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คํานํา 

 
 ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2549  ในมิติที่ 4  ตัวช้ีวัดที่ 19  คือ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัด
และเปาหมายของระดับองคกรสูบุคคล  ซ่ึงในรายละเอียดการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดดังกลาว  ไดมีการ
กําหนดใหมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของผูบริหารหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง  โดยใหมีการติดตามผลการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอดวยนั้น 
 กองแผนงาน ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 19 จึงไดจัดทําคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2549  ของสถาบันฯ ขึ้น เพื่อใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ที่ผูบริหารคณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง  ไดจัดทําไวกับทานอธิการบดี 
สําหรับนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลสําหรับสรางแรงจูงใจใหกับ
หนวยงาน และบุคลากร ที่ไดมีสวนชวยผลักดันตัวช้ีวัดของสถาบันฯ ใหบรรลุตามเปาหมาย เปาประสงค 
และวิสัยทัศนของสถาบันฯ โดยเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
โครงสรางคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ขั้นตอนในการจัดทําคํารับรองและการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีการคํานวณผลการประเมิน และแนวทางการประเมิน 
 กองแผนงาน หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ไดใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2549 และผูที่เกี่ยวของตามสมควร 
 
 
 
 
          วันดี   บุญยิ่ง 
              ผูอํานวยการกองแผนงาน 
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บทที่ 1 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป และคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
1. หลักการและทีม่า 

ในการบริหารยทุธศาสตร   มีองคประกอบที่เกี่ยวของ 5 องคประกอบ   ซึ่ง 1 ใน 5   องคประกอบนั้น  ไดให 
ความสําคัญกับการประเมินและตรวจสอบผลการดําเนินงาน เนื่องจากการประเมินผลเปนหนึ่งในหนาท่ีทางการ
จัดการที่เปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคนที่จะใชในการบริหารองคกร และเปนเครื่องมือท่ีชวยในการตรวจสอบและ
ติดตามการดําเนินงานของแตละหนวยงานไดตลอดเวลา  การประเมินผลทําใหองคกรสามารถรูถงึสถานะของตนเอง
วา อยู ณ จุดไหน หรอืสถานการณในขณะนั้นเปนอยางไร รูถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงวามีมากนอยเพียงใด 
และทําใหผูรับผิดชอบมุงมั่นและใหความสําคัญที่จะทํากิจกรรมที่จะวัด/ประเมินผลมากขึ้น ตลอดจนทําใหผูบริหาร
สามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ      ภายในองคกร วาเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
หรือไมประกอบกับการปฏิรูประบบราชการ ไดมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกบัการบริหารจดัการหลายฉบับ คือ 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2545   มาตรา 3/1  บัญญัติวา  “ในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ”  
 2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  มาตรา 12 กําหนด
วา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร.อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนดมาตรการ
กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธกีารอื่นใด เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏบัิติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสมัฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชน ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด 
 3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550  ยุทธศาสตรท่ี 1  การปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงาน โดยจัดใหมีการเจรจา
และทําขอตกลง วาดวยผลงานประจําป  ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานรายปกับหัวหนาสวน
ราชการไวเปนการลวงหนา รวมท้ังใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขอตกลงดังกลาวทุกสิ้นป และถือ
เปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ    
 4. คณะรัฐมนตรี ไดมีมติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียดของ
แนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจ   เพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ 
โดยกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาการปฏิบัติราชการ และทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชาและ
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒

     และประกอบกับในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2549    ของสถาบันฯ ใน
มิติท่ี 4 ไดเลือกตัวช้ีวัดท่ี 19 คือ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล ซึ่งไดกําหนดใหมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
ผูบริหารหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง โดยกองแผนงาน ไดใชระบบการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีไดใหทุกหนวยงานจัดสงรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ทุกวันที่ 30 
ของเดือนเปนประจําอยูแลว      และประสานขอขอมูลจากหนวยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
คํารับรองฯ ของสถาบันฯ เพื่อประเมินผลหนวยงาน สําหรับตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานรับผิดชอบตัวช้ีวัดในระดับสถาบันฯ 
ประกอบดวย    ดังนั้น   เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว ไดมแีนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน จึงจัดทําคูมือการ
ประเมินผลเพื่อใชประเมินผลงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/
กอง ประจําปงบประมาณ 2549   
 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหผูรับการประเมินผล (คณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง)  มีความเขาใจรายละเอียดการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการตรงกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2.2 เพื่อใหผูรับการประเมินผล (คณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง)  สามารถจดัเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐาน

ของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

3. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
คณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง       ตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      เพื่อรับสิ่งจูงใจตาม 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ  ซึ่งอยูภายใตกรอบการประเมินผล ท้ัง 4 มิติ คือ 
 มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 
  - แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามยุทศาสตร ท่ีไดกําหนดไว 
 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

- แสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการ ในการใหบริการท่ีมีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแก  
  ผูรับบริการ 

 มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
- แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ  เชน    การลดระยะเวลาการใหบริการ และการลด  
  คาใชจาย  เปนตน 

 มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 
- แสดงความสามารถในการเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคกร 
 

4. โครงสรางคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง         ถือเปนคํารับรองของหนวยงาน 

ฝายเดียว ไมใชสัญญา และใชสําหรับระยะเวลา 1 ป (ปงบประมาณ)  โดยในคํารับรองฯ จะประกอบดวยขอตกลง
เกี่ยวกับยุทธศาสตร     ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ    เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน           โดยมีระดับการลงนาม
ในคํารับรองฯ   ดังนี้ 
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ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ขอตกลงที่ให 

หัวหนาหนวยงาน ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
1. ระดับคณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต   - ยุทธศาสตรของสถาบัน 
    คณบดี/ผอ.สํานัก/รองอธิการบดี ลงนามกับ อธิการบดี - ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมายและ 
    (กํากับ ดูแลวิทยาเขต)     เกณฑการใหคะแนนตามยุทธศาสตรสถาบันฯ 
2. ระดับกอง     และหนวยงาน รวมถึงตัวช้ีวัดภาคบังคับตาม 
    2.1 ผอ.กอง/ผอ.สํานักงาน ลงนามกับ รองอธิการบดี/   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ 
     ผูชวยอธิการบดี   สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 
     (สําหรับกองที่ไม

มีรองอธิการบดี
กํากับดูแล) 

 

    2.2 ผูชวยอธิการบดี/รองอธิการบดี/   ลงนามกับ อธิการบดี  
          หน.สนอ/ผูเช่ียวชาญ    
 
5.  ขั้นตอนในการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ 
 

ก.ย. 48 -  ทุกหนวยงานในสถาบันฯ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2549 ที่สอดคลองกับ 
     กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป/แผนกลยุทธสถาบันฯ 

ทุกวันที่ 30 ของเดือน -  ทุกหนวยงาน รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป 2549 ใหกองแผนงาน 
ทุกวันที่ 15 ของเดือน มค., -  กองแผนงาน  จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการในภาพรวม สงใหสํานัก 
เมย., กค.,  และตค. 49    งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปนรายไตรมาส 

21  กพ . 49 -  อธิการบดี ลงนามในคํารับรองฯ กับ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มีค. – เมย. 49 -  หนวยงานดําเนินการจัดทํารายละเอียดขอตกลงในคํารับรองฯ ของหนวยงาน 

    ซึ่งประกอบดวย กรอบการประเมินผล ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ผลงานในอดีต 
    เปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน 

9  พค.  49 -  สถาบันฯ จัดใหมีการลงนามคํารับรองฯ หนวยงานระดับคณะ/สํานัก/บัณฑิต/ 
    วิทยาเขต/กอง 
 -  สถาบันฯ กําหนดใหทุกหนวยงาน รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป ตามหลัก 
     เกณฑเดิม คือ ทุกวันที่ 30 ของเดือน สําหรับตัวช้ีวัดที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนดให 
    หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล รายงานผลรอบ 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน 

15  ตค.  49 -   กองแผนงาน  ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน รอบ 12 เดือน 
     พรอมจัดทําคะแนนสรุปภาพรวมของหนวยงาน นําเสนอคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 
 -  สถาบันฯ กําหนดใหนําผลคะแนนของหนวยงานไปเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ  (การจัดสรร 
    เงินรางวัลประจําป) 
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6.  กลไกและวธิีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับคณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานภายในสถาบันฯ ทบทวน 
บทบาทภาระหนาที่ที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปและแผน
กลยุทธของสถาบันฯ 

หนวยงานจัดทําแผน 
ปฏิบัติราชการประจําป  
ของหนวยงาน   สงให 
กองแผนงาน 

หนวยงานจัดทําคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการประจําป 2549 
กับ อธิการบดี 

