะบบในการตดิตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและ
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานระดับส่วนงานและส่วน โดยส่วนแผนงาน ได้ใช้ระบบการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ทีก่ําหนดใหทุ้กส่วนงานและส่วนจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ทุกวันที่ 
๓๐ ของเดือน เพื่อประเมินผลส่วนงานและส่วน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน  เสนอคณะกรรมการผู้บริหาร และ
สภาสถาบัน พิจารณาผลการดําเนินงานในระดบัส่วน ส่วนงานและสถาบัน  

ดังนั้น เพือ่ใหก้ารดําเนินงานดงักล่าว ได้มีแนวทางในการปฏบิัติในทิศทางเดยีวกัน ส่วนแผนงาน จึงจัดทําคู่มือการ
ประเมินผล สําหรับใชเ้ป็นกรอบในการจัดทําคํารับรองการปฏบิัติงานและรายงานประเมินผลการปฏิบัตงิานตามคํารับรองฯ 
ของส่วนงานและส่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น  
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพื่อใหห้นว่ยงานระดับส่วนงานและส่วน สามารถจัดทําคํารับรองการปฏบิัติงาน ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการประจําปี และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคาํรับรองฯ อยา่งมีคุณภาพ 

๒.๒ เพื่อใหห้นว่ยงานระดับส่วนงานและส่วน มีการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการ
ให้บรกิาร และการพัฒนาหน่วยงาน 

๒.๓ เพื่อให้ผู้รบัการประเมินผล (ส่วนงาน/ส่วน)  มีความเข้าใจรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัตงิานตรงกับ
กรอบและแนวทางการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
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 ๒ 

๒.๔ เพื่อให้ผู้รบัการประเมินผล (ส่วนงาน/ส่วน)  สามารถจัดเตรียมขอ้มูล เอกสารหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
๓. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  หน่วยงานระดบัส่วนงาน/ส่วน จะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบัน 
กําหนดให้ทกุส่วนงานดําเนินการเพื่อตอบสนองและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้บรรลุผล  ดงันั้น ตัวชี้วัดต่างๆ จะอยู่ภายใตก้รอบ
การประเมินผล ๕ KAI (Key Achievement Index)  ทีอ่้างองิตัวชี้วดัจากการจัดอันดบัมหาวิทยาลัย ของ QS (QS : 
Quacquarelli Symonds Limited)  คือ 
  - KAI ๑ คุณภาพงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ (Research Quality) 
  - KAI ๒ คุณภาพการเรียนการสอน (Teaching Quality) 
  - KAI ๓ ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต (Graduate Employability)  
  - KAI ๔ ความเป็นนานาชาติ (International Outlook)  
  - KAI ๕  การบริหารจัดการภายใน (Internal administration) 
๔. โครงสร้างการประเมินผล 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของส่วนงานและส่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีรายละเอียดโครงสร้าง
การประเมินผล ดังนี ้
      ๔.๑   องค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
          เป็นคณะกรรมการซึง่แต่งตัง้โดยสถาบนั ทําหน้าที่เจรจาเพือ่ตกลงผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน รวมทัง้ทําหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ไดท้ําไว้  และแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของส่วนงาน/ส่วน ซึ่งประกอบดว้ย 
  ๑. ประธาน/ผู้แทนคณะกรรมการประเมินผลของสถาบัน   ที่ปรกึษา 

 ๒. อธิการบด ี        ประธานกรรมการ 
  ๓. รองอธกิารบดีที่กํากับดูแล ส่วนแผนงาน      รองประธานคนที่ ๑  
  ๔. รองอธกิารบดีที่กํากับดูแล ส่วนประกันคณุภาพการศกึษา   รองประธานคนที่ ๒    
  ๕. ผู้ช่วยอธกิารบดีที่ได้รับมอบหมาย     กรรมการ 
            ๖. ผศ.ดร.วุฒิชัย   ชาติพัฒนานันท ์      กรรมการ 
  ๖. ผู้อํานวยการส่วนแผนงาน      กรรมการ 
  ๗. ผู้อํานวยการส่วนประกันคุณภาพการศกึษา    กรรมการ 
  ๘. ผู้อํานวยการส่วนบริหารวิชาการและวิจัย     กรรมการ 
  ๙. นักวิชาการศึกษา ส่วนบรหิารวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
                ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
          ๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนแผนงาน    กรรมการและเลขานุการ 
                ทีไ่ด้รับมอบหมาย จํานวน ๑ คน 
          ๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนแผนงาน    ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ที่ได้รับมอบหมาย จํานวน ๓ คน  
 
  ๔.๒  โครงสรา้งคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบัน 
          คํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานและส่วน  ถือเป็นคํารับรองของส่วนงานฝ่ายเดยีว ไม่ใช่สัญญา และ

ใช้สําหรับระยะเวลา ๑ ปี (ปงีบประมาณ)  โดยในคํารับรองฯ จะประกอบดว้ยข้อตกลงเกี่ยวกับยทุธศาสตร ์     ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัตงิาน  เปา้หมาย/เกณฑ์การให้คะแนน โดยมีระดับการลงนามในคํารับรองฯ   ดงันี ้
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 ๓

ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติงาน ข้อตกลงที่ให้ 
หัวหน้าส่วนงาน/ส่วน ลงนามกับ ผู้บังคับบัญชา คํารับรองการปฏิบัติงาน 

๑ ระดับสถาบัน    
    อธิการบดี ลงนามกับ นายกสภาสถาบัน - ตัวชี้วัดระดับ KAI 
๒. ระดับส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น   - ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก เป้าหมาย 
    คณบดี/ผอ.สํานัก/รองอธิการบดี      
    (กํากับ ดูแลวิทยาเขต) 

ลงนามกับ อธิการบดี   และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดพ้ืนฐานและตัวชี้วัดที่  
  ส่วนงานเลือกในแต่ละ KAI ตามกรอบการประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗   

       -  ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของส่วนงาน/ส่วน 
๓.ระดับส่วนในสํานักงานอธิการบดี    
    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 นายกสภาสถาบัน กบั อธิการบด ี
- เป็นคํารับรองฯ ระหว่าง อธกิารบดี กับ คณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก/รองอธิการบดี/ผู้อํานวยการส่วนในสังกดั   
   สํานักงานอธกิารบด ี
- เป็นคํารับรองฯ ระหว่าง นายกสภาสถาบัน กบั หัวหน้าสํานักงานสภาสถาบัน 
- เป็นคํารับรองฯ ระหว่าง หัวหน้าสํานักงานสภาสถาบัน กับ ผู้อํานวยการส่วนในสังกดัสํานักงานสภาสถาบัน 

๒) ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติงาน 
- กําหนดระยะเวลาของคํารับรองฯ ซึง่เริ่มและจบลงสอดคล้องกับปีงบประมาณ 

๓) แผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนงาน/ส่วน 
๔) รายละเอียดข้อตกลงในคาํรับรองการปฏิบัติงาน 

- กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก ผลงานในอดีต เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน 
๕) รายละเอียดอื่น ๆ 

- รายละเอียดคําอธิบายตัวชีว้ัด นิยาม สูตรการคํานวณ และเงื่อนไขทีจ่ําเป็นประกอบตวัชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔

ตัวอย่าง   คํารับรองการปฏิบตัิงานของส่วนงาน/ส่วน 
 
   

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
คณะ……………….. 

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕..... 
 
๑.  คํารับรองระหว่าง 
  
 
 
 
    
        
 
      
        
 
 
 
 
๓. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  แผนปฏิบัติการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
      ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิาน น้ําหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียด   
      อื่นๆ ซึ่งจดัทําตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนั ครั้งที่ ......................... วัน....................................... ตามที่    
      ปรากฏอยูใ่นเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 
 
๔. ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  พึ่งมา  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ…....…………......………ได้พิจารณาและ 
      เห็นชอบกบัแผนปฏิบัติการของคณะ………………………………………ตัวชี้วดัผลการปฏิบัตงิาน น้ําหนกั ข้อมูลพื้นฐาน  
      เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฎอยูใ่นเอกสารประกอบทา้ยคํารบัรองนี ้   และ 
      ข้าพเจา้ยินดีจะให้คําแนะนาํ กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ.................................ให้เปน็ไปตามคํารบัรองที ่
      จดัทาํขึน้นี ้
 
๕. ข้าพเจ้า…………….……………….  ตําแหน่ง  คณบดีคณะ.......................   ได้ทําความเข้าใจคาํรับรองตามข้อ  ๓ แล้ว

ขอให้คํารับรองกับอธกิารบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผล
งานที่ด ีตามเปา้หมายของตัวชีว้ัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คํารับรองไว ้

 

      ชื่อ  ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  พึ่งมา    
          ตําแหน่ง  อธกิารบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั                   ผู้รับคํารับรอง 

และ 
     ชื่อ  …………….…………….……………. 
           ตําแหน่ง   คณบดีคณะ ……………………                                                                ผู้ทําคํารับรอง 
 

     คู่ลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

๒. คํารับรองนีเ้ป็นคํารับรองฝา่ยเดียว มิใช่สัญญาและใช้สําหรับระยะเวลา  ๑  ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม   
        ๒๕..   ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕.. 

 ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติงาน 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕ 

๖. ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติงานและเห็นพ้องกนัแล้ว จงึได้ 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ  

 
 
 
 

      …………………..……………………                                         ……………..….…….……..………… 
     (ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล         พึ่งมา)                            (…………….…………….)                   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖ 

ตัวอย่าง   รายละเอียดข้อตกลงในคํารับรองการปฏิบัติงาน      
F19-P-วผ-001 

                                                                                                                  แก้ไขครัง้ที ่2 
 

ตัวชี้วัด หน่วย ข้อมูลพื้นฐาน 2557 น้ํา 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 วัด 2554 2555 2556 เป้า 
หมาย 

ผล 
งาน 

 1 2 3 4 5 

KAI 1 คุณภาพงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์   (Research 
Quality) 

            

1.1. ร้อยละของจํานวน ร้อยละ    120   80 90 100 110 120 
ผลงานวิจัยหรือ             
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ             
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งใน             
ระดับชาติและนานาชาติ             
อาจารย์ประจํา              
ตัวชี้วัดพื้นฐาน             
             
          ฯลฯ             
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๗

๕. ปฏิทินการจดัทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสว่นงาน/ส่วน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
กําหนดการ กิจกรรม 
ส.ค. ๕๖ - จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลของสถาบัน 
ก.ย. ๕๖  - เสนอ ร่าง กรอบการประเมินฯ รูปแบบ การกําหนดค่าน้ําหนัก ค่าเป้าหมาย การจัดทํา 

  คํารับรองฯ ตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน  
ก.ย. -ต.ค.๕๖ 

 
 

 

- ส่วนแผนงาน จัดทํา Template รายละเอียดข้อตกลงในภาพรวม โดยเป็นไปตามมติที่ประชุม 
  คณะกรรมการบริหารสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ผลงานในอดตี      
  ค่าน้ําหนัก   เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตามแบบฟอร์มรายละเอียดขอ้ตกลงฯ  
- ส่วนงาน/ส่วน ดําเนินการจัดทํารายละเอยีดข้อตกลงตามคํารับรองฯ ของสว่นงาน/ส่วน  
  ด้วยโปรแกรม Excel  ตาม Template  ที่กาํหนด โดยส่วนงานจะต้องบันทึกข้อมูลพื้นฐาน   
  ๓ ปี (๒๕๕๔ –๒๕๕๖) ซึ่งเป็นข้อมูลของแตล่ะส่วนงาน/ส่วนงาน   
- ส่วนงาน/ส่วน จัดทํารายละเอยีดตัวชี้วดั (KPI Template) ของตัวชีว้ัดตามภารกิจหลัก  
  ที่ส่วนงาน/ส่วนกําหนดขึ้น  
- ส่วนงาน/ส่วน จัดส่งเอกสารรายละเอียดขอ้ตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหาร 
  สูงสุดของส่วนงาน/ส่วน ลงนามกํากับ (มุมขวาด้านล่าง) เอกสารทุกแผ่น เรยีบร้อยแล้ว  
  ให้ส่วนแผนงาน จํานวน ๓ ชุด พร้อมทั้งรายละเอียดตัวชี้วดั (KPI Template) ของตัวชี้วัด 
  ที่ส่วนงาน/ส่วน กําหนดขึ้น ให้ส่วนแผนงาน  
- ส่วนแผนงาน ตรวจสอบรายละเอียดขอ้ตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนใน 
  สํานักงานอธกิารบด ี

พ.ย.๕๖ - สถาบัน จัดใหม้ีการลงนามคํารับรองฯ ของสว่นงาน/ส่วน  
- ทุกส่วนงาน/ส่วน ดําเนินการถ่ายทอดตัวชีว้ดัสู่ระดับบุคคล 
- อธิการบดี ลงนามในคํารับรองฯ กับ นายกสภาสถาบัน 

ทุกวันที่ ๓๐ ของเดอืน - ทุกส่วนงาน/ส่วน รายงานผลการปฏิบัตกิารประจําปี ๒๕๕๗  ตามแบบ F1-P-วผ-001  
  แก้ไขครัง้ที่ 8 และบันทึกข้อมลูการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ ในระบบ 
  สารสนเทศเพือ่การวางแผนและการติดตามประเมินผล พร้อมส่งหนงัสือและรายงานฯ 
  ที่พิมพ์จากระบบสารสนเทศฯ กรณี ยังไม่สามารถเข้าใชร้ะบบฯ ได้ใหร้ายงาน 
  ด้วยเอกสารไปพลางก่อนจนกว่าจะเข้าใชร้ะบบฯ ได ้

ทุกวันที่ ๑๕ ของเดอืน  
ม.ค., เม.ย., ก.ค. และ ต.ค. ๕๗ 

- ส่วนแผนงาน  จัดทําสรุปรายงานผลการปฏบิัติการในภาพรวม ส่งให้สํานกังบประมาณและ 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นรายไตรมาส 

พ.ค., ส.ค., ธ.ค. ๕๗ - 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) 

 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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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 ๒๕๕๗  
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 ่
ก.ย.-ต.ค. ๕๖ 

ภายในวันที่ 
 พ.ย. ๕๖    

  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.๕๗ 

 ภายในเดือน 
   ธ.ค.๕๗ 

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. ๕๗  และ 
      ๓๑ ก.ค. ๕๗ 

     ภายในวันที่ 
  ๓๑ พ.ค.๕๗  และ  
  ๓๑ ส.ค. ๕๗ 

    ภายในเดือน 
   ม.ค.-ก.พ. ๕๗ 
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 ๑๐

บทที่ ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

 
๑.  วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล 

๑.๑ เพื่อทราบผลความก้าวหนา้ในการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วนต่างๆ ภายในสถาบัน 
๑.๒ เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกดิขึ้นและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้งานบรรลุตาม 
      เป้าหมาย 
๑.๓ เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกดิขึ้นในการปฏบิัติงานของส่วนงาน/ส่วนและในภาพรวมทัง้สถาบัน 

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

๓.๑    วิเคราะห์ตรวจสอบผลการดําเนินงานจากรายงานผลการปฏิบัตงิานประจําปีและรายงานผลตาม 
         คํารับรองฯ รอบ ๖ เดือน  ๙ เดอืน  และ ๑๒ เดือน  โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจรงิกับเกณฑ์ 
         การให้คะแนน ที่กําหนด   เพือ่พิจารณาความแตกตา่งระหว่างผลการดําเนินงาน   และค่าเป้าหมาย 
        ว่า แตกต่างมากหรือนอ้ย 
๓.๒   สรุปปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  และส่วนงาน/ส่วนใด ไมร่ายงาน หรือรายงานแต่ไม่ชัดเจน 
๓.๓   ประสานกับส่วนงาน/ส่วนในกรณีที่มีความสงสัยในเรื่องข้อมูลทีร่ายงาน 
๓.๔  ส่งให้ส่วนงาน/ส่วนตรวจสอบและยืนยันผลการประเมนิฯ รอบ ๑๒ เดือน หากส่วนงาน/ส่วนใดพบวา่  
        ไม่ถูกตอ้งใหท้ําหนงัสือชีแ้จง พรอ้มหลักฐานประกอบตวัชี้วัด 