กองแผนงานและหนวยงาน 
จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรสถาบันฯ 
และหนวยงาน ที่สอดคลองกัน 

หนวยงานดําเนินการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ และสงขอมูล 
รายงานผลการดําเนินงาน ใหกอง
แผนงาน 

กองแผนงานดําเนินการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

นําผลการประเมินฯ ไปใชเปนเกณฑ 
ในการจัดสรร สิ่งจูงใจใหหนวยงาน 
ตามระดับของผลงาน 
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7.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง 
 
                        
           ภายใน                                                                                      ทุกสิ้นเดือน 
        15 ก.ย. 48                                                                                     
        
 
                                                                                                                                                ทุกวันที่ 15 ของเดือน 
                                                                                                                                                           ถัดไป เมื่อสิ้นไตรมาส
  
 
 
                                                                                
                                                                                           ภายในวันที่             
                                                                                        31 ตุลาคม 2549 
                                                                                           
                                                                                          

 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการผูบริหาร 
สถาบันฯ พิจารณา 
ใหความเห็นชอบ 

นําผลการประเมิน 
ไปเชื่อมโยง 
กับแรงจูงใจ 

หนวยงานจัดสงแผนการ
ปฏิบัติราชการประจําป 2549 
ใหกองแผนงาน 

กองแผนงานรายงานสรุปผล 
การติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติราชการประจําป  
2549      ของหนวยงาน 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
ผูบริหารสถาบันฯ 

หนวยงานรายงานผล 
การปฏิบัติราชการ ของ
หนวยงาน ใหกองแผนงาน 

กองแผนงาน รายงานผล 
การปฏิบัติราชการ  
ใหสํานักงบประมาณ 
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บทที่ 2 

การติดตามและประเมินผล 
 

วัตถุประสงคในการติดตามและประเมินผล 
1. เพื่อทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบันฯ 
2. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคเพื่อใหงานบรรลุตาม

เปาหมาย 
3. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติราชการของหนวยงานและในภาพรวมทั้งสถาบันฯ 

 
วิธีการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล ใชวิธีศึกษาขอมูลจากเอกสารรายงานแผน-ผล การปฏิบัติราชการประจําป ท่ีทุก
หนวยงาน    รายงานทุกวันที่ 30 ของเดือน      และแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ    รอบ 6  เดือน  
9  เดือน  และ 12  เดือน 
 
การดําเนินการติดตามและประเมินผล 

1. วิเคราะหผลการดําเนินงานจากรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป และรายงานผลตามคํารับรองฯ 
รอบ 6 เดือน  9 เดือน  และ 12 เดือน  โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกบัเกณฑการใหคะแนน 
ท่ีกําหนด   เพื่อพิจารณาความแตกตางระหวางผลการดําเนินงาน   และคาเปาหมายวา    แตกตางมาก 
หรือนอย 

2. สรุปปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  และหนวยงานใด ไมรายงาน หรอืรายงานแตไมชัดเจน 
3. ประสานกับหนวยงานในกรณีท่ีมีความสงสัยในเรื่องขอมูลท่ีรายงาน 

 
ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ 
 ผลการประเมิน    ระดับคะแนนที่ไดรับ 
          ดีมาก     5 
          ดี      4 
          ปานกลาง     3 
          ต่ํา      2  
                        ต่ํามาก     1 
 
  ดังนั้น  หากหนวยงานใด มีผลระดับคะแนนที่ไดรับเทากับ 5 แสดงวา  มีผลงานดีมาก     ถาคะแนนรวม 
ท่ีไดรับยิ่งสูงยิ่งดี 
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วิธีการคํานวณผลการประเมิน    ตอนสิ้นปงบประมาณ สามารถแบงไดเปน 4 แบบ  ดังนี้ 

1. การคํานวณผลการประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
2. การคํานวณผลการประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณมากกวา  1 ตัว 
3. การคํานวณผลการประเมินตัวช้ีวัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน  (Milestone) 
4. การคํานวณผลการประเมินตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 
ตัวอยางวิธีการคํานวณผลการประเมินตอนสิ้นปงบประมาณ 
 

แบบที่ 1: การคํานวณผลการประเมินตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 
ตัวอยาง : รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดไดในปงบประมาณพ.ศ. 2548 เทากับ รอยละ 2.75 

การเทียบบัญญัติไตรยางศ กรณีที่ประหยัดคาใชจายได รอยละ 2.75 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประหยัดคาใชจายได  รอยละ 3   เทากับ    ระดับ 3 
ผลการประหยัดคาใชจายได  รอยละ 2   เทากับ    ระดับ 2 

 
ผลการประหยัดคาใชจายได รอยละ 2.75 มากกวา ผลการประหยัดคาใชจาย รอยละ 2 ที่เกณฑการใหคะแนนระดับ 2 
เทากับ รอยละ 0.75 ดังนั้น ผลคะแนนจริงที่ไดจึงอยูระหวางเกณฑการใหคะแนนระดับ 2 กับ 3 
คํานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ 
 

ผลตางของการประหยัดคาใชจาย = รอยละ 1 (3-2) เทียบเทากับผลตางของเกณฑการใหคะแนน 1 ระดับ 
ผลตางของการประหยัดคาใชจาย = รอยละ 0.75 (2.75-2) เทียบเทากับผลตางของเกณฑการใหคะแนน 
 1 x 0.75  =  0.75                                                
     1 
ดังนั้น ผลการประหยัดคาใชจายได รอยละ 2.75 จะไดระดับคะแนน =   2+0.75   =   2.75     

 
 
 
 

ระดับคะแนน
1                               2 3                                4 5 

1                               2 3                               4 5 
ผลการดําเนินงาน  

2.75

ผลการดําเนินงานจริงทีไ่ด
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แบบที่ 2 : การคํานวณผลการประเมินตัวชีว้ัดเชิงปริมาณมากกวา 1 ตัว 
ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตัวอยาง : รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)       

(น้ําหนัก : รอยละ 5) 
 

1. 
ผลผลิตเชิงปริมาณ 

2. 
น้ําหนัก
ภายใน
ตัวชี้วัด 

3. 
เปาหมาย  
ตามแผน 

4. 
ผลการ

ดําเนินงาน
จริง 

5. 
รอยละของผลการ
ดําเนินงานจริงเทียบ

กับเปาหมาย 
(4/3) x 100 

6. 
ผลคะแนน

ท่ีได 

7. 
คะแนน    
ถวง

น้ําหนัก 
(6x2) 

1. ผลผลิตที่ 1 0.3 
(1.5/5) 

5,500 
คน 

4,723 
คน 

85.8727 2.1745 0.6524 

2. ผลผลิตที่ 2 0.3 
(1.5/5) 

 

9,450 
คน 

5,481 
คน 

58.0000 1.0000 0.3000 

3. ผลผลิตที่ 3 0.4 
(2.0/5) 

 

20,840 
คน 

21,629 
คน 

103.7860 5.0000 2.0000 

 รวม 1 ผลคะแนนของตัวชี้วัด 2.9524 
ดังนั้น คะแนนรอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณ

รายจาย) เทากับ ระดับคะแนน 2.9524 

** ใชวิธีการคํานวณคะแนนที่ไดของแตละตัวชี้วัดเหมือนแบบที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กรณีที่เดิมสวนราชการไดกําหนดผลรวมน้ําหนักของตัวช้ีวัดยอยเทากับน้ําหนัก
ของตัวช้ีวัด  ใหแปลงน้ําหนักของตัวช้ีวัดยอย  โดยการหารน้ําหนักตัวช้ีวัดยอย        
แตละตัวที่กําหนดไวเดิมดวยน้ําหนักของตัวช้ีวัด ซึ่งจะไดน้ําหนักภายในตัวช้ีวัด    
ที่ใชคํานวณคะแนนถวงน้ําหนักของแตละตัวช้ีวัดยอย ตามตัวอยาง

ระดับคะแนน 
1                               2 3                                4 5 

80                         85 90                           95 100 
ผลการดําเนินงาน  

85.8727 

ผลการดําเนินงานจริงทีไ่ด
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 ๙

 

 แบบที่ 3 : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) 
ประเมินผลความสําเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับ

แผนงานที่กําหนด แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด 
ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตัวอยาง  : ผลการดําเนินงานหนวยงาน ก และ หนวยงาน ข ในตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของแผนการจัดการ 
                  ความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

 

หนวยงาน 
ก 

หนวยงาน 
ข 

 
     

 
 

  

 
     ขั้นตอนที่ 5 

ระดับ 5 
(ข้ันตอนที่ 

1+2+3+4+5) 
 