 
๔.  การคํานวณผลการประเมิน 
     ๔.๑  เกณฑ์การประเมิน ระดับ KAI  และระดับส่วนงาน   

         
ผลการประเมิน ช่วงคะแนน ระดับ สถานะ 

ดีเย่ียม ๔.๐๐  - ๕.๐๐ ๘๐.๐๐- ๑๐๐.๐๐ A เขียวเข้ม  
ดีมาก ๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ B+ เขียวอ่อน  
ดี ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ B เหลือง  

พอใช้ ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ C+ ส้ม  
ต้องปรับปรุง ๑.๐๐ – ๒.๔๙ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ C แดง  

 
     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 
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 ๑๑ 

 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่ง 
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 ๑๕

แบบที่ ๓ : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) 
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 

 

 

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันต้องการให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๖๓) ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ จึงปรับเปล่ียน รูปแบบ วิธีการ โดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย รูปแบบการจัดทําคํารับรอง ตัวชี้วัด ค่าน้ําหนัก ค่าเป้าหมาย และ
เกณฑ์การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑.  รูปแบบการประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดให้ทกุส่วนงาน
ดําเนินการเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ยิ่งขึ้น  โดยตัวชี้วัดต่างๆ จะอยู่ภายใตก้รอบการประเมินผล ๕ KAI (Key Achievement 
Index)  ที่อ้างองิตัวชี้วดัจากการจัดอนัดับมหาวิทยาลัย ของ QS (QS : Quacquarelli Symonds Limited)  คือ 
  - KAI ๑ คุณภาพงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ (Research Quality) 
  - KAI ๒ คุณภาพการเรียนการสอน (Teaching Quality) 
  - KAI ๓ ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต (Graduate Employability)  
  - KAI ๔ ความเป็นนานาชาติ (International Outlook)  
  - KAI ๕ การบรหิารจัดการภายใน (Internal administration) 
 ๒.  การกําหนดตัวชี้วัดย่อย ในแต่ละ KAI  ได้กําหนดตัวชี้วดัพื้นฐาน  และตัวชี้วัดเลือก  
 ๓.  การกําหนดค่าน้ําหนัก 
  ๓.๑ ค่าน้ําหนักระดับ KAI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

ส่วนงาน  KAI 1  KAI 2  KAI 3  KAI 4  KAI 5  รวม  

ส่วนงานวิชาการ ๔๐ ๓๐ ๑๕  ๑๐  ๕ ๑๐๐ 

ส่วนงานสนับสนนุ*     ๔๐/๖๐** ๑๐๐ 
หมายเหตุ  : ๑. *   ส่วนงานสนับสนุน หมายถึง  สํานักส่งเสริมฯ สํานักหอสมุดกลาง  
                                                          สํานักบริการคอมพิวเตอร์   สํานักทะเบียนฯ  
                                                          สํานักงานสภาสถาบัน  สํานักงานอธิการบดี 
               ๒.** ส่วนงานสนับสนุน  มีตัวชีว้ัดเฉพาะ KAI ๕ โดยส่วนงานสามารถเสนอตวัชี้วัดตาม 
                       ภารกิจหลกัของส่วนงานเพิม่เติม ได้ ดงันั้น จึงกําหนดค่าน้าํหนัก เป็น  
                       ๔๐ และ ๖๐ ตามลําดับ ทัง้นี้ ส่วนงานที่เสนอตัวชี้วัดตามภารกิจหลกัของส่วนงาน  
                       จะต้องจดัทาํรายละเอียดตวัชี้วัดด้วย 
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 ๑๘

  ๓.๒ ค่าน้ําหนักระดับตัวชี้วัดในแต่ละ KAI ทุกส่วนงานกาํหนดค่าน้ําหนักได้เอง โดยให้เป็นหลัก
เดียวกัน คอื  
                            - ค่าน้ําหนักตัวชีว้ัดพื้นฐาน    =  ร้อยละ ๗๐ ของค่าน้ําหนักในแต่ละ KAI โดยเฉลี่ยค่าน้ําหนัก    
                                                                    เท่ากันทกุตัวชี้วดั 
                            - ค่าน้ําหนักตัวชีว้ัดเลือก       =  ร้อยละ ๓๐ ของค่าน้ําหนักในแต่ละ KAI โดยเฉลี่ยค่าน้ําหนัก    
                                                                    เท่ากันทกุตัวชี้วดั 
 
 

 ๔.  การกําหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน  กําหนดใหทุ้กส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้
คะแนนของสถาบัน ดังนี ้
  ๔.๑  ค่าเป้าหมายและเกณฑก์ารให้คะแนนของตัวชี้วัดพื้นฐาน 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
๒๕๕๗ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

KAI ๑ คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Research Quality) 
๑.๑ ร้อยละของจํานวนผลงานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์
ประจํา  (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

ร้อยละ ๑๒๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๒๐ 

๑.๓ เงินสนับสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์
ประจํา (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

บาท ๑๘๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 

๑.๔ ร้อยละของจํานวนผลงานวจิยัและ
นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีได้รับการอ้างอิงในระดับชาติและ
นานาชาติ (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

       

๑.๔.๑ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีได้รับการอ้างอิงในระดับชาติ 
(ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

ร้อยละ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๔๐ ๑๖๐ ๑๘๐ ๒๐๐ 

๑.๔.๒ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีได้รับการอ้างอิงในระดับ
นานาชาติ (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

ร้อยละ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๔๐ ๑๖๐ ๑๘๐ ๒๐๐ 

KAI ๒ คุณภาพการเรียนการสอน (Teaching Quality) 
๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
(ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

ร้อยละ ๖๐ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

๒.๒ สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (๑ คน)  
(ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

สัดส่วน ≤ ๒๐ > ๓๕ > ๓๐ 
ถึง ๓๕ 

> ๒๕ 
ถึง ๓๐ 

> ๒๐ 
ถึง ๒๕ 

≤ ๒๐ 

๒.๓ ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าท่ีมีผลการ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 
๓.๕  (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

ร้อยละ ๓๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๒.๔ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ต่อห้องปฏิบัติการ (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 
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 ๑๙

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
๒๕๕๗ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

KAI ๓ ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต (Graduate Employability) 
๓.๑ ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําในระยะ 
เวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา                 
(ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

ร้อยละ ๘๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๓.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

KAI 4 ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) 
๔.๑ ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อ
นักศึกษาท้ังหมด (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

ร้อยละ ๑.๐๐ ๐.๒๐ ๐.๔๐ ๐.๖๐ ๐.๘๐ ๑.๐๐ 

๔.๒ จํานวนอาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ 
(ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

จํานวน *      

๔.๓ จํานวนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มี
การแลกเปลี่ยนกับสถาบัน (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

จํานวน ๑๐ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

KAI ๕ การบริหารจัดการภายใน (Internal administration) 
๕.๘ ระดับคะแนนการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  
(ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕.๙ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบัน 
(ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

ระดับ ๓.๕๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕.๑๒ จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนักปฏิบัติ 
(ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

จํานวน ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕.๑๓ ร้อยละของจํานวนความเสีย่งที่ลดลง
ในแต่ละด้าน (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

ร้อยละ ๕๐ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 

 
หมายเหตุ : * การกําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดท่ี ๔.๒ ให้แต่ละส่วนงานกําหนดค่าเป้าหมาย = ร้อยละ ๕ ของจํานวนอาจารย์และ 
                 นักวิจัยประจําท้ังหมด 
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 ๒๐

  ๔.๒  ค่าเป้าหมายและเกณฑก์ารให้คะแนนของตัวชี้วัดเลอืก 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
๒๕๕๗ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

KAI ๑ คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Research Quality) 
๑.๒ ร้อยละของงานวิจัยท่ีช่วยแก้ปัญหาสังคม
และภาคอุตสาหกรรมและสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มและสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๕ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมี
การย่ืนและหรือจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
และหรือนําไปใช้ประโยชน์ 

เรื่อง/
ชิ้นงาน 

๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๖ จํานวนโครงการวิจัยท่ีร่วมกับ
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ
หรือองค์กรระหว่างประเทศ 

โครงการ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

KAI ๔ ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) 
๔.๔ ระดับความสําเร็จในการได้รับการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔.๕ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการร่วมมือ
จากหน่วยงานระดับภูมิภาคอาเซียน 

ร้อยละ ๑๐ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

KAI ๕ การบริหารจัดการภายใน (Internal administration) 
๕.๑ ร้อยละพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร้อยละ ๑๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ 
๕.๒ ร้อยละของจํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่แก้ไขปัญหาชุมชนและรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ ๒๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ ๒๐ 

๕.๓ ร้อยละของจํานวนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ท่ีมีการบูรณาการกับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 

ร้อยละ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕.๔ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีรู้จักสถาบัน ร้อยละ ๗๐ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 
๕.๕ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๕.๖ ร้อยละของรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๕.๗ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ       
๕.๗.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ทําวิจัยท่ีมี
ต่อกระบวนการให้บริการในการทําวิจัย 

ร้อยละ ๗๐ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

๕.๗.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากการให้บริการวิชาการ 

ร้อยละ ๘๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๕.๗.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ ๗๐ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

๕.๗.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากการให้บริการของส่วนงานอื่น 

ร้อยละ ๗๕ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 

๕.๗.๕ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อระบบการสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ 

ร้อยละ ๗๐ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

๕.๗.๖ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

ร้อยละ ๗๐ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 
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 ๒๑

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
๒๕๕๗ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕.๑๐  ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานข้อมูลเทียบเคียงมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕.๑๑ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ (TQA) 

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕.๑๔ ระดับความสําเร็จในการนําระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานตามพันธกิจ 

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕.๑๕ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การหรือแผนกลยุทธ์หรือภารกิจหลักของ 
ส่วนงาน 

ระดับ  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
   ๕.  เกณฑก์ารประเมิน  
 

ผลการประเมิน ช่วงคะแนน ระดับ สถานะ 
ดีเย่ียม ๔.๐๐  - ๕.๐๐ ๘๐.๐๐- ๑๐๐.๐๐ A เขียวเข้ม  
ดีมาก ๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ B+ เขียวอ่อน  
ดี ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ B เหลือง  

พอใช้ ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ C+ ส้ม  
ต้องปรับปรุง ๑.๐๐ – ๒.๔๙ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ C แดง  
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 ๒๒

     กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

KAI  
(Key Achievement Index) 

ตัวชี้วัดย่อย 

KAI ๑ คุณภาพงานวจิัยและงานสร้างสรรค ์
 (Research Quality)  

 ค่าน้ําหนัก  ร้อยละ ๔๐ 

๑.๑ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการตพีิมพ์   
      หรือเผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา  
      (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

 ๑.๒ ร้อยละของงานวจิัยที่ชว่ยแก้ปัญหาสังคมและภาคอุตสาหกรรมและ  
      สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถใช้ประโยชน์ได ้

 ๑.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานภายนอกตอ่ 
       อาจารย์ประจํา (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

 ๑.๔ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์ 
       และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
       (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

 ๑.๔.๑ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน   
         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงในระดบัชาติ  
          (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

 ๑.๔.๒ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน 
         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงในระดบันานาชาติ  
          (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

 ๑.๕ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มกีารยื่นและหรอืจด 
       สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและหรือนําไปใช้ประโยชน ์

 ๑.๖ จํานวนโครงการวิจัยที่รว่มกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานใน 
       ต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ 

KAI ๒ คุณภาพการเรียนการสอน  ๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ที่มวีุฒปิริญญาเอก (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
(Teaching Quality) ๒.๒ สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (๑ คน) (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

 ค่าน้ําหนัก  ร้อยละ ๓๐ ๒.๓ ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรยีนในระดับมธัยมศึกษา    
       ตอนปลายมากกว่า ๓.๕ (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

 ๒.๔ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อห้องปฏิบัตกิาร 
       (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

KAI ๓ ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต  
(Graduate Employability) 

๓.๑ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากจบ 
       การศึกษา  (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

 ค่าน้ําหนัก  ร้อยละ ๑๕ ๓.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
KAI ๔ ความเป็นนานาชาติ ๔.๑ ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
(International Outlook) ๔.๒ จํานวนอาจารย์และนักวิจยัต่างชาติ (ตัวชีวั้ดพื้นฐาน) 

 ค่าน้ําหนัก  ร้อยละ ๑๐ ๔.๓ จํานวนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการแลกเปล่ียนกับสถาบัน  
       (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

 ๔.๔ ระดับความสําเร็จในการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 
       อาเซียน  

 ๔.๕ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานระดับภูมิภาค 
       อาเซียน 
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 ๒๓ 

KAI  
(Key Achievement Index) 

ตัวชี้วัดย่อย 

KAI ๕ การบริหารจัดการภายใน (Internal  ๕.๑ ร้อยละพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
administration) 

 ค่าน้ําหนัก   
๕.๒ ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาชุมชนและ 
      รองรับประชาคมอาเซียน 

• ส่วนงานวิชาการ   รอ้ยละ ๕ 
• ส่วนงานอื่น/สนอ./ส.สภาฯ  

๕.๓ ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับ 
       มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 

ร้อยละ ๔๐ ๕.๔ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รู้จักสถาบัน  
 ๕.๕ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๕.๖ ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น  
 ๕.๗ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ๕.๗.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ทําวจิัยที่มตี่อกระบวนการให้บรกิารในการ 

         ทําวิจัย 
 ๕.๗.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการวิชาการ 
 ๕.๗.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
           ๕.๗.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการของส่วนงานอื่น 
 ๕.๗.๕ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการสร้างแรงจูงใจและ 

          สวัสดิการ  
 ๕.๗.๖ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพ 

         ชีวิต  
 ๕.๘ ระดับคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  

       (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
 ๕.๙ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 

       สถาบัน (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
 ๕.๑๐ ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมลูเทียบเคียงมหาวิทยาลัยใน 

        ภูมิภาคอาเซียน  
 ๕.๑๑ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ (TQA) 
 ๕.๑๒ จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนักปฏิบัติ (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
 ๕.๑๓ ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงที่ลดลงในแต่ละด้าน (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
 ๕.๑๔ ระดับความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานตาม 

         พันธกิจ  
 ค่าน้ําหนัก  ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก 

      ส่วนงานอื่น/สนอ./ส.สภาฯ  
๕.๑๕ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
        ตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์หรือภารกิจหลักของส่วนงาน 

         ร้อยละ ๖๐ 
 

 ส่วนงานอื่น/สนอ./ส.สภาสถาบัน สามารถเพิ่มตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก 
   (โดยส่วนงานต้องระบุตัวชี้วัดที่เพิ่ม พร้อมนิยามของตัวชี้วัด) 
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 ๒๔

KAI ๑  คุณภาพงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ (Research Quality) 
 

คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (Research  Quality) 
คําอธิบาย 
• การวิจัย เป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบัน และเป็นพันธกิจที่จะนําสถาบันไปสู่การจัดลําดับมหาวิทยาลัยทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น สถาบัน จึงให้ความสําคัญกับพันธกิจวิจัย  เพื่อให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือ
ผลักดันพันธกิจนี้ให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ ของนักวิจัย สังกัด     
ส่วนงาน และสถาบัน ที่ได้รับการยอมรับ ที่นําไปใช้ในการอ้างอิง การนําไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหา ต่างๆ ของสังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ หรือได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล SCOPUS, SJR,ISI หรืออยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับ หรือฐานข้อมูลสากล  

• ตัวชี้วัดด้านคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  สถาบัน ได้กําหนดตัวชี้วัดย่อย ไว้ จํานวน ๖ ตัวชี้วัด 
 

 

ประเด็นการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 

คุณภาพงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค์  (Research   

๑.๑     ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพห์รือ   
          เผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

Quality) ๑.๒     ร้อยละของงานวิจยัที่ชว่ยแก้ปัญหาสงัคมและภาคอุตสาหกรรมและสามารถ 
          สร้างมลูค่าเพิ่มและสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

 ๑.๓     เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย ์
          ประจํา (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

 ๑.๔     ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รบัการอ้างองิทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

 ๑.๔.๑   ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวตักรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รบัการอ้างองิในระดับชาติ   (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

 ๑.๔.๒   ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวตักรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รบัการอ้างองิในนานาชาติ (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

 ๑.๕     จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่มีการยื่นจดสิทธิบัตร และหรอื  
          อนุสิทธิบัตร และหรือ นําไปใช้ประโยชน์ 

 ๑.๖     จํานวนโครงการวิจัยทีร่่วมกับกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ 
          หรือองค์กรระหว่างประเทศ 

 
หมายเหตุ   ตัวชี้วัดพื้นฐาน  คือ ตัวชี้วัดที่ทุกส่วนงานวิชาการจะต้องนําไปจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับตัวชี้วัดอื่นๆ ใน KAI ๑ ซึ่งส่วนงานจะเลือกไปจัดทําคํารับรองหรือไม่ก็ได้  
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 ๒๕

ตารางและสูตรการคาํนวณ : 
 

ตวัชีวดั (i) 
นาํหนกั 

(Wi) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทียบกบัร้อยละของผลสาํเร็จตาม
เป้าหมายของตวัชีวดั 

คะแนน
ทีได ้
(SMi) 

คะแนนเฉลีย 
ถ่วงนาํหนกั       
(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

KPISM ๑ W๑ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๑ (W๑ x SM๑) 
KPISM ๒ W๒ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๒ (W๒ x SM๒) 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 
KPISM i Wi ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 

สูตรการคํานวณ คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จ  

 

     
 Σ   (Wi x SMi)              หรือ              (W๑ x SM๑) + (W๒x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 

        Σ Wi              W๑ + W๒ +...+ Wi 
 
 
โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัดของ KAI ๑ และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   
SM หมายถงึ คะแนนที่ได้จากการเทียบกับผลสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย

ตามที่กําหนดไว้ 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนด ;  ๑, ๒, ๓,…, i  

 
ผลการประเมิน ช่วงคะแนน ระดับ สถานะ 

ดีเย่ียม ๔.๐๐  - ๕.๐๐ ๘๐.๐๐- ๑๐๐.๐๐ A เขียวเข้ม  
ดีมาก ๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ B+ เขียวอ่อน  
ดี ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ B เหลือง  

พอใช้ ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ C+ ส้ม  
ต้องปรับปรุง ๑.๐๐ – ๒.๔๙ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ C แดง  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : ผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชีว้ัดยอ่ย 
ส่วนงานรับผิดชอบ : ทกุส่วนงานวิชาการ 
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 ๒๖

รายละเอยีด และคําอธิบายตัวชี้วัดยอ่ย 
KAI ๑  คุณภาพงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ (Research Quality) 

 

ตัวชี้วัดที ่๑.๑   :   ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่      
          ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 

หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลผลิต 
คําอธิบาย   :   

• เปรียบเทียบจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด โดยให้นําเสนอในรูป
ร้อยละ และให้นับจํานวนผลงานที่ตีพิมพ์ตามปีปฏิทิน (๑ มกราคม ๒๕๕๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) ในการ
รายงานผลการดําเนินงานในปี ๒๕๕๗   

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม  

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

o การเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ   

 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ    

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรืออยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับ  

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS, 
SJR,ISI หรืออยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับหรือ ฐานข้อมูลสากลอื่นๆ 

o ตัวอย่างแหล่งสืบค้นบทความหรือวารสารจากฐานข้อมูลมาตรฐานสากลอื่น 
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  
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SciSearch/ Social SciSearch/ CA SEARCH     
   http://library.dialog.com/fulltext/index.shtml 
EiCOMPENDEX   http://www.ei.org 
MEDLINE   http://medline.cos.com 
ERIC   http://www.eric.ed.gov 
PsycINFO   http://www.apa.org 
springerlink  journal  http://www.springerlink.com 
ieeexplore http://ieeexplore.ieee.org 
เป็นต้น 

• 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
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กิจกรรมการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพของงานที่แสดง พร้อมเอกสารโครงงาน 
แผนงาน และการประเมินผล โดยผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ํากว่า ๓ คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบัน ร่วมพิจารณาด้วย 

• อาจารย์ประจํา หมายถึง อาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญา
จ้างกับสถาบัน  

• นักวิจัยประจํา หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมทั้งบุคลากรที่มีตําแหน่งและ
หน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับสถาบัน  

• วิธีการนับ  
o การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจยัหรอืผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 

o บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รบัการตพีิมพ์ที่สามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยทีต่พีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) เท่านั้น  

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

o นับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามปีปฏิทิน  

o การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา  
o ให้นับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมผู้ลาศึกษาต่อ ณ วนัที่รายงานขอ้มลู  

สูตรการคํานวณ   :  
 

  จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่  
ทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ  (ปีปฏิทิน) x ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด (รวมผู้ลาศึกษาต่อ)   
 

เกณฑ์การให้คะแนน   :    
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 

๑ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพรท่ั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา =   ๘๐ 

เท่ากับ  ๑  คะแนน 

๒ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพรท่ั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา =   ๙๐ 

เท่ากับ  ๒  คะแนน 

๓ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพรท่ั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา =   ๑๐๐ 

เท่ากับ  ๓  คะแนน 

๔ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพรท่ั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา =   ๑๑๐ 

เท่ากับ  ๔  คะแนน 

๕ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพรท่ั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา =   ๑๒๐ 

เท่ากับ  ๕  คะแนน 
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 ๒๙

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
๑. จํานวนและรายชื่อบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์

ประจําและนักวิจัยประจํา รายปีตามปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารย์และนักวิจัยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
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. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําพร้อมรายชื่อทั้งหมด โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจําที่ลา
ศึกษาต่อ ณ วันที่รายงานข้อมูล 

  ๔. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหต ุ  :   ส่วนงานวชิาการ ส่งขอ้มูลใหส้่วนบริหารวิชาการและวิจยั เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน  
 
ตัวชี้วัดที ่๑.๒   :   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 งานวิจัยที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/โครงการวิจัย และ
รายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง และสามารถนําผลงานวิจัยที่ได้รับไปช่วยแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม 
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 ๓๐

หรือการนําไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน ถึงการนําไปใช้ จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

o ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย มีดังนี้ 
• การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ 
การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

• การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฏเกณฑ์ต่างๆ โดย
องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

• การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนา
ส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
เป็นต้น 

• การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ
จิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้
มีการศึกษาและการประเมินไว้   

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ 

• อาจารย์ประจํา หมายถึง อาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมทั้งอาจารย์ที่มี
สัญญาจ้างกับสถาบัน  

• นักวิจัยประจํา หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมทั้งบุคลากรที่มี
ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับสถาบัน  

• วิธีการนับ  
o การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นํา

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
มาใช้และเกิดผลชัดเจน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗)  ในกรณีที่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้
เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้
ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน 

o การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  
o ให้นับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมผู้ลาศึกษาต่อ ณ วันที่

รายงานข้อมูล  
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 ๓๑ 

สูตรการคํานวณ   : 
 

    
ผลรวมของจํานวนงานวิจยัที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและหรือภาคอุตสาหกรรมและหรือ 

สามารถสร้างมลูค่าเพิ่มและหรือสามารถใช้ประโยชน์ได้ (ปีงบประมาณ) x ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด (รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑ ร้อยละของงานวิจัยที่ชว่ยแก้ปญัหาสังคมและภาคอุตสาหกรรม และสามารถ 
สร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถใชป้ระโยชน์ได้  =   ๑ 

เท่ากับ  ๑  คะแนน 

๒ ร้อยละของงานวิจัยที่ชว่ยแก้ปญัหาสังคมและภาคอุตสาหกรรม และสามารถ 
สร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถใชป้ระโยชน์ได้  =   ๒ 

เท่ากับ  ๒  คะแนน 

๓ ร้อยละของงานวิจัยที่ชว่ยแก้ปญัหาสังคมและภาคอุตสาหกรรม และสามารถ 
สร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถใชป้ระโยชน์ได้  =   ๓ 

เท่ากับ  ๓  คะแนน 

๔ ร้อยละของงานวิจัยที่ชว่ยแก้ปญัหาสังคมและภาคอุตสาหกรรม และสามารถ 
สร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถใชป้ระโยชน์ได้  =   ๔ 

เท่ากับ  ๔  คะแนน 

๕ ร้อยละของงานวิจัยที่ชว่ยแก้ปญัหาสังคมและภาคอุตสาหกรรม และสามารถ 
สร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถใชป้ระโยชน์ได้  =   ๕ 

เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
๑. เอกสารสรุปจํานวนและรายชื่องานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและหรือภาคอุตสาหกรรมและหรือสามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มและหรือสามารถใช้ประโยชน์ได้ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พร้อมชื่อ
เจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีที่นําไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ 
โดยมีหลักฐานการรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงการนําไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้แสดง
ข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน  

๒.  เอกสารสรุปจํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยนับ
รวมอาจารย์และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 

๓. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหต ุ  :  ส่วนงานวิชาการ ส่งขอ้มูลใหส้่วนบริหารวิชาการและวิจยั เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที ่๑.๓   :   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์ประจํา  
                       (ตัวชี้วัดพืน้ฐาน) 
หน่วยวัด   :   บาท 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย   : 
 ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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 ๓๒ 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และที่ได้รับจากภายนอก
สถาบัน เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
 นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ ที่แสดง
ถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

• เอกสารเปรียบเทียบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สถาบัน ได้รับในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 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
สัญญาจ้างกับสถาบัน 

• นักวิจัยประจํา หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมทั้งบุคลากรที่มี
ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 

• วิธีการนับ  
o การแจงนับจํานวนเงิน 
• การแจงนับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน ในกรณีที่เป็นงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่มีระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน ๑ ปี ให้นับจํานวนเงินที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในกรณีที่
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีระยะเวลาในการวิจัยมากกว่า ๑ ปี  ให้คิดเฉลี่ยเป็นรายปีหรือคิดจากงบประมาณที่ได้รับ
การอนุมัติในแต่ละปี  

• ใ ห้ นั บ จํ า น ว น เ งิ น ที่ มี ก า ร เ ซ็ น สั ญญ า ใ น เ อ ก ส า ร สั ญญ า ก า ร รั บ ทุ น ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  
 ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
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 ๓๓

• การแบ่งสัดส่วนจํานวนเงินกรณีมีผู้วิจัยจากหลายคณะวิชา หรือ หลายสถาบัน ให้แบ่งสัดส่วนจํานวนเงิน
ตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน 

• การแจงนับอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  
o ให้นับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมผู้ลาศึกษาต่อ ณ วนัที่รายงานขอ้มลู 

สูตรการคํานวณ   : 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอก 

จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด (รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 

๑ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์ประจํา = ๑๔๐,๐๐๐    เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์ประจํา = ๑๕๐,๐๐๐ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์ประจํา = ๑๖๐,๐๐๐ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์ประจํา = ๑๗๐,๐๐๐ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์ประจํา = ๑๘๐,๐๐๐ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
๑.  จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจรงิในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยนับรวมอาจารย์

ประจําและนักวจิัยประจําที่ลาศึกษาตอ่ 
           ๒.  จํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําได้รับทุนทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ให้ระบุชื่องานวิจัย งานสร้างสรรค์ สาขาที่วิจัย และแหล่งของเงินทุนที่ได้รับ  
           ๓.  เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบรหิารวชิาการและวิจัย) 
หมายเหตุ   :    ให้สํานักส่งเสริมฯ และ ส่วนงานวิชาการ ส่งข้อมูลให้ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย เพื่อรายงานผล  
ในภาพรวมของสถาบัน  
 
ตัวชี้วัดที ่๑.๔   :   ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                       ที่ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (ตัวชี้วดัพื้นฐาน) 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย   : 

• เปรียบเทียบจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง สาขา
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ที่ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยให้นําเสนอในรูป
ร้อยละ โดยให้นับจํานวนผลงานที่มีการเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ และได้รับการอ้างอิง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗  

• ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึง ผลงานสาขาทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ที่ไดร้ับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   
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 ๓๔

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 

• หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติและนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

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

o การเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ

วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ  

 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับ
นานาชาติ  

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) )  

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความ
จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล SCOPUS หรือ Mardev 

• วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal  
Citation Index Centre (TCI) หรืออื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 

• วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
อื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 

• ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หมายถึง  ผลงานที่ถูกนําไปอ้างอิงโดยนักวิจัยคนอื่น 
• อาจารย์ประจํา หมายถึง อาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมทั้งอาจารย์ที่มี

สัญญาจ้างกับสถาบัน 
• นักวิจัยประจํา หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน รวมทั้งบุคลากรที่มี

ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
• วิธีการนับผลงาน 

 ให้นับจํานวนครั้งผลงานที่มีการเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ และได้รับการ
อ้างอิงในปี พ.ศ.  ๒๕๕๗  

 ไม่นับผลงานที่มีการอ้างอิงของผู้เขียนเอง 
• การแจงนับอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  

o ให้นับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมผู้ลาศึกษาต่อ ณ วนัที่รายงานขอ้มลู  
 

โดยแยกเป็น ๒ ตัวชี้วัดย่อย คือ 
 
 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ร้อยละของจาํนวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่ได้รับการอ้างองิ 
                     ในระดับชาติ  
 

สูตรการคํานวณ  :   
 

 จํานวนครั้งของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ที่ได้รับการอ้างอิงระดับชาติ   

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชาติทัง้หมด ที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในฐานขอ้มูลที่กําหนด  

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาต ิ= ๑๒๐  

เท่ากับ  ๑  คะแนน 

๒ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาต ิ= ๑๔๐  

เท่ากับ  ๒  คะแนน 

๓ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาต ิ= ๑๖๐  

เท่ากับ  ๓  คะแนน 

๔ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาต ิ= ๑๘๐  

เท่ากับ  ๔  คะแนน 

๕ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาต ิ= ๒๐๐  

เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒ ร้อยละของจาํนวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่ได้รับการอ้างองิ 
                     ในระดับนานาชาติ 
 

สูตรการคํานวณ  :   
 

 จํานวนครั้งของจํานวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รบัการอ้างองิระดับนานาชาติ  

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ระดับนานาชาตทิั้งหมด ที่ไดร้ับการตพีิมพ์ในฐานข้อมูลทีก่ําหนด  
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 ๓๖ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ = ๑๒๐  

เท่ากับ  ๑  คะแนน 

๒ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ = ๑๔๐  

เท่ากับ  ๒  คะแนน 

๓ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ = ๑๖๐  

เท่ากับ  ๓  คะแนน 

๔ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ = ๑๘๐  

เท่ากับ  ๔  คะแนน 

๕ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ = ๒๐๐    

เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. จํานวนและรายชื่อของผลงานที่ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ 

สามารถนับผลงานของอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย  ประกอบด้วย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
การอ้างอิง ฐานข้อมูลที่ได้รับการอ้างอิง (ตามแบบฟอร์มที่ส่วนบริหารวิชาการและวิจัยกําหนด) 

๒. รายชื่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมผู้ลาศึกษาต่อ ณ วันที่รายงานข้อมูล  
๓. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

 

ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบรหิารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหต ุ: ส่วนงานวิชาการ ส่งขอ้มูลให้ส่วนบบริหารวิชาการและวิจยั เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที ่๑.๕   :   จํานวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการยื่นและหรือจดสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตรและหรือ 

          นําไปใช้ประโยชน์   
หน่วยวัด   :   เรื่อง/ชิ้นงาน 
ชนิดตัวชี้วัด   :   ผลลัพธ ์
คําอธิบาย   :   

• เป็นการนับจํานวนการยื่นและหรือจดสิทธิบัตรหรืออนุ สิทธิบัตรและหรือนําไปใช้ประโยชน์                  
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  โดยไม่นับรวมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

•  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 ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๓๗

• 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 

• ลิขสิทธิ์  หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทําขึ้นโดยการ
แสดงออกตามประเภทงานลิขสิทธิ์ต่าง ๆ  ลิขสิทธิ์ เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถและความ
วิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น “ ทรัพย์สินทางปัญญา ” ประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้น เจ้าของผลงานทางลิขสิทธิ์จึงควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินประเภทที่
สามารถ ซื้อ ขาย หรือโอนสิทธิกันได้ ทั้งทางมรดก หรือโดยวิธีอื่น ๆ การโอนสิทธิ์ควรที่จะทําเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
ทําเป็นสัญญาให้ชัดเจน จะโอนสิทธิทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้ 

• อนุสิทธิบัตร  คือ หนังสือสําคัญที่หน่วยงานภาครัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ 
• งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์  งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ประกอบด้วยประเภทงานต่าง ๆ ดังนี้ 