   
    ขั้นตอนที่ 4 

ระดับ 4 
(ข้ันตอนที่ 
1+2+3+4) 

   
   ขั้นตอนที่ 3 

ระดับ 3 
(ข้ันตอนที่ 
1+2+3) 

    
 

มีการเผยแพรสรางความเขาใจ และมีแผนการจัดการ
ความรูของสถาบัน 

ระดับ 2 
(ข้ันตอนที่ 

1 + 2)  

    
ไมมีการเผยแพรสรางความเขาใจ และไมมีแผนการจัดการความรูของ
สถาบัน 

ระดับท่ี 1 
(ข้ันตอนที่ 1) 

 
         
       สรุปผลการประเมินผล 
 

หนวยงาน ผลการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ท่ีได 
ก สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ 1, 

2, 3, และ 4  แตไมไดดําเนินการในขั้นตอนที่ 5 
4 

ข สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวน ในขั้นตอนที่ 1 และ 
2  แตไมไดดําเนินการในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 

2 

 
 

 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๐

 
แบบที่ 4 : การประเมินผลตัวชีว้ัดเชิงคณุภาพ 

    
ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนนที่มีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลการประเมิน 1 2 3 4 5 
เชิงคุณภาพ      

 
ผลการดําเนนิงานทีเ่กิดขึน้จริง 
ตัวอยาง  :  ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ ผูประเมินพิจารณาคุณภาพระบบ 
                สารสนเทศ โดยวิเคราะหจากรายงานของสวนราชการตามประเด็นการประเมินผลที่กําหนดไว 
                   แลวเห็นวา ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการอยูทีร่ะดับคะแนน 3.5      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
1                               2 3                                4 5 

1                              2       3                                4    5 
ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

   3.5 

        ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
                        จริงทีไ่ด 
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 ๑๑

บทที่ 3 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
กรอบการประเมินผล น้ําหนัก และประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  มีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
ภาพรวมสถาบันฯ  ซึ่งมีน้ําหนักรวมรอยละ 100  และไดอิงกับกรอบการประเมินฯ ของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป
งบประมาณ 2549  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
         มิติท่ี 1   มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 55 
         มิติท่ี 2   มิติดานคุณภาพการใหบริการ  กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 15       
         มิติท่ี 3   มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 10       
         มิติท่ี 4   มิติดานการพัฒนาองคกร  กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวมรอยละ 20       
         แตสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง ท่ีไดมีการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ กับทานอธิการบดี ไวแลวนั้น เนื่องจากในปนี้เปนปแรกในการจัดทําคํารับรองฯ 
และดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน จึงมิไดกําหนดใหหนวยงานกําหนดน้ําหนักของตัวช้ีวัด 
โดยใหตัวชี้วัดทุกตัวในแตละมิติของหนวยงานมีความสําคัญเทากัน 

 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

มิติที่ ๑ มิติดานประสิทธิผลตามแผน 
            ปฏิบัติราชการ  

  ๕๕ 

• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  ๑. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

๑๐ 

 ๒. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๕ 

 ๓. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
และตามภารกิจของหนวยงาน 

๑๕ 
 

 ๔. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ
บรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๒๕ 
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 ๑๒

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพการใหบริการ     ๑๕ 
• คุณภาพการใหบริการ  ๕. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  ๘ 
• การมีสวนรวมของประชาชน ๖. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน   

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 
๓ 

• การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย (Professional Ethics) 

๗. ระดับความสําเร็จของการปฏบัิติตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics)  ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๔ 

มิติที่ ๓  มิติดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ   

  ๑๐ 

ตัวชี้วัดภาคบังคับ    
• การบริหารงบประมาณ ๘. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัอัตรา

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
๓ 

• การประหยัดพลังงาน ๙. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๓ 

• การลดระยะเวลาการใหบริการ 
    

๑๐. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

๒ 

ตัวชี้วัดเลือก  (๑ ตัวชี้วัด)   ๒ 
• การจัดทําตนทุนตอหนวย ๑๑. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย

ผลผลิต 
 

มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาองคกร   ๒๐ 
ตัวชี้วัดภาคบังคับ   ๑๕ 
• การจัดการความรู ๑๒. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  
๕ 

• การจัดการสารสนเทศ ๑๓. ระดับคุณภาพของการบริหารจดัการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

๕ 

 ๑๔. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานนักศึกษา   บุคลากร  และหลักสูตร 
 