                     - งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร ส่ิงเขียน ส่ิงพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- งานนาฎกรรม เช่น งานเกี่ยวกับการรํา การเต้น การทําท่าหรือ การแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว 
   การแสดงโดยวิธีใบ้ 
- งานศิลปกรรม เช่น งานทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรมถ่ายภาพ 
   ภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ศิลปะประยุกต์ และรวมทั้งภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย 
- งานดนตรีกรรม เช่น ทํานองและเนื้อร้องหรือทํานองอย่างเดียว และรวมถึงโน้ตเพลงที่ได้แยกและเรียบ 
   เรียงเสียงประสานแล้ว 
- งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีโอเทป แผ่นเลเซอร์ดิสก์ เป็นต้น 
- งานภาพยนตร์ 
- งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ เป็นต้น 
- งานแพร่เสียงภาพ เช่น การนําออกเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
- งานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ  

• การนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การมีหลักฐานแสดงว่า ได้มีการนําสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ รวมถึงอนุ
สิทธิบัตร ไปใช้หรืออ้างอิงในเชิงพาณิชย์ หรือ นําไปพัฒนาต่อยอด 
 

สูตรการคํานวณ   :    - 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

๑.  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒.  กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 
     ที่กําหนด  
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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 ๓๘

 

๑ จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรคท์ี่มีการยืน่และหรือจดสทิธิบัตรหรอือนุ
สิทธิบัตรและหรือนําไปใช้ประโยชน์  =   ๑      

เท่ากับ  ๑  คะแนน 

๒ จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรคท์ี่มีการยืน่และหรือจดสทิธิบัตรหรอือนุ
สิทธิบัตรและหรือนําไปใช้ประโยชน์  =   ๒      

เท่ากับ  ๒  คะแนน 

๓ จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรคท์ี่มีการยืน่และหรือจดสทิธิบัตรหรอือนุ
สิทธิบัตรและหรือนําไปใช้ประโยชน์  =   ๓      

เท่ากับ  ๓  คะแนน 

๔ จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรคท์ี่มีการยืน่และหรือจดสทิธิบัตรหรอือนุ
สิทธิบัตรและหรือนําไปใช้ประโยชน์  =   ๔     

เท่ากับ  ๔  คะแนน 

๕ จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรคท์ี่มีการยืน่และหรือจดสทิธิบัตรหรอือนุ
สิทธิบัตรและหรือนําไปใช้ประโยชน์  =   ๕      

เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. จํานวนและรายการได้รับการยื่นและหรือจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยระบุ ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์  จําแนกในประเทศหรือต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไม่นับซํ้า)  
๒. จํานวนสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ รวมถึง อนุสิทธิบัตร ที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จําแนกตาม 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน (สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ รวมถึง อนุสิทธิบัตร )  ชื่อเจ้าผลงาน และหน่วยงาน  
รายละเอียดผู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ (นับซ้ําได้) 

๓. รายการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

๔. หลักฐานเอกสารอ้างอิงการขอยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร   
๕. หลักฐานเอกสารอ้างอิงการนําไปใช้ประโยชน์  
๖. เอกสารอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชีว้ัด 

 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน :  สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ  
หมายเหตุ : สํานักส่งเสริมฯ ประมวลผลจําแนกตามส่วนงานวิชาการ และส่งผลให้แต่ละส่วนงานและส่วนบริหาร
วิชาการและวิจัยทราบ 
 
ตัวชี้วัดที ่๑.๖   :   จํานวนโครงการวิจยัที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ หรือองคก์รระหว่าง 

           ประเทศ    
หน่วยวัด       :  โครงการ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• เป็นการนับจํานวนโครงการวิจัย ที่สถาบันหรือส่วนงาน ทําวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานใน
ต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

• 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 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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 ๓๙ 

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑ์การให้คะแนน  :    

๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑ จํานวนโครงการวิจัยที่รว่มกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ = ๑ 

เท่ากับ  ๑  คะแนน 

๒ จํานวนโครงการวิจัยที่รว่มกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ = ๒    

เท่ากับ  ๒  คะแนน 

๓ จํานวนโครงการวิจัยที่รว่มกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ = ๓     

เท่ากับ  ๓  คะแนน 

๔ จํานวนโครงการวิจัยที่รว่มกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ = ๔     

เท่ากับ  ๔  คะแนน 

๕ จํานวนโครงการวิจัยที่รว่มกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ = ๕     

เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. สรุปจํานวนและรายชื่อโครงการวิจัยที่ทําร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) 
๒. สําเนาเอกสารการทําความร่วมมือหรือเอกสารที่แสดงถึงการทําวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ

องค์กรระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหต ุ:  สว่นวิชาการ สง่ข้อมูลให้สว่นบริหารวิชาการและวิจยั เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
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 ๔๐ 

KAI ๒  คุณภาพการเรียนการสอน (Teaching Quality) 
 

คุณภาพงานการเรียนการสอน (Teaching  Quality) 
คําอธิบาย 
• การเรียนการสอน เป็นพันธกิจหลักของสถาบัน ที่จะเสริมสร้างบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของประเทศ เพื่อ

เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
เป็นไปตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถาบัน  นอกจากนี้ การผลิตบัณฑิตของสถาบัน ในปัจจุบันและอนาคต จะ
เน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้บัณฑิตของสถาบันมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานใน
ประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างมีศักดิ์ศรี  

• ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการเรียนการสอน  สถาบัน ได้กําหนดตัวชี้วัดย่อย ไว้ จํานวน ๔ ตัวชี้วัด 
 

ประเด็นการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 

คุณภาพงานการเรียน ๒.๑     ร้อยละของอาจารย์ที่มวีุฒิปริญญาเอก  (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
การสอน (Teaching   ๒.๒     สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (๑ คน) (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
Quality) ๒.๓     ร้อยละของนกัศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรยีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          มากกวา่ ๓.๕  (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
 ๒.๔     ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อห้องปฏิบัติการ  (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
  

ตารางและสูตรการคาํนวณ : 
 

ตวัชีวดั (i) 
นาํหนกั 

(Wi) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทียบกบัร้อยละของผลสาํเร็จตาม
เป้าหมายของตวัชีวดั 

คะแนน
ทีได ้
(SMi) 

คะแนนเฉลีย 
ถ่วงนาํหนกั       
(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

KPISM ๑ W๑ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๑ (W๑ x SM๑) 
KPISM ๒ W๒ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๒ (W๒ x SM๒) 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 
KPISM i Wi ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 

สูตรการคํานวณ คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จ  

 

     
 Σ   (Wi x SMi)              หรือ              (W๑ x SM๑) + (W๒x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 

        Σ Wi              W๑ + W๒ +...+ Wi 
 
 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๔๑

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัดของ KAI ๑ และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   
SM หมายถงึ คะแนนที่ได้จากการเทียบกับผลสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย

ตามที่กําหนดไว้ 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนด ;  ๑, ๒, ๓,…, i  

 
ผลการประเมิน ช่วงคะแนน ระดับ สถานะ 

ดีเย่ียม ๔.๐๐  - ๕.๐๐ ๘๐.๐๐- ๑๐๐.๐๐ A เขียวเข้ม  
ดีมาก ๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ B+ เขียวอ่อน  
ดี ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ B เหลือง  

พอใช้ ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ C+ ส้ม  
ต้องปรับปรุง ๑.๐๐ – ๒.๔๙ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ C แดง  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : ผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชีว้ัดยอ่ย 
ส่วนงานรับผิดชอบ    : ทุกส่วนงานวิชาการ 
 

รายละเอยีด และคําอธิบายตัวชี้วัดยอ่ย 
KAI ๒  คุณภาพการเรียนการสอน (Teaching Quality) 

 

ตัวชี้วัดที ่๒.๑   :   ร้อยละของอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย   : 

• ให้เปรียบเทียบจํานวนอาจารย์ประจําของสถาบัน ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ากับ
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ทุกระดับการศึกษา รวมผู้ลาศึกษาต่อ ณ วันที่รายงานข้อมูล โดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ 

• อาจารย์ประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ให้นับรวมอาจารย์ประจําทั้งหมดที่มี
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังคงมีสถานภาพเป็นอาจารย์ประจําของสถาบัน โดยจะนับ
รวมอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือสูงสุดในสาขานั้นๆ เช่น ทางด้านสาขาวิชาศิลปกรรม มี
ปริญญา MFA (Master ot Fine Arts) ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาสูงสุดของวิชาชีพด้านนี้ เป็นต้น โดยจะต้องได้รับวุฒิจาก
สถาบัน ที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

• อาจารย์ประจํา  หมายถึง อาจารย์ประจําทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง
อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้าง  

• ไม่นับการเทียบเท่าวุฒิปริญญาเอกของหลักสูตร MFA (Master of  Fine Arts) 
 

สูตรการคํานวณ   : 
 

 
จํานวนอาจารยป์ระจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

X  ๑๐๐ 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด (รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

  

เกณฑ์การให้คะแนน   :    
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔๒

๑ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวฒุิปริญญาเอก   =   ๔๐  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวฒุิปริญญาเอก   =   ๔๕  เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวฒุิปริญญาเอก   =   ๕๐ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวฒุิปริญญาเอก   =   ๕๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวฒุิปริญญาเอก   =   ๖๐ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

หมายเหตุ   :  
๑. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับ หรือ เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับคุณวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับทั้งหมด รวมผู้ลาศึกษาต่อ ณ วันที่รายงานข้อมูล 
๓. การนับจํานวนอาจารย์ที่วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ให้นับทั้งหมด รวมผู้ลาศึกษาต่อ ณ วันที่รายงานข้อมูล  

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
 ๑. จํานวนอาจารย์ประจําในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วยและให้นับวุฒิบัตร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาเทียบเท่าวุฒิปริญญาเอกได้ตามที่ สกอ. รับรอง 
 ๒. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบัน ตามที่ ก.พ. รับรอง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้นับรวมอาจารย์ปริญญาเอกที่ลาศึกษาต่อด้วย 
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบจัดทํารายงานในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) 
หมายเหต ุ: ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ประมวลผลจําแนกตามส่วนงานวิชาการและสง่ผลให้แต่ละส่วนงานทราบ 
 
ตัวชี้วัดที ่๒.๒   :   สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (๑ คน) (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
หน่วยวัด   :   สัดส่วน 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย : 

• เป็นการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียน กับจํานวนอาจารย์
ประจําของสถาบัน   

• อาจารย์ประจํา  หมายถึง อาจารย์ประจําทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง
อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้าง โดยใช้ข้อมูลจากส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล   

• นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จํานวนหน่วยกิตมาตรฐาน
ของการลงทะเบียน กล่าวคือ ๓๖ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา หรือ ๑๘ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ โดยใช้ข้อมูลการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ จากสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

สูตรการคํานวณ :     
    

 จํานวนนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรีทกุหลักสูตรของแต่ละคณะทีล่งทะเบยีนเรยีน  
 จํานวนอาจารยป์ระจําของแต่ละคณะ (รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑.    ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๔๓

๑ สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (๑ คน)   >   ๓๕      เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (๑ คน)   >   ๓๐ ถึง ๓๕      เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (๑ คน)   >   ๒๕ ถึง ๓๐      เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (๑ คน)   >   ๒๐ ถึง ๒๕        เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (๑ คน)   ≤   ๒๐     เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
            ๑. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของแต่ละคณะที่ลงทะเบียนเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 ๒. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมผู้ลาศึกษาต่อ ณ วันที่รายงานข้อมูล  

๓. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน  :  สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนแผนงาน) 
หมายเหต ุ:  

๑. ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งขอ้มูลจํานวนอาจารย์ประจํา จําแนกตามส่วนงานวิชาการ (ตามข้อมูลที่ต้อง
รายงานข้อ ๒) 

๒. สํานักทะเบียนและประมวลผล สง่ข้อมูลจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร จําแนกตามส่วนงาน
วิชาการ (ตามข้อมูลที่ต้องรายงาน ข้อ ๑) 

 
ตัวชี้วัดที ่๒.๓   :   ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า ๓.๕ 
                       (ตัวชี้วัดพืน้ฐาน) 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย   : 

• นักศึกษาแรกเข้า หมายถึง นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติชั้นปีที่ ๑ ในระดับปริญญาตรี                  
ที่ลงทะเบียนเรียน โดยรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ นําเสนอในรูปของร้อยละ 
 

สูตรการคํานวณ   :   
 

 จํานวนนักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรียนในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่ามากกว่า ๓.๕๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวนนักศึกษาแรกเข้าทัง้หมด ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗)  
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑ ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มผีลการเรยีนในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายมากกว่า ๓.๕๐ = ๑๐    เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มผีลการเรยีนในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายมากกว่า ๓.๕๐ = ๑๕    เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มผีลการเรยีนในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายมากกว่า ๓.๕๐ = ๒๐    เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มผีลการเรยีนในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายมากกว่า ๓.๕๐ = ๒๕    เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มผีลการเรยีนในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายมากกว่า ๓.๕๐ = ๓๐    เท่ากับ  ๕  คะแนน 
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 ๔๔ 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. จํานวนนักศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ ๑ ในระดับปริญญาตรีทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. ข้อมูลจํานวนนักศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ ๑ ในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่ามากกว่า ๓.๕๐ 
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ส่วนงานวิชาการ  
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :    สํานักทะเบียนและประมวลผล 
หมายเหต ุ:  

๑. สํานักทะเบียนและประมวลผล ประมวลผลจําแนกตามส่วนงานวิชาการและส่งผลใหแ้ต่ละส่วนงานวชิาการ
ทราบ 

๒. ในกรณีนักศึกษาต่างชาติให้เทยีบ scale สงูสดุ  
 
ตัวชี้วัดที ่๒.๔   :   ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหอ้งปฏิบัติการ (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชีว้ดั   :    ปัจจยันําเข้า 
คําอธิบาย   : 

• เป็นการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการของส่วนงานที่ให้บริการ/จัดให้มี
ห้องปฏิบัติการ เพื่อการเรียนการสอน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการให้นักศึกษาทุกระดับ
และทุกชั้นปี ตอบแบบสํารวจผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานทะเบียนและประมวลผล นําเสนอในรูปของค่าร้อยละ  ในการ
สํารวจฯ จะใช้แบบสํารวจกลาง กรณีส่วนงานวิชาการ ต้องการสํารวจความพึงพอใจฯ ในประเด็นอื่นๆ สามารถเพิ่มเติมข้อ
คําถามได้ภายในช่วงเวลาที่มีการทบทวนแบบสํารวจ ทั้งนี้ ให้ใช้ค่าคะแนนความพึงพอใจฯ ตั้งแต่ค่าคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป 
มาใช้คํานวณ   

• นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทุกชั้นปี ที่
ลงทะเบียนเรียน โดยรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 

• 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 

 

สูตรการคํานวณ   :   
 

 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อห้องปฏิบัตกิาร  X  ๑๐๐ 
 ๕  

 

เกณฑ์การให้คะแนน   :    
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
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 ๔๕

๑ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ห้องปฏิบัติการ   =   ๖๐ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ห้องปฏิบัติการ   =   ๖๕ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ห้องปฏิบัติการ   =   ๗๐ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ห้องปฏิบัติการ   =   ๗๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ห้องปฏิบัติการ   =   ๘๐ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อห้องปฏิบัติการ จําแนกตามส่วนงานวิชาการ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนแผนงาน) 
หมายเหต ุ:  

๑. ส่วนแผนงาน จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการให้นักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปี ตอบแบบสํารวจผ่านเว็บไซต์
ของสํานักงานทะเบียนและประมวลผล ยกเว้น ข้อมูลของวิทยาเขตชุมพร จะต้องดําเนินการจัดเก็บข้อมูล 
โดยใช้แบบสํารวจฯ ของส่วนกลาง และประมวลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อห้องปฏิบัติการของส่วน
งานเอง และส่งผลประเมินฯ ให้ส่วนแผนงาน เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของสถาบัน ต่อไป 

๒. ผลการประเมินระดับสถาบัน ใช้ผลรวมของการสํารวจฯ ห้องปฏิบัติการกลาง (อาคารสมเด็จพระเทพฯ) 
และห้องปฏิบัติการของส่วนงานวิชาการ 

๓. ผลการประเมินระดับส่วนงานวิชาการ ใช้ผลการสํารวจฯ ห้องปฏิบัติการของส่วนงานวิชาการนั้นๆ 
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 ๔๖

KAI ๓  ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต (Graduate Employability) 
 

ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต (Graduate Employability) 
คําอธิบาย 
• ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต เป็นข้อมูลที่สะท้อนคุณภาพการผลิตบัณฑิต หรือ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ของสถาบัน  ซึ่งเป็นกระบวนการที่สถาบัน ให้ความสําคัญ โดยเน้นให้จัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือการทดลอง ทดสอบ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีโครงการที่จะส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต โดยการนําข้อมูลการได้งานทําของบัณิต และข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาเป็น
แนวทางในการแก้ไขกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

• ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการเรียนการสอน  สถาบัน ได้กําหนดตัวชี้วัดย่อย ไว้ จํานวน ๒ ตัวชี้วัด 
 

ประเด็นการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 

ภาวะการได้งานทําของ ๓.๑     ร้อยละของบณัฑิตที่ไดง้านทําในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากจบการศึกษา 
บัณฑิต (Graduate             (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
Employability) ๓.๒     ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
  

ตารางและสูตรการคาํนวณ : 
 

ตวัชีวดั (i) 
นาํหนกั 

(Wi) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทียบกบัร้อยละของผลสาํเร็จตาม
เป้าหมายของตวัชีวดั 

คะแนน
ทีได ้
(SMi) 

คะแนนเฉลีย 
ถ่วงนาํหนกั       
(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

KPISM ๑ W๑ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๑ (W๑ x SM๑) 
KPISM ๒ W๒ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๒ (W๒ x SM๒) 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 
KPISM i Wi ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 

สูตรการคํานวณ คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จ  
     

 Σ   (Wi x SMi)              หรือ              (W๑ x SM๑) + (W๒x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 
        Σ Wi              W๑ + W๒ +...+ Wi 
 
โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัดของ KAI ๑ และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   
SM หมายถงึ คะแนนที่ได้จากการเทียบกับผลสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย

ตามที่กําหนดไว้ 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนด ;  ๑, ๒, ๓,…, i  
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 ๔๗ 

ผลการประเมิน ช่วงคะแนน ระดับ สถานะ 
ดีเย่ียม ๔.๐๐  - ๕.๐๐ ๘๐.๐๐- ๑๐๐.๐๐ A เขียวเข้ม  
ดีมาก ๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ B+ เขียวอ่อน  
ดี ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ B เหลือง  

พอใช้ ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ C+ ส้ม  
ต้องปรับปรุง ๑.๐๐ – ๒.๔๙ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ C แดง  

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : ผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชีว้ัดยอ่ย 
ส่วนงานรับผิดชอบ : ทกุส่วนงานวิชาการ 
 

รายละเอยีด และคําอธิบายตัวชี้วัดยอ่ย 
KAI ๓  ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต (Graduate Employability) 

 

ตัวชี้วัดที ่๓.๑   :   ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําในระยะเวลา ๑ ป ีหลงัจากจบการศึกษา (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย : 

• บัณฑิต หมายถึง ผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รุ่นปีการศึกษา 
๒๕๕๕) 

• ให้เปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตทุกระดับการศึกษาที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษากับจํานวนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยไม่นับรวมผู้ที่ศึกษา
ต่อ โดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ 

• จํานวนของบัณฑิตที่ได้งานทํา หมายถึง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา ในสาขานั้นๆ ที่ได้งาน
ทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา  ๑ ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดยไม่นับรวมผู้ศึกษา
ต่อว่ามีงานทํา และให้นับเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถามในเรื่องนั้นๆ เท่านั้น   

• ทั้งนี้ จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
หากต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้สําเร็จการศึกษาให้มีการติดตามซํ้า และรายงานผลที่ติดตามซํ้าเปรียบเทียบกับ ผลที่เก็บได้
ในครั้งแรก 
 

สูตรการคํานวณ :     
    

 จํานวนบัณฑติทกุระดับการศึกษาที่ไดง้านทาํ ในระยะเวลา ๑ ปี  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไม่รวมผู้ศึกษาต่อ) 

X ๑๐๐ 
 จํานวนบัณฑติทกุระดับการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  

ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไม่รวมผู้ศกึษาตอ่) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑.    ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๔๘ 

๑ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากจบการศึกษา   =   ๖๕    เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากจบการศึกษา   =   ๗๐    เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากจบการศึกษา   =   ๗๕    เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากจบการศึกษา   =   ๘๐   เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากจบการศึกษา   =   ๘๕ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
            ๑. จํานวนบัณฑิตทุกระดับการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รุ่นปีการศึกษา 
๒๕๕๕) ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 ๒. จํานวนบัณฑิตทุกระดับการศึกษาที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕) 

๓. จํานวนบัณฑิตทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕)  ที่ศึกษาต่อ 
๔. ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะที่มีการสํารวจและรวบรวมไว้ ซึ่งอาจ

เป็นแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบัน  จัดเก็บข้อมูลในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร หรือ
วันรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕) 

๕. แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สามารถเสนอข้อมูลภาวะการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระ หรือ
การศึกษาต่อของบัณฑิตสอดคล้องกับคําอธิบายของตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
            ๖. เอกสารอื่นๆ ที่เกีย่วกับการดําเนนิงานของตัวชีว้ดั 
 

หมายเหตุ :   ข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ จะใช้ข้อมูลจากการสํารวจภาวะการได้งานทําของบัณฑิต                  
                   ที่ส่วนแผนงานดําเนินการ 
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน  :  สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนแผนงาน) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒   :   ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
หน่วยวัด       :  ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย   : 

• ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต จากการประเมินบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
(รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕) 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 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๔๙

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ โดยพิจารณาความเป็นตัวแทนที่ดีของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามหลักสถิติการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ําในการวิจัยสํารวจที่ได้มาตรฐาน 

• ตัวชี้วัดนี้ ใช้ข้อมูลจากภารกิจด้านวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงาน 
• กลุ่มตัวอย่างที่จะประเมินเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕) 

 

สูตรการคํานวณ   : 
 

    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใน ๕ ด้าน ตามมาตรฐาน TQF 
(ระดับปริญญาตรี) รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ x ๑๐๐ 

 ๕ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต   =   ๖๐ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต   =   ๖๕ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต   =   ๗๐ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต   =   ๗๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต   =   ๘๐ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบ และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ระดับปริญญาตร ี                 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕) 
 

แหล่งข้อมูล   : 
 ๑. ผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง โดยภารกิจด้านวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงาน 
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนแผนงาน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๐

KAI ๔  ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) 
 

ความเป็นนานาชาติ  (International Outlook) 
คําอธิบาย 
• ความเป็นนานาชาติ  เป็นสิ่งที่จะสะท้อนการเป็นที่ยอมรับของสถาบัน จากนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ และประเทศต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ  เช่น  มีข้อตกลงทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร 
และนักศึกษา วัฒนธรรม องค์ความรู้ งานวิจัย ต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่สถาบันตระหนัก และเน้นให้ส่วนงานต่างๆ ได้สร้าง
เครือข่ายในต่างประเทศ  เพื่อสร้างบรรยากาศของความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ต่อกัน 

• ตัวชี้วัดด้านความเป็นนานาชาติ สถาบัน ได้กําหนดตัวชี้วัดย่อย ไว้ จํานวน ๕ ตัวชี้วัด 
 

 

ประเด็นการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 

ความเป็นนานาชาติ   ๔.๑     ร้อยละของนกัศึกษาตา่งชาติต่อนกัศึกษาทัง้หมด  (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
 (International  ๔.๒     จํานวนอาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ  (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
Outlook) ๔.๓     จํานวนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มกีารแลกเปลี่ยนกับสถาบัน   

         (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
 ๔.๔     ระดับความสําเร็จในการได้รับการจัดอนัดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 
 ๔.๕     ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรว่มมือจากหน่วยงานระดับภูมิภาคอาเซียน 
  

 

หมายเหตุ   ตัวชี้วัดพื้นฐาน  คือ ตัวชี้วัดที่ทุกส่วนงานวิชาการจะต้องนําไปจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานงาน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับตัวชี้วัดอื่นๆ ใน KAI ๔ ซึ่งส่วนงานจะเลือกไปจัดทําคํารับรองหรือไม่ก็ได้  

ตารางและสูตรการคาํนวณ : 
 

ตวัชีวดั (i) 
นาํหนกั 

(Wi) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทียบกบัร้อยละของผลสาํเร็จตาม
เป้าหมายของตวัชีวดั 

คะแนน
ทีได ้
(SMi) 

คะแนนเฉลีย 
ถ่วงนาํหนกั       
(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

KPISM ๑ W๑ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๑ (W๑ x SM๑) 
KPISM ๒ W๒ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๒ (W๒ x SM๒) 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 
KPISM i Wi ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 

 

 

 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕๑

สูตรการคํานวณ คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จ  

 

     
 Σ   (Wi x SMi)              หรือ              (W๑ x SM๑) + (W๒x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 

        Σ Wi              W๑ + W๒ +...+ Wi 
 
 
โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัดของ KAI ๑ และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   
SM หมายถงึ คะแนนที่ได้จากการเทียบกับผลสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย

ตามที่กําหนดไว้ 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนด ;  ๑, ๒, ๓,…, i  

 
ผลการประเมิน ช่วงคะแนน ระดับ สถานะ 

ดีเย่ียม ๔.๐๐  - ๕.๐๐ ๘๐.๐๐- ๑๐๐.๐๐ A เขียวเข้ม  
ดีมาก ๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ B+ เขียวอ่อน  
ดี ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ B เหลือง  

พอใช้ ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ C+ ส้ม  
ต้องปรับปรุง ๑.๐๐ – ๒.๔๙ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ C แดง  

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : ผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชีว้ัดยอ่ย 
ส่วนงานรับผิดชอบ : ทกุส่วนงานวิชาการ 
 

รายละเอยีด และคําอธิบายตัวชี้วัดยอ่ย 
KAI ๔  ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) 

 
ตัวชี้วัดที ่๔.๑   :   ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด (ตัวชีว้ัดพื้นฐาน) 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย   : 

• เป็นการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของส่วนงาน
วิชาการ (ทั้งเป็นคนไทย และชาวต่างประเทศ) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในรูปร้อยละ  

• นักศึกษาต่างชาติ หมายถึง บุคคลที่ถือกําเนิดภายนอกประเทศไทย และไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตามที่กฎหมายกําหนด ที่เข้าศึกษา ฝึกงาน ดูงาน ทําวิจัยร่วม หรือเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ/ที่มีสาขาอยู่ในประเทศไทย  
 

สูตรการคํานวณ   :   
 

    จํานวนนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติของส่วนงานวิชาการ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ x ๑๐๐ 

 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของส่วนงานวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๒

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑ ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติตอ่นักศึกษาทั้งหมด   =   ๐.๒๐  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติตอ่นักศึกษาทั้งหมด   =   ๐.๔๐  เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติตอ่นักศึกษาทั้งหมด   =   ๐.๖๐  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติตอ่นักศึกษาทั้งหมด   =   ๐.๘๐ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติตอ่นักศึกษาทั้งหมด   =   ๑.๐๐ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

  ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. จํานวนนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติของส่วนงานวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของส่วนงานวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  

ตามแบบที่ ๗ (แผนการรับนักศึกษา) ทั้งเป็นคนไทย และชาวต่างประเทศ 
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ส่วนงานวิชาการ  
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    วิทยาลัยนานาชาติ 
 
ตัวชี้วัดที ่๔.๒   :   จํานวนอาจารย์และนักวจิัยต่างชาติ (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
หน่วยวัด       :  คน 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย : 

• เป็นการนับจํานวนอาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
• อาจารย์ต่างชาติ หมายถึง อาจารย์ประจําชาวต่างชาติ ที่เป็นพนักงานของสถาบัน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญา

จ้างกับสถาบัน และหรือ อาจารย์ ต่างชาติที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ/ที่มีสาขาอยู่ในประเทศ หรือได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ/วิทยากรบรรยาย
พิเศษ 

• นักวิจัยต่างชาติ หมายถึง นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาชาวต่างชาติ รวมทั้งนักวิจัยที่มีสัญญาจ้างกับ
สถาบัน และหรือ อาจารย์ต่างชาติที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ/ที่มีสาขาอยู่ในประเทศ หรือได้รับเชิญเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยของสถาบัน 
- วิธีการนับจํานวนอาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ 

o นับจํานวนอาจารย์และนักวิจัยต่างชาติทั้งหมด ณ วันที่รายงานข้อมูล   
 

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑ์การให้คะแนน  :    

๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑          จํานวนอาจารย์และนักวิจัยต่างชาต ิ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒          เท่ากับรอ้ยละ ๕ ของจาํนวนอาจารย์และ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓          นักวิจัยทั้งหมด ของแตล่ะส่วนงาน เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔          ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕           เท่ากับ  ๕  คะแนน 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕๓ 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยชาวต่างชาติทั้งหมด ณ วันที่รายงานข้อมูล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) 
หมายเหต ุ: ส่วนงานวิชาการ ส่งขอ้มูลให้ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
               สว่นวิเทศสัมพันธ์ สง่ขอ้มูลให้สว่นบริหารทรัพยากรบุคคล ในส่วนของจํานวนการแลกเปลีย่น 
 
ตัวชี้วัดที ่๔.๓   :   จํานวนมหาวิทยาลยัในต่างประเทศที่มกีารแลกเปลี่ยนกับสถาบนั (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
หน่วยวัด       :  แห่ง 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

• เป็นการนับจํานวนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนกับสถาบัน (ไม่นับซํ้า) 
• การแลกเปลี่ยน หมายถึง การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย การเทียบโอนหน่วยกิต และการ

แลกเปล่ียนหน่วยกิตระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สังคม ประเพณี ระหว่างกัน ไม่ว่ากิจกรรมที่จัด
จะอยู่ในหรือต่างประเทศ รวมทั้ง สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทย 

 

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑ์การให้คะแนน  :    

๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑ จํานวนมหาวทิยาลัยในต่างประเทศที่มีการแลกเปล่ียนกับสถาบัน   =   ๖ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ จํานวนมหาวทิยาลัยในต่างประเทศที่มีการแลกเปล่ียนกับสถาบัน   =   ๗ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ จํานวนมหาวทิยาลัยในต่างประเทศที่มีการแลกเปล่ียนกับสถาบัน   =   ๘ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ จํานวนมหาวทิยาลัยในต่างประเทศที่มีการแลกเปล่ียนกับสถาบัน   =   ๙ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ จํานวนมหาวทิยาลัยในต่างประเทศที่มีการแลกเปล่ียนกับสถาบัน   =   ๑๐ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. จํานวนและรายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนกับสถาบัน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ไม่นับซ้ํา) 
๒. รายชื่อโครงการ/กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๓. จํานวนและรายชื่อ MOU ที่มีการดําเนินกิจกรรม 

 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (ส่วนวิเทศสัมพันธ์) 
หมายเหต ุ: ส่วนงานวิชาการ ส่งขอ้มูลให้ส่วนวิเทศสัมพันธ ์เพือ่รายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที ่๔.๔  :   ระดับความสําเร็จในการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลยัในภูมิภาคอาเซียน (ตัวชีว้ัดระดับสถาบัน) 
หน่วยวัด       :  ระดับ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลลพัธ ์
คําอธิบาย : 

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



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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 ๕๔

และพม่า 
• การได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคอาเซียน ใช้ผลของการจัดอันดับตาม QS Ranking 

รายสาขา 
 

สูตรการคํานวณ   :   - 
เกณฑ์การให้คะแนน   :    

 

๑ ไม่ได้รับการจัดอันดับ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ได้รับการจัดอันดับ ๑๐๑+/๒๐๑+ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ได้รับการจัดอันดับ ๕๑-๑๐๐ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ได้รับการจัดอันดับ ๑๑-๕๐ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ได้รับการจัดอันดับ ๑ ใน ๑๐ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. การจัดอันดับโดย QS Ranking ปีล่าสุด 

 

ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบรหิารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหต ุ : ทุกส่วนงานวิชาการใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงานของสถาบัน โดยสถาบัน (ผู้รับผิดชอบกลาง)     

  เป็นผูจ้ัดเก็บข้อมูล 
 
ตัวชี้วัดที ่๔.๕   :   ร้อยละของหลกัสูตรที่ได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานระดับภูมิภาคอาเซียน 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชีว้ดั   :   ผลผลิต 
คําอธิบาย   : 

• เป็นการเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตร ที่ได้รับการร่วมมือจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานระดับภูมิภาค
อาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ กับจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยไม่นับรวมหลักสูตรที่สภา
สถาบันมีมติให้ปิดหลักสูตร  