๕ 
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 ๑๓

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ตัวชี้วัดเลือก  (๒ ตัวชี้วัด ๆ ละ ๒.๕)   ๕ 
• การบริหารจดัการองคกร ๑๗. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
• การถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของ   

ระดับองคกรสูระดับบุคคล 
๑๙. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและ

เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

๒.๕ 
 

๒.๕ 

  รวม ๑๐๐ 
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 ๑๔

แนวทางการประเมินผล 
            สถาบันฯ ไดกําหนดวิธีการท่ีใชในการประเมินผล หลักเกณฑในการใหคะแนน และประเด็นการประเมินผล
ตัวช้ีวัด และหลักการในการวัดและประเมินผล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

มิติที่ ๑  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสาํเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑   ระดับความสําเรจ็ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
ตัวชี้วัดที่ ๒  ระดับความสําเรจ็ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
หมายเหตุ**  ตัวช้ีวัดท่ี ๑ และตัวช้ีวัดท่ี ๒ ดําเนินการเก็บขอมูลและประเมินผล โดย ก.พ.ร. 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                     ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และตามภารกิจของหนวยงาน 
น้ําหนัก : รอยละ ๑๕ 
หมายเหตุ : 

๑) ในกรณีท่ีตัวช้ีวัดยอยในตัวช้ีวดัท่ี ๓ ซ้ํากับตัวช้ีวัดยอยในตัวช้ีวัดท่ี ๔ กองแผนงาน จะไมประเมินใน
ตัวช้ีวัดยอยท่ีซ้ํากัน 

๒) กองแผนงาน จะประเมินเกี่ยวกับความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการป พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใหเกิดความ
สอดคลองกับทรัพยากรท่ีสถาบันกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ และตามภารกิจของหนวยงานตาม
คําอธิบายและสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

คําอธิบาย :  
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของสถาบันฯ ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ    
• หนวยงานภายในสถาบันฯ ตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ

และเปาหมายที่กําหนดไว  
• จํานวนตัวช้ีวัดและน้ําหนักตัวช้ีวัดใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ และตามภารกิจของ

หนวยงาน 
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 ๑๕

 
สูตรการคํานวณ : 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสาํเร็จ 
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน
ที่ได 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก       
(Wi x SMi) 

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) 

 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดท่ีบรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสถาบันฯ และตามภารกิจของหนวยงาน เทากับ 
 

     
 Σ   (Wi x SMi)                   หรือ                  (W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi            W๑+ W๒ +...+ Wi 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ และตาม
ภารกิจของหนวยงาน และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑  โดยที่ น้ําหนักรอยละ
ของตวัช้ีวดัแตละลําดับ  (i)  กําหนดใหมีน้ําหนักเทากันทุกตัว 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวของแผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ และตามภารกิจของหนวยงาน 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ และตามภารกิจของ
หนวยงาน   ;  ๑, ๒,…, i  
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 ๑๖

เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ Σ (Wi x SMi) = ๑ 
๒ Σ (Wi x SMi) = ๒ 
๓ Σ (Wi x SMi) = ๓ 
๔ Σ (Wi x SMi) = ๔ 
๕ Σ (Wi x SMi) = ๕ 

เหตุผล :  
เพื่อใหสถาบันฯ มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสถาบันฯ  โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ 

ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ของ  

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
น้ําหนัก : รอยละ ๒๕ 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของหนวยงานภายในสถาบันฯ ในการบรรลุเปาหมายตามมาตรฐาน
คุณภาพ   สมศ.  

• พิจารณาจากประเด็นการพัฒนา ไดแก  การมีมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  ดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค    ดานการบริการวิชาการ    ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   และดานการประกันคุณภาพ
ภายใน/ดานบริหารจัดการ   

• พิจารณาการบรรลุประสิทธิผลแบบถวงน้ําหนักตามมติสภาสถาบันฯ 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสาํเร็จ 
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน
ที่ได 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก       (Wi 

x SMi) 
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) 
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 ๑๗

 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดท่ีบรรลุผลสําเร็จตาม
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันฯ ท่ีสภาสถาบันฯ ใหความเห็นชอบเทากับ 
     

 Σ   (Wi x SMi)                หรือ                 (W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 
          Σ Wi                    W๑+ W๒ +..+ Wi 
 
 
โดยที่  

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
หนวยงานภายในสถาบันฯ และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑   