• การร่วมมือ หมายถึง การเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างกัน หรือความร่วมมือทางวิชาการในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาเข้าศึกษาหรือฝึกงาน หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการหรือการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกัน 

• สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาที่อยู่ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น 
 

สูตรการคํานวณ   :   
 

 จํานวนหลักสูตรที่ไดร้ับการรว่มมือจากหนว่ยงานระดับภูมิภาค
อาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่เปิดสอน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
(โดยไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันมีมติใหป้ิดหลักสูตร) 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   :    
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
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 ๕๕

๑ ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ับการร่วมมือจากหนว่ยงานระดับภูมิภาคอาเซียน = ๖       เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ับการร่วมมือจากหนว่ยงานระดับภูมิภาคอาเซียน = ๗   เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ับการร่วมมือจากหนว่ยงานระดับภูมิภาคอาเซียน = ๘   เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ับการร่วมมือจากหนว่ยงานระดับภูมิภาคอาเซียน = ๙   เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ับการร่วมมือจากหนว่ยงานระดับภูมิภาคอาเซียน = ๑๐   เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
๑. จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการร่วมมือจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานระดับภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒. จํานวนหลักสูตรทั้งหมด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (โดยไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันมีมติให้ปิดหลักสูตร) 
๓. เอกสารการลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  
๔. จํานวนรายชื่อหลักสูตร/นักศึกษา ที่มีการแลกเปลี่ยน 
๕. เอกสารแสดงกิจกรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

 

ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบรหิารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหต ุ: ส่วนงานวิชาการส่งขอ้มูลให้ส่วนบริหารวิชาการและวิจยั เพือ่รายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
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 ๕๖

KAI ๕  การบริหารจัดการภายใน (Inter administration) 
 

การบริหารจัดการภายใน (Inter administration) 
คําอธิบาย 
• แผนกลยุทธ์สถาบัน  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓) เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสถาบันให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย

ที่กําหนดไว้ ซึ่งสภาสถาบัน ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ฉบับดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันและส่วนงาน
ต่างๆ ที่จะต้องให้ความร่วมมือนําตัวชี้วัดต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ  

• ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน  ได้กําหนดตัวชี้วัดย่อย ไว้ จํานวน ๑๔ ตัวชี้วัด (เนื่องจากตัวชี้วัดอื่นๆ ในแผนกลยุทธ์ 
ได้กําหนดเป็นตัวชี้วัดตาม KAI ๑ - KAI ๔ เรียบร้อยแล้ว)  นอกจากนี้ ได้กําหนดให้ส่วนงานที่มีภารกิจสนับสนุนพันธ
กิจต่างๆ ของสถาบัน  สามารกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมได้ โดยส่วนงานนั้นๆ จะต้องจัดทําคําอธิบายและรายละเอียด
ตัวชี้วัดประกอบการจัดทําคํารับรอง ด้วย  
 

 

ประเด็นการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 

การบริหารจัดการภายใน ๕.๑     ร้อยละของพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Internal 
administration) 

๕.๒     ร้อยละของจํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่แก้ไขปญัหาชุมชนและรองรับ  
          ประชาคมอาเซียน 

 ๕.๓     ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับ 
          มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 

 ๕.๔     ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รูจ้ักสถาบนั 
 ๕.๕     ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๕.๖     ร้อยละของรายไดท้ี่เพิม่ขึ้น 
 ๕.๗     ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ๕.๗.๑  ร้อยละความพึงพอของผู้ทําวิจัยที่มีต่อกระบวนการใหบ้ริการในการทาํวิจัย 
 ๕.๗.๒  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการวิชาการ 
 ๕.๗.๓  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
 ๕.๗.๔  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนงานอื่น 
 ๕.๗.๕  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อระบบการสรา้งแรงจูงใจและ

สวัสดิการ 
 ๕.๗.๖  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
 ๕.๘     ระดับคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสงักัด      

         (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
 ๕.๙     ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 

          สถาบัน   (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
 ๕.๑๐   ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอ้มลูเทียบคียงมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 

          อาเซียน 
 ๕.๑๑  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (TQA) 
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 ๕๗ 

 
ประเด็นการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด 

การบริหารจัดการภายใน ๕.๑๒  จํานวนองค์ความรู/้ชุมชนนักปฏิบัติ   (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
(Internal  ๕.๑๓  ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงที่ลดลงในแต่ละด้าน  (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
administration) ๕.๑๔  ระดับความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศมาใชใ้นการดําเนินงานตามพันธกิจ 
 ๕.๑๕  ระดับความสําเร็จของรอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติการหรือแผนกลยทุธ์หรือภารกิจหลักของส่วนงาน 
  

 

หมายเหตุ  ๑.  ตัวชี้วัดพื้นฐาน  คือ ตัวชี้วัดที่ทุกส่วนงานวิชาการจะต้องนําไปจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน      
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับตัวชี้วัดอื่นๆ ใน KAI ๕ ส่วนงานจะเลือกไปจัดทํา         
    คํารับรองหรือไม่กไ็ด้  

 ๒. ส่วนงานสนับสนุน ที่มีตัวชี้วัดตามภารกิจหลักภายในตัวชี้วัดที่  ๕.๑๕ จะต้องจัดทําคําอธิบายและ 
    รายละเอียดตัวชี้วัด ตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ๑   

ตารางและสูตรการคาํนวณ : 
 

ตวัชีวดั (i) 
นาํหนกั 

(Wi) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทียบกบัร้อยละของผลสาํเร็จตาม
เป้าหมายของตวัชีวดั 

คะแนน
ทีได ้
(SMi) 

คะแนนเฉลีย 
ถ่วงนาํหนกั       
(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

KPISM ๑ W๑ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๑ (W๑ x SM๑) 
KPISM ๒ W๒ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SM๒ (W๒ x SM๒) 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 

. . ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ . . 
KPISM i Wi ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 

สูตรการคํานวณ คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จ  

 

     
 Σ   (Wi x SMi)              หรือ              (W๑ x SM๑) + (W๒x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 

        Σ Wi              W๑ + W๒ +...+ Wi 
 
 
โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัดของ KAI ๑ และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   
SM หมายถงึ คะแนนที่ได้จากการเทียบกับผลสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย

ตามที่กําหนดไว้ 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนด ;  ๑, ๒, ๓,…, i  
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 ๕๘

ผลการประเมิน ช่วงคะแนน ระดับ สถานะ 
ดีเย่ียม ๔.๐๐  - ๕.๐๐ ๘๐.๐๐- ๑๐๐.๐๐ A เขียวเข้ม  
ดีมาก ๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ B+ เขียวอ่อน  
ดี ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ B เหลือง  

พอใช้ ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ C+ ส้ม  
ต้องปรับปรุง ๑.๐๐ – ๒.๔๙ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ C แดง  

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : ผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชีว้ัดยอ่ย 
ส่วนงานรับผิดชอบ    : ทุกส่วนงาน 
 

รายละเอยีด และคําอธิบายตัวชี้วัดยอ่ย 
KAI ๕  การบริหารจัดการภายใน (Inter administration) 

 

ตัวชี้วัดที ่๕.๑   :   ร้อยละพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย   : 

• จํานวนพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในสถาบัน ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ ในรูปของร้อยละ 
• พื้นที่ศึกษาค้นคว้า หมายถึง พื้นที่ที่นักศึกษา บุคลากรของสถาบัน สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วย

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

• ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการ แปลงทดลองการเกษตร 
• หน่วยนับของพื้นที่ใช้เป็นตารางเมตร 

 

สูตรการคํานวณ   :   
 

 จํานวนพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

(คิดเป็นตารางเมตร) 

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวนพื้นทีอ่าคาร/พื้นที่โดยรอบทั้งหมด  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

 (ไม่นับรวมแปลงเกษตร/แปลงทดลอง)  
(คิดเป็นตารางเมตร) 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   :    
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด        
        

๑ ร้อยละพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   = ๘             เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   = ๑๐             เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   = ๑๒             เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   = ๑๔            เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   = ๑๖             เท่ากับ  ๕  คะแนน 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๕๙

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. จํานวนพื้นที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งหมด ภายในส่วนงาน/สถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนอาคารสถานที)่  
หมายเหตุ :  

๑. ทุกส่วนงานส่งขอ้มูล พื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จดัขึ้นเองให้ส่วนอาคารสถานที ่
๒. สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ส่งขอ้มูลจํานวนพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายที่สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 

รับผิดชอบติดตัง้ 
๓. ส่วนอาคารสถานที่ รวบรวมข้อมูลตามข้อ ๑ และ ๒ จําแนกตามส่วนงานและจัดส่งให้แต่ละส่วนงานทราบ 

รวมทัง้ รายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที ่๕.๒   :   ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาชุมชน และรองรับประชาคมอาเซียน  
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลผลิต 
คําอธิบาย   : 

• โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันได้จัดทําขึ้นเพื่อให้
บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือรองรับ
ประชาคมอาเซียน รวมถึง การบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการแบบให้เปล่า ทั้งนี้ ไม่นับรวมการจัด
นิทรรศการ และการจัดทําวารสารวิชาการ 

• 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 และประชุมเชิงปฏิบัติแบบให้เปล่า 
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 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๐

- กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกและขอความร่วมมือให้สถาบัน ส่งคณาจารย์ 
ไปช่วย ให้นับเป็นผลงานได้  

• ต่างประเทศ หมายถึง ประเทศในประชาคมอาเซียน (หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of  South East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ บูรไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า) และหรือ กลุ่มประเทศอื่นๆ 

• การนําการบริการวิชาการไปแก้ไขปัญหา จะมีหลักฐานแสดงว่าได้มีการนําผลงานฯ ไปช่วยแก้ไขปัญหา
ของชุมชน หน่วยงาน องค์กร   เช่น การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

• การบริการวิชาการที่รองรับประชาคมอาเซี่ยน หมายถึง การให้บริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือกลุ่มบุคคลในกลุ่มภูมภาคอาเซียนหรือกลุ่มภูมิภาคอื่น 
สูตรการคํานวณ   : 
 

    จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่แก้ไขปัญหาชุมชนและ 
รองรับประชาคมอาเซียน ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x ๑๐๐ 

 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการทัง้หมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑ ร้อยละของจํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่แก้ไขปัญหาชุมชน และรองรับ
ประชาคมอาเซยีน   = ๑๒ 

เท่ากับ  ๑  คะแนน 

๒ ร้อยละของจํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่แก้ไขปัญหาชุมชน และรองรับ
ประชาคมอาเซยีน   = ๑๔ 

เท่ากับ  ๒  คะแนน 

๓ ร้อยละของจํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่แก้ไขปัญหาชุมชน และรองรับ
ประชาคมอาเซยีน   = ๑๖ 

เท่ากับ  ๓  คะแนน 

๔ ร้อยละของจํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่แก้ไขปัญหาชุมชน และรองรับ
ประชาคมอาเซยีน   = ๑๘ 

เท่ากับ  ๔  คะแนน 

๕ ร้อยละของจํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่แก้ไขปัญหาชุมชน และรองรับ
ประชาคมอาเซยีน   = ๒๐ 

เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
๑. รายงานการประชุม/โครงการที่อนุมัติ 
๒. แผน/ผลการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นจากผู้มีอํานาจ 
๓. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด เช่น หนังสือเชิญ/รับรองการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ   : 
 ๑. รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด (ไม่นับรวมการจัดนิทรรศการ และการจัดทํา
วารสารวิชาการ) จําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมชุมชน ที่ระบุในแผนปฏิบัติการของ
สถาบัน/ส่วนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือที่ปรับแผนระหว่างปี หรือให้บริการแบบให้เปล่า ซึ่งไม่อยู่ใน
แผนปฏิบัติการ 
 ๒. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด จําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ให้ระบุ จํานวนหรือลักษณะกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หรือในกรณีที่เป็นโครงการที่ทําซํ้าหลาย
ครั้ง แต่กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไปให้ระบุความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน หรือถ้าในโครงการมีหลายกิจกรรม จะ



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๑ 

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. ๒๕๕๗ 
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ และ  
                                                                        สํานักงานอธกิารบดี ส่วนประกนัคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 
หมายเหต ุ: ส่วนงานวิชาการส่งขอ้มูลให้สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๓   :   ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับมหาวิทยาลัย 
                        ในภูมิภาคอาเซียน (ตัวชีว้ัดระดับสถาบัน)  
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 

 

สูตรการคํานวณ   :   
 

 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มกีารบรูณาการกับมหาวิทยาลัย 
ในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
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 ๖๒

๑ ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับมหาวทิยาลัย         
ในภูมิภาคอาเซียน   =   ๑ 

เท่ากับ  ๑  คะแนน 

๒ ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับมหาวทิยาลัย         
ในภูมิภาคอาเซียน   =   ๒ 

เท่ากับ  ๒  คะแนน 

๓ ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับมหาวทิยาลัย         
ในภูมิภาคอาเซียน   =   ๓ 

เท่ากับ  ๓  คะแนน 

๔ ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับมหาวทิยาลัย         
ในภูมิภาคอาเซียน   =   ๔ 

เท่ากับ  ๔  คะแนน 

๕ ร้อยละของจํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับมหาวทิยาลัย         
ในภูมิภาคอาเซียน   =   ๕ 

เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีการบูรณาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน และหรือ กลุ่ม

ภูมิภาคอื่น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตามแบบฟอร์ม F1-P-วต-003)  ทั้งนี้ กรณีที่มีโครงการที่ดําเนินการที่ไม่อยู่ใน แบบ 
F1-P-วต-003  แต่มีลักษณะตามคําอธิบายตัวชี้วัด สามารถนํารวมได้ โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน  โดยจะต้อง
เพิ่มข้อมูลทั้งตัวตั้งและตัวหาร  

๒. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งหมด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตามแบบฟอร์ม F1-P-วต-003) 
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :    สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกิจการนักศึกษา)                                     
หมายเหตุ : ๑. ทุกส่วนงานวิชาการใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงานของสถาบัน โดยสถาบัน (ผู้รับผิดชอบกลาง)  
                 เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล 
             ๒. ทุกส่วนงานวิชาการ รายงานผลการดําเนินงานของส่วนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี                                 
                 (F1-P-วผ-001 แก้ไขครั้งที่ 8) และตามแบบ (F1-P-วต-003) 
 
ตัวชี้วัดที ่๕.๔   :   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รู้จักสถาบัน (ตัวชี้วัดระดับสถาบัน) 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย   : 

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

• กําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้จํานวน ๓ กลุ่ม เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คือ คือ นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๑,๐๐๐ คน  ผู้ปกครอง จํานวน ๑,๐๐๐ คน และภาคอุตสาหกรรม จํานวน ๑๐๐ โรงงาน/
บริษัท 

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

สูตรการคํานวณ   :   
 

    ผลรวมของเป้าหมายในแต่ละกลุ่มเป้าหมายทีรู่จ้ักสถาบัน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

x ๑๐๐  ผลรวมของเป้าหมายในแต่ละกลุ่มที่กําหนด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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 ๖๓ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีรู่้จกัสถาบัน   =   ๕๐ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีรู่้จกัสถาบัน   =   ๕๕ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีรู่้จกัสถาบัน   =   ๖๐ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีรู่้จกัสถาบัน   =   ๖๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีรู่้จกัสถาบัน   =   ๗๐ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. ผลการสํารวจกลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน  
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์) 
หมายเหต ุ: 

๑. ส่วนสารนิเทศฯ ดําเนินการสํารวจ/สรุปผลการประเมินการสํารวจฯ จําแนกตามส่วนงานและแจง้ให ้ 
แต่ละส่วนงานทราบ 

๒. ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนนิงานของสถาบัน โดยสถาบนั (ผู้รับผิดชอบกลาง)                
เป็นผู้จัดเก็บขอ้มูล 

 
ตัวชี้วัดที ่๕.๕   :   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาตามแผนพัฒนาบคุลากร 
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. ๒๕๕๗ 

• จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา    นับจากจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี  ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยบุคลากรที่ได้รับการพัฒนามากกว่า ๑ ครั้ง/ปี    ให้นับเพียง ๑ ครั้ง (ไม่นับซํ้า) 

• ไม่นับรวมลูกจ้างประจํา  
 

สูตรการคํานวณ   :   
 

    จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ x ๑๐๐ 

 จํานวนบุคลากรทั้งหมด ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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 ๖๔

๑ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร   =   ๖๐ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร   =   ๖๕ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร   =   ๗๐ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร   =   ๗๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร   =   ๘๐ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. จํานวนบุคลากรทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมการฝึกอบรม  สัมมนา และดูงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล) 
 
ตัวชี้วัดที ่๕.๖   :   ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึน้ 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย   : 

• เป็นการเปรียบเทียบรายได้ ที่ได้รับจริงของสถาบัน/ส่วนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ 
โดยนําเสนอเป็นค่าร้อยละ  ทั้งนี้ ไม่นับรวมค่าเสื่อมราคา 

• ในการกําหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้นํารายรับจริงในภาคการศึกษาที่             
๒/๒๕๕๖ เป็นฐานในการกําหนดค่าเป้าหมาย โดยนําประมาณการรายรับในภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๕๗ มาคํานวณรวม
ให้ครบ ๑ ปีงบประมาณ  สําหรับการรายงานผลให้นํารายรับจริงที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับ
รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 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. ๒๕๕๗ – รายได้ที่
ได้รับจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  x ๑๐๐ 

 รายไดท้ี่ได้รับจริงทั้งหมดในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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 ๖๕

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑  ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น   =   ๔ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น   =    ๕ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น   =    ๖ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น   =    ๗ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น   =    ๘ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. จํานวนรายได้ที่ได้รับจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗  จําแนกตามแหล่งเงิน (ไม่นับ

รวมค่าเสื่อมราคา) 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ส่วนงานวิชาการ/สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนการคลัง) 
หมายเหต ุ: ส่วนการคลัง ประมวลผลจําแนกตามส่วนงานวิชาการและสง่ผลให้แต่ละส่วนงานทราบ  
 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๗   :   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หน่วยวัด       :  ร้อยละ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลลพัธ ์ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบัน โดยแบ่งเป็น ๖ ตัวชี้วัดย่อย คือ 
  ๕.๗.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผูท้ําวิจัยที่มตี่อกระบวนการให้บรกิารในการทําวจิัย 
๕.๗.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการวิชาการ 

 ๕.๗.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๕.๗.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการจากการให้บริการของส่วนงานอื่น 
 ๕.๗.๕ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ 
 ๕.๗.๖ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  
๑. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามที่ส่วนงาน/ส่วนที่มีภารกิจ) ประจําปีงบประมาณ  

   ๒๕๕๗ 
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ทุกส่วนงาน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๗.๑   :   ร้อยละความพึงพอใจของผู้ทําวิจยัทีม่ีต่อกระบวนการให้บริการในการทําวิจยั 
หน่วยวัด       :  ร้อยละ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลลพัธ ์ 
คําอธิบาย   : 

• ส่วนงาน/ส่วนที่มีภารกิจในการให้บริการงานวิจัย แก่บุคลากรของสถาบัน/ส่วนงาน ซึ่งการสํารวจความ
พึงพอใจจะพิจารณา ๔ ประเดน็สําคัญ คือ 

๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ รวมทั้ง การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ 
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 ๖๖ 

๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

สูตรการคํานวณ   : 
 

 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
x ๑๐๐  ๕ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ทําวจิัยที่มีตอ่กระบวนการให้บริการในการทําวิจัย = ๕๐ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ทําวจิัยที่มีตอ่กระบวนการให้บริการในการทําวิจัย = ๕๕ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ทําวจิัยที่มีตอ่กระบวนการให้บริการในการทําวิจัย = ๖๐ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ทําวจิัยที่มีตอ่กระบวนการให้บริการในการทําวิจัย = ๖๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ทําวจิัยที่มีตอ่กระบวนการให้บริการในการทําวิจัย = ๗๐ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒. แผน/ผลการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
๓. เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด  

 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบรหิารวิชาการและวิจัย) 
หมายเหต ุ:   ๑. ส่วนงานวชิาการ ส่งข้อมูลให้ส่วนบริหารวิชาการและวจิยั เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
       ๒. ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายของสถาบัน และใช้ผลการดําเนินงานของส่วนงาน โดยสถาบัน 
                    (ผู้รับผิดชอบกลาง) เป็นผู้จดัเก็บข้อมูล 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๗.๒   :   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) ทั้งนี้ไม่นบัรวมการเป็นวทิยากร 
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 ๖๗

• 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 

• ทั้งนี้ ไม่นับรวมการจัดนิทรรศการ 
สูตรการคํานวณ   : 

 

 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
x ๑๐๐  ๕ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการวิชาการ   = ๖๐ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการวิชาการ   = ๖๕ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการวิชาการ   = ๗๐ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการวิชาการ   = ๗๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการวิชาการ   = ๘๐ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒. แผน/ผลการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
๓. เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด  

หมายเหต ุ:  
๑. รายการกจิกรรม โครงการบรกิารทางวิชาการทัง้หมด (ไม่นบัรวมการจัดนทิรรศการ) จําแนกตามกิจกรรมหรือ

โครงการทีใ่ห้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ที่ระบุในแผนปฏบิัติการของสถาบัน/ส่วนงาน ในปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด จําแนกตามกจิกรรมหรือโครงการใหบ้ริการ
วิชาการแก่สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของสถาบัน/ส่วนงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ระบุ จํานวนหรือลักษณะกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม โครงการ หรือในกรณทีี่เป็นโครงการที่
ทําซ้ําหลายครัง้ แต่กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไปใหร้ะบุความแตกต่างของกลุ่มเปา้หมายให้ชดัเจน หรือ ถ้าในโครงการ
มีหลายกิจกรรม จะนับเป็นกจิกรรมให้ระบุความแตกต่างของแต่ละกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อ
ประกอบการแจงนับตามคําอธบิาย 

๓. จํานวนกิจกรรม โครงการบรกิารทางวิชาการทัง้หมด จําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ให้บริการแก่สังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๘

ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ 
หมายเหต ุ: ส่วนงานวิชาการ ส่งขอ้มูลให้สํานักส่งเสริมฯ เพื่อรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๗.๓   :   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม (ตัวชี้วัดระดับสถาบัน) 
หน่วยวัด       :  ร้อยละ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลลพัธ ์ 
คําอธิบาย   : 

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

• 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 +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม = ๕๐ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม = ๕๕ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม = ๖๐ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม = ๖๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม = ๗๐ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒. แผน/ผลการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
๓. เอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด  

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   ส่วนงานวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกิจการนักศึกษา) 
 

 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๖๙ 

หมายเหตุ  :  
๑. ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงานของสถาบัน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จะใช้ผลการ

ดําเนินงานของกิจกรรมมอบเนกไทและประดับเข็มพระมหามงกุฎ ซึ่งรับผิดชอบโดยส่วนกิจการนักศึกษา 
กรณีส่วนงานมีการดําเนินงาน นอกเหนือจากกิจกรรมที่สถาบันกําหนด ขอให้รายงานผลให้ส่วนแผนงาน 
(ตามแบบ F1-P-วผ-001 แก้ไขครั้งที่ 8 และแบบ F1-P-วต-003) เพื่อนําผลการดําเนินงานของแต่ละส่วน
งาน มารวมกับผลการดําเนินงานของกิจกรรมที่สถาบันกําหนด และประมวลผลในภาพรวม โดยทุกส่วนงาน
จะใช้ผลการดําเนินงานในภาพรวมเท่ากันทุกส่วน 

๒. สําหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่ระบุใน F1-P-วต-003 ให้รายงานผลการดําเนินงานในเอกสาร F1-P-วผ-001 ทั้ง ๒ 
แหล่งเงิน 

 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๗.๔   :   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการของส่วนงานอื่น 
หน่วยวัด       :  ร้อยละ 
ชนิดตัวชี้วัด  :   ผลลพัธ ์ 
คําอธิบาย   : 

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

• 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 +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
 

๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการของส่วนงานอื่น = ๕๕ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการของส่วนงานอื่น = ๖๐ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการของส่วนงานอื่น = ๖๕ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการของส่วนงานอื่น = ๗๐ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการของส่วนงานอื่น = ๗๕ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
๑. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูร้บับริการ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒. เอกสารอื่นๆ ที่เกีย่วกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๗๐ 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานอธิการบดี/สํานักงานสภาสถาบัน/ส่วนงานอื่น 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   : สํานักงานอธิการบดี (ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา) 
 
ตัวชี้วัดที ่๕.๗.๕   :   ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ีต่อระบบการสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ  
                          (ตัวชีว้ัดระดับสถาบัน) 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย   : 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสถาบัน ที่มีต่อระบบสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการของ
บุคลากรที่สถาบันจัดให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

• 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 ๒๕๕๗ 

 
 X  ๑๐๐ 

 ๕  
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ = ๕๐  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ = ๕๕  เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ = ๖๐  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ = ๖๕  เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ = ๗๐  เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล) 
หมายเหต ุ: ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงานของสถาบัน โดยสถาบัน (ผู้รบัผิดชอบกลาง)  
               เป็นผู้จัดเก็บข้อมลู 
 
 
 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๗๑

ตัวชี้วัดที ่๕.๗.๖   :   ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  
                          (ตัวชีว้ัดระดับสถาบัน) 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย   : 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสถาบัน ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรที่สถาบันจัดให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

• 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 ๒๕๕๗ 

 
 X  ๑๐๐ 

 ๕  
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 

๑  ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต = ๕๐ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒  ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต = ๕๕ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓  ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต = ๖๐ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔  ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต = ๖๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕  ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต = ๗๐ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนอาคารสถานที)่ 
หมายเหต ุ: ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงานของสถาบัน โดยสถาบัน (ผู้รบัผิดชอบกลาง)                      

 เป็นผู้จัดเก็บขอ้มูล 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๘ : ระดับคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
หน่วยวัด :  ระดับ 
ชนิดของตัวชีว้ดั : ผลผลิต 
คําอธิบาย  :    

• ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุไว้ว่า  
“...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อย
หนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๗๒ 

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    :  - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้ผลคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  
                              ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปีการศึกษา ๒๕๕๖)  
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๐.๐๐ – ๑.๕๐ ๑.๕๑ – ๒.๕๐ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ ๓.๕๑ – ๔.๕๐ ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 
 

หมายเหตุ :  
    ระดับ ๑   การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
    ระดับ ๒   การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
    ระดับ ๓   การดําเนินงานระดับพอใช้ 
    ระดับ ๔   การดําเนินงานระดับดี 
    ระดับ ๕   การดําเนินงานระดับดีมาก 
   

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก    :   ทุกส่วนงาน  
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๙    :    ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบัน  
                         (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
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 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๗๓

                   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
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  



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๗๔ 

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. ๒๕๕๗ 
 

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. ๒๕๕๗ 
                     ครบถ้วน ทั้ง ๑๒ เดือน 

          ๒.  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ ๒ (มีขอ้มูลที่ใช้สําหรับประเมินค่าดัชนีการใช้พลังงานให้ครบถ้วน)  

                = ๑ คะแนน 

                วิธีและเกณฑก์ารให้คะแนน 

 พิจารณาความครบถ้วนของขอ้มูลสําหรับประเมินดัชนีการใช้พลงังาน ใน www.e-
report.energy.go.thปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ความครบถ้วน คะแนน 

ไม่ครบร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐ คะแนน 

ครบร้อยละ ๑๐๐ ๑.๐ คะแนน 
 

หมายเหต ุ     มีข้อมูลครบถว้น หมายถงึ มีขอ้มูลที่ใช้สําหรับประเมินดัชนีการใช้พลงังาน ปงีบประมาณ  
                  พ.ศ. ๒๕๕๗  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 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๗๕ 

          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 
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 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๗๖

          วิธีและเกณฑ์การให้คะแนน 
          กรณีสถาบันฯ นั้นมีหน่วยงานที่ต้ังขึน้เป็นหน่วยงานภายในด้วย เช่น วิทยาเขต สาขา เป็นต้น 

• วิธีให้คะแนน 
                        ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงานย่อย 
แล้วนํามาพิจารณาให้คะแนนของสถาบันฯ นั้น โดยคิดจากค่าเฉล่ียของหนว่ยงานในสังกดัทัง้หมด 

     =   ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทัง้หมด 

                                      จํานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 

 

 

 

 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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 ๗๗

 
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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 ๗๘ 

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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 ๗๙ 

 
 
หมายเหต ุ:   ขอ้มูลที่ใชใ้นการรายงานผลตามตัวชี้วัดนี้ จะใชข้้อมูลผู้ที่สถาบนั  มอบหมาย 
 
เหตุผล :  

 พลังงานเป็นปัจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทําให้ต้องพึ่งพาพลังงานจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า ๕ แสนล้านบาท แนวทางสําคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้
พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลเห็น
ว่าภาครัฐควรจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชน  
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน   : 
         ๑.  ใช้ขอ้มูลการใช้ไฟฟา้/น้ํามันของสถาบันอุดมศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รายงานผลผ่าน www.e-
report.energy.go.th ของส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  
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 ๘๐ 

  ๒.   ใช้ข้อมูลการทํางานและข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นค่าตัวแปรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 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. ๒๕๕๗ ที่ได้รายงานผลผ่าน www.e-
report.energy.go.th ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลกั   :   ทุกส่วนงาน 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบํารงุรกัษาและยานพาหนะ) 
หมายเหต ุ: ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายของสถาบัน และใช้ผลการดําเนินงานของสว่นงาน โดยสถาบัน                    

 (ผู้รับผิดชอบกลาง) เป็นผู้จดัเก็บข้อมูล 
 
ตัวชี้วัดที ่๕.๑๐   :   ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอ้มูลเทยีบเคียงมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 
                         (ตัวชี้วัดระดับสถาบัน) 
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   :  - 
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 ๘๑

แนวทางการดําเนินงาน :  
๑. มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานจัดทํา   
๒. กําหนดมหาวิทยาลัยคู่เทียบทั้งในและต่างประเทศ  
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 ุ: ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงานของสถาบัน โดยสถาบัน (ผู้รบัผิดชอบกลาง)  
               เป็นผู้จัดเก็บข้อมลู 
 
ตัวชี้วัดที ่๕.๑๑   :   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 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๘๒

• 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
คําแนะนําที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคนิคและวิชาการ และมีคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมและสนับสนุนรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ รับผิดชอบด้านการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ  การให้ความรู้และกระตุ้นให้องค์กรนําเกณฑ์ไปใช้  การจัดงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  การหางบประมาณสนับสนุน  รวมทั้งการให้คําแนะนําที่เกี่ยวข้องทางด้านการตลาด  ส่วนการ
ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและการเขียนรายงานป้อนกลับให้องค์กรนําไปใช้ใน
การปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นนั้น จะดําเนินการโดยคณะผู้ตรวจประเมิน  
เกณฑ์การให้คะแนน   :  

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

 

 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  จัดประชุมชี้แจงให้ความรูเ้รื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหง่ชาติ 

(Thailand Quality Award - TQA) แก่บุคลากรของสถาบัน 
๒   มีข้อ ๑ และ มีการจดัตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ของสถาบัน และจัดทําแผนดําเนินการพร้อม
กําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวด (Category Champion) พร้อมขออนุมัตแิผนดําเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๓  มีการจดัอบรมคณะกรรมการ/คณะทํางานเพือ่เตรยีมความพร้อมในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง 
๔ มีความครบถ้วนของการจัดทําโครงร่างองคก์รและจัดทําเอกสารรายงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

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

Award - TQA) 



 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๘๓

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :   สํานักงานอธิการบดี 
ส่วนงานรับผิดชอบจัดทํารายงานผลในภาพรวมของสถาบัน   :   สํานักงานอธิการบดี (ส่วนประสานงานเพื่อการบรหิาร 

                                                                  จัดการกลาง) 
ตัวชี้วัดที ่๕.๑๒   :   จํานวนองคค์วามรู้/ชุมชนนักปฏิบัติ (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
หน่วยวัด   :   จํานวน 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลผลิต 
คําอธิบาย   : 

• องค์ความรู้ คือ กระบวนการในการจัดการข้อมูล (data) ที่ผ่านกระบวนการทางความคิดหรือการปฏิบัติ                
จนกลายเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้ (best practice) 

• ชุมชนนักปฏิบัติ หมายถึง ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีลักษณะดังนี้  
               - ประสบปญัหาลักษณะเดียวกัน                                                                                                             

  - มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน  
   - มีเป้าหมายร่วมกัน มีความมุ่งมั่นร่วมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทํางานได้ดีขึ้น  
   - วิธีปฏิบัติคล้ายกัน ใช้เครื่องมือ และภาษาเดียวกัน  
   - มีความเชื่อ และยึดถือคุณค่าเดียวกัน  
   - มีบทบาทในการสร้าง และใช้ความรู้  
   - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน อาจจะพบกันด้วยตัวจริง หรือผ่านเทคโนโลยี  
   - มีช่องทางเพื่อการไหลเวียนของความรู้ ทําให้ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย  
   - มีความร่วมมือช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง  
   - มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง มีวิธีการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทําให้เพิ่มพูนความรู้ที่ลึกซ้ึงขึ้นเรื่อยๆ ในระดับที่ง่ายที่สุด  

 

สูตรการคํานวณ   :   -  
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

ระดับสถาบัน 
 

๑ จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนกัปฏิบัติ (แผน KM)   =   ๗๐  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนกัปฏิบัติ (แผน KM)   =   ๗๕ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนกัปฏิบัติ (แผน KM)   =   ๘๐  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนกัปฏิบัติ (แผน KM)   =   ๘๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนกัปฏิบัติ (แผน KM)   =   ๙๐ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

ระดับส่วนงาน 
 

๑ จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนกัปฏิบัติ (แผน KM)   =   ๑  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนกัปฏิบัติ (แผน KM)   =   ๒ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนกัปฏิบัติ (แผน KM)   =   ๓  เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนกัปฏิบัติ (แผน KM)   =   ๔ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนกัปฏิบัติ (แผน KM)   =   ๕ เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. จํานวนองค์ความรู้/ชุมชนนกัปฏิบัติ ที่มีและหรือเกิดขึ้นตามแผนการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๘๔ 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล) 
 
ตัวชี้วัดที ่๕.๑๓   :   ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงที่ลดลงในแต่ละด้าน (ตัวชี้วัดพื้นฐาน) 
หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย   : 

• 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 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ 

              บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒ 
๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเส่ียงสูงและดําเนินการตามแผน 
๕. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย     

ปีละ ๑ ครั้ง  
๖. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง    

ในรอบปีถัดไป 
สูตรการคํานวณ   : 
 

จํานวนความเสีย่งที่ลดลง  
X ๑๐๐ 

จํานวนความเสีย่งทัง้หมด ในปงีบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
๑. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ตามสัดส่วนผลสําเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันกําหนด 
๒. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยนําค่าเป้าหมายวางไว้ที่เกณฑ์ ๕ แล้วคิดสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
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 ๘๕

๑ ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงทีล่ดลงในแต่ละดา้น   =   ๓๐ เท่ากับ  ๑  คะแนน 
๒ ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงทีล่ดลงในแต่ละดา้น   =   ๓๕ เท่ากับ  ๒  คะแนน 
๓ ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงทีล่ดลงในแต่ละดา้น   =   ๔๐ เท่ากับ  ๓  คะแนน 
๔ ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงทีล่ดลงในแต่ละดา้น   =   ๔๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 
๕ ร้อยละของจํานวนความเสี่ยงทีล่ดลงในแต่ละดา้น   =   ๕๐ 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    :    สํานักงานอธกิารบดี (ส่วนประสานงานเพื่อการบริหาร 

                                                             จัดการกลาง) 
 
ตัวชี้วัดที ่๕.๑๔   :   ระดับความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานตามพันธกิจ  
                         (ตัวชี้วัดระดับสถาบัน)  
หน่วยวัด   :   ระดับ 
ชนิดของตัวชี้วัด   :    กระบวนการ 
คําอธิบาย   : 

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

• พันธกิจ หมายถึง พันธกิจหลักของสถาบัน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางการดําเนินงาน :  
 

หัวขอ้ 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ให้พนกังานตั้งแต่วุฒิปริญญาตรทีุกคน           
    มี e-mail และใช้ e-mail ของสถาบัน  

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ  
๙๐ 

ร้อยละ  
๘๕ 

ร้อยละ  
๘๐ 
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 ๘๖

หัวขอ้ 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒. ให้พนกังานสายสนับสนุนวุฒิตั้งแต่ปรญิญาตรี  
    สามารถใช้ Word, Excel, PowerPoint  
    (Version ๒๐๐๗ ขึ้นไป) ไดด้ี และมีการ 
    ทดสอบด้วย 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ  
๙๐ 

ร้อยละ  
๘๕ 

ร้อยละ  
๘๐ 

๓. ทุกส่วนงานมี web site มีข้อมูลบุคคล  
    ประวัติเบื้องต้น ใน web site 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ  
๙๐ 

ร้อยละ  
๘๕ 

ร้อยละ  
๘๐ 

๔. Downtime  e-mail  server                 
    เวลาราชการ 

≤ ๓๐ นาที ≤ ๔๐ นาที ≤ ๕๐ นาที ≤ ๖๐ นาที ≥ ๗๐ นาที 

๕. Downtime  Inter  Service  
    เวลาราชการ 

≤ ๓๐ นาที ≤ ๔๐ นาที ≤ ๕๐ นาที ≤ ๖๐ นาที ≥ ๗๐ นาที 

๖. Downtime  Network  server  
    เวลาราชการ 

≤ ๓๐ นาที ≤ ๔๐ นาที ≤ ๕๐ นาที ≤ ๖๐ นาที ≥ ๗๐ นาที 

๗. Downtime  Database  Service 
    เวลาราชการ 

≤ ๓๐ นาที ≤ ๔๐ นาที ≤ ๕๐ นาที ≤ ๖๐ นาที ≥ ๗๐ นาที 

๘. Downtime  AP  ≤ ๑ วัน ≤ ๒ วัน ≤ ๓ วัน ≤ ๔ วัน ≤ ๕ วัน 

๙. Computer  Service ≤ ๑ วัน ≤ ๒ วัน ≤ ๓ วัน ≤ ๔ วัน ≤ ๕ วัน 

๑๐. Downtime  Authentication  Server  
      เวลาราชการ 

≤ ๓๐ นาที ≤ ๔๐ นาที ≤ ๕๐ นาที ≤ ๖๐ นาที ≥ ๗๐ นาที 

๑๑. ความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ  
๘๐ 

ร้อยละ  
๗๐ 

ร้อยละ  
๖๐ 

๑๒. ความสําเรจ็ของการพัฒนาโปรแกรมตาม 
      แผนงานและการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ  
๘๐ 

ร้อยละ  
๗๐ 

ร้อยละ  
๖๐ 

 

สูตรการคํานวณ   :   -  
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 ๘๗ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
นับจํานวนรายการ    

ที่ได้คะแนน        
ระดับ ๓ ขึ้นไป      

= ๓ ข้อ  

นับจํานวนรายการ    
ที่ได้คะแนน        

ระดับ ๓ ขึ้นไป      
= ๕-๗ ข้อ 

นับจํานวนรายการ    
ที่ได้คะแนน        

ระดับ ๓ ขึ้นไป      
= ๘-๙ ข้อ 

นับจํานวนรายการ    
ที่ได้คะแนน        

ระดับ ๓ ขึ้นไป      
= ๑๐-๑๑ ข้อ 

นับจํานวนรายการ    
ที่ได้คะแนน        

ระดับ ๓ ขึ้นไป      
= ๑๒ ข้อ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    
๑. เอกสาร/หลักฐานการรายงานผลการดําเนินงาน 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
๓. หลักฐาน/เอกสาร/รายงานการประชุมการพัฒนาโปรแกรม 
๔. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน    :    สํานักบริการคอมพิวเตอร ์
หมายเหต ุ: ทุกส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงานของสถาบัน โดยสถาบัน (ผู้รบัผิดชอบกลาง)                           

 เปน็ผู้จัดเก็บขอ้มูล) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑๕   :   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 
                         หรือแผนกลยทุธ์ของส่วนงานหรือภารกิจหลักของสว่นงาน  
หน่วยวัด   :   ระดับ 
ชนิดของตัวชีว้ดั   :   ผลผลิต 
น้ําหนัก   :   ร้อยละ    
คําอธิบาย   : 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของส่วนงาน ในการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี หรือแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน พิจารณาจากการประเมินคุณภาพ  และการบรรลุ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปี  หรือแผนกลยุทธ์ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของส่วนงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่สะท้อนอัตลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามภารกิจของส่วนงาน 

• ตัวชี้วัดที่กําหนดในตัวชี้วัดที่ ๕.๑๕ นี้ จะต้องไม่ซ้ํากับตัวชี้วัด KAI ๑ – KAI ๔ และ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ - 
๕.๑๔  ใน KAI ๕  ซึ่งส่วนงาน ต้องจัดทํารายละเอียดและเกณฑ์การประเมิน ประกอบตัวชี้วัดด้วย 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :    

๑. ผลการดําเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดย่อยพร้อมเอกสารอ้างอิง 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก   :    ทุกส่วนงาน (ที่มีตัวชี้วัด) 
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ภาคผนวก 
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    ภาคผนวก ๑-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาคผนวก ๑ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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. 
๒๕….. ๒๕….. ๒๕….. 

     
     

หมายเหตุ :  หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับข้อมูลรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด 
 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 

๑.  
๒.  

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



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
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 ท่ี
จัดทําคํารับรองฯ 

 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 

 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

              

    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  

 
 
 
 

 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

              

    ภาคผนวก ๑-๗ 

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. ๒๕๕๗  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๒-๑  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของส่วนงาน/ส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๒-๓  

แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน 
 

               ส่วนงาน/ส่วน จัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส่วนงาน/ส่วน   
ซึ่งประกอบด้วย 

๑. ส่วนงาน/ส่วนทบทวนแผนที่ยทุธศาสตร์ของส่วนงาน/ส่วน และงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนกลยุทธข์อง
สถาบัน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๓) ตามภารกิจหลักของส่วนงาน/ส่วน ที่ต้องรับผิดชอบผลักดันตัวชี้วัดในระดับ
สถาบัน 

๒. เมื่อส่วนงาน/ส่วนดําเนินการตามข้อ ๑ แล้ว ให้ส่วนงาน/ส่วน นําตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ไปจดัทํา
แผน-ผลการปฏิบัติการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส่วนงาน/ส่วน ในแบบฟอร์มแผน-ผลการ
ปฏิบัติการประจําปี (F1-P-วผ-001) แก้ไขครัง้ที่ 8 

๓. ส่วนงาน/ส่วนสง่เอกสารแผน-ผลการปฏิบัติการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ส่วนแผนงาน                      
๔. ส่วนงาน/ส่วนจดัทําเอกสารคํารับรองการปฏิบตัิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส่วนงาน/                  

ส่วน ตามตัวอยา่งใน  หน้า ๔-๕ 
๕. ส่วนงาน/ส่วนจดัทํารายละเอียดข้อตกลงในคํารับรองการปฏิบตัิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                  

ของส่วนงาน/ส่วน ตามแบบฟอร์มตวัอย่างในหน้า ๖ โดยจะต้องเป็นไปตามกรอบการประเมินผลการ                  
ปฏิบัติงาน  ทั้ง ๕ KAI และน้ําหนักรวมของแต่ละส่วนงาน/ส่วน จะเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐   ซึ่งประกอบดว้ย 
ตัวชี้วัดยอ่ยของแต่ละ KAI ที่เป็นตัวชี้วัดพื้นฐานและตัวชี้วัดเลือก ดังตารางสรุปกรอบการประเมินผลฯ หน้า 
๒๒ – ๒๓ และรวมถงึ ตัวชีว้ัดตามภารกิจหลักของส่วนงาน/ส่วน ที่กําหนดเพิ่มขึ้น  

๖. การจดัทําข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ขอใหส่้วนงาน/ ส่วนจัดทําข้อมูลใหเ้ป็นไปตามคํานิยาม 
ในคู่มือฉบับนี้ ยกเว้นตัวชี้วัดตามภารกิจหลกัของส่วนงาน/ส่วน ทีก่ําหนดตวัชี้วัดของส่วนงาน/ส่วนขึ้น ใชว้ัดผล
การดําเนินงานภายในส่วนงาน/ส่วน ใหจ้ัดทํารายละเอยีดตัวชี้วดัประกอบเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มในภาค  
ผนวก ๑  

๗. การให้ค่าน้ําหนกัและการตัง้เกณฑ์การให้คะแนน  ใหทุ้กส่วนงานใช้ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน ของ
ตัวชี้วัดต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในคู่มือ หน้า ๑๘ – ๒๑  

๘. ส่วนงาน/ส่วน ดําเนินการถ่ายทอดตวัชี้วัดตามคํารับรองฯ ของส่วนงาน/ส่วน ไปสู่หน่วยงานและบุคคลในสังกดั 
โดยดําเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดโดยตรงให้ครบทกุระดับ เพือ่จะได้ติดตามผลการดําเนินงานได ้
หากมีปัญหาการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรอืเป้าหมาย จะได้แก้ไขไดท้นัท ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
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. ๒๕๕๗  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๓-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ของส่วนงาน/ส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ๓ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๓-๓ 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของส่วนงาน/ส่วน 

 
 ส่วนงาน/ส่วน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จําแนกเป็น ๒ ส่วน ดังนี ้

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

การวางแผนและติดตามประเมนิผลทุกส้ินเดือน พร้อมแนบเอกสารอ้างอิง 
(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 ฉบับสมบูรณ ์
ตามแบบ  F2 –F4 (รายตวัชีว้ัด) ตามเอกสารภาคผนวก ๔ และจัดส่งให้ส่วนแผนงาน ภายในวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อส่วนแผนงานนําเสนออธิการบดีเพือ่ทราบต่อไป 

 

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 ฉบับสมบูรณ์ ตามแบบ  F2 –F4 
(รายตัวชี้วัด) ตามเอกสารภาคผนวก ๔ ให้เสร็จส้ิน และส่งให้ส่วนแผนงานภายใน ๓๐ วัน นับจากวัน
ส้ินสุดปีงบประมาณ คือ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

         

  
 
 
 
 
 
  

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                               ภาคผนวก ๓-๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๓-๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  : เกณฑ์การประเมนิ 
 

ผลการประเมิน ช่วงคะแนน ระดับ สถานะ 
ดีเย่ียม ๔.๐๐  - ๕.๐๐ ๘๐.๐๐- ๑๐๐.๐๐ A เขียวเข้ม  
ดีมาก ๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ B+ เขียวอ่อน  
ดี ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ B เหลือง  

พอใช้ ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ C+ ส้ม  
ต้องปรับปรุง ๑.๐๐ – ๒.๔๙ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ C แดง  

 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สําหรับหน่วยงานภายในสถาบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาคผนวก ๔ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
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.๒๕… 

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

- ภาคผนวก  
๓. ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตาม             

คํารับรองการปฏบิัติงาน ส่วนงาน/ส่วน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕.....  

ขอให้ดําเนินการตามรูปแบบการเขียนรายละเอียดตารางสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามท่ีระบุใน
ภาคผนวก ๓  โดยระบุ ทุกตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของส่วนงาน/ส่วน   

๔. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม           
คํารับรองการปฏบิัติงาน 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 พ.ศ. ๒๕๕๗  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๕ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบฟอร์มการเขียนรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
การปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ  
F2-P-วต-003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๗ 

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. 
๒๕..... ๒๕..... ๒๕..... 

 
 

   

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 ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๘ 

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 ท่ีจัดทําคํารับรองฯ หัวข้อแนวทางการประเมินผล ตัวอย่าง
หลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคําสั่งแตง่ตั้งคณะทํางาน รายงานการ
ประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๙ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบฟอร์มการเขียนรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
การปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ 
F3-P-วต-003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑๑ 

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 ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๑๒ 

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                    
การปฏิบัติงานของส่วนงาน/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 
ประจําปี งบประมาณ  ท่ีจัดทําคํารับรองฯ  หัวข้อแนวทางการ
ประเมินผล ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน 
หนังสือคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑๓ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบฟอร์มการเขียนรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 
การปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด)  

สําหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการดําเนินงาน 
F4-P-วต-003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑๕ 

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 ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

              

                                                                                                                             ภาคผนวก ๔-๑๖ 

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 
ประจําปีงบประมาณ ท่ีจัดทําคํารับรองฯ 

 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. ๒๕๕๗  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

              

    ภาคผนวก ๔-๑๗ 

 หัวข้อรายงาน คําอธิบาย 

๑๐. อุปสรรคต่อการดําเนินงาน     ระบุปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการ สําหรับตัวชี้ วัดนี้ ท้ังที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 

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

 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คู่มือการประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามคาํ

รับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

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

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๔) 
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