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ีเกิดข้ึนจริงกับ   
เกณฑการใหคะแนน  

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของหนวยงานภายใน
สถาบันฯ  ;  ๑, ๒,…, i  

 

เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ Σ (Wi x SMi) = ๑ 
๒ Σ (Wi x SMi) = ๒ 
๓ Σ (Wi x SMi) = ๓ 
๔ Σ (Wi x SMi) = ๔ 
๕ Σ (Wi x SMi) = ๕ 

 

เหตุผล :  
เพื่อใหมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสถาบันฯ   โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ ชวยเหลือ 

สนับสนุนการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน  
 

หมายเหตุ : 
                          สําหรับตัวช้ีวัดท่ี ๔ ถาตัวช้ีวัดยอยใด ไมสามารถนําไปใชกับหนวยงานได ไมตองใหคาน้ําหนักใน
ตัวช้ีวัดยอยนั้น เชน รอยละของบทความวิทยานิพนธ ถาหนวยงานไมไดเปดสอนในระดับปริญญาโท/เอก ก็ใหคา
น้ําหนักตัวช้ีวัดเปน  ๐ (ศูนย)     เปนตน 
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 ๑๘

 
ตารางสรุปตัวชี้วัดในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ของ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด 

๑.๑   รอยละของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือศึกษาตอ 
         ภายในระยะเวลา ๑ ป หลังสําเร็จการศกึษา 
๑.๒  รอยละของอาจารยประจาํท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตออาจารย 
         ประจาํ 
๑.๓  รอยละของอาจารยประจาํท่ีไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ ตออาจารย 
         ประจาํ 

๑  มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต 

๑.๔  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังใน 
        ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก 
๒.๑  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือ 
         ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  
๒.๒  จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา 
๒.๓  รอยละของอาจารยท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในและภายนอกตอ 
         อาจารยประจํา 
๒.๔  รอยละของอาจารยประจาํท่ีนําเสนอผลงานทางวิชาการตออาจารยประจํา 

๒.  มาตรฐานดานการ
วิจัยและงานสรางสรรค 

๒.๕ จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน 
        ทางปญญา 
๓.๑  รอยละของโครงการ/กจิกรรม บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความ 
        ตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติตออาจารยประจํา 
๓.๒  รอยละของอาจารยท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ    ท่ีปรึกษา กรรมการวิชาการ /  
         วิชาชีพ  กรรมการสอบ หรือกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธภายนอก 
        สถาบันตออาจารยประจํา 

๓ .   มาตรฐานดานการ
บริการวิชาการ 

๓.๓  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวชิาการและตาม 
        พันธกิจของสถาบันตออาจารยประจํา 
๔.๑  รอยละของกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน 
        นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

๔  ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๒ ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๕.๑  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
๕.๒  ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภาสถาบันฯ 

๕  ดานการประกัน
คุณภาพภายใน /  ดานการ
บริหารจัดการ ๕.๓  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
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 ๑๙

 
ประเด็นการพัฒนาที่  ๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต   ประกอบดวย  ๔  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรอืศึกษาตอ ภายในระยะเวลา  ๑ ป 
                        หลังสําเร็จการศึกษา 
คําอธิบาย  : 
                         -   เปรียบเทียบผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรภาคปกติ ซึ่งไดงานทําในสถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองคกรอื่น ๆ ภายใน ๑ ป  นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในที่นี้รวมถึง
ผูท่ีศึกษาตอในระดับอื่น กับจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใหนําเสนอ
ในรูปรอยละ      
                         -   จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือศึกษาตอ หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท่ีเรียน
ในหลักสูตร ภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ท่ีไดงานทําแลวภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา รวมท้ังผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภายใน ๑ ป นับ
จากวันที่สําเร็จการศึกษา   
                         -   วันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติใหสําเร็จการศึกษา ถือเปนวันที่สําเร็จการศึกษา 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 

ผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  
ท่ีไดงานทํา  หรอื ศึกษาตอภายใน 

ระยะเวลา  ๑ ป  นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

 

 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  

 
 

 
X ๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก 

๑. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีไดงานทําแลว ภายในระยะเวลา ๑ ป นับจาก 
 วันที่สําเร็จการศึกษา 

๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภายใน ๑ ป 
 นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ตัวชี้วัดที่  ๑.๒ รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 
                         -   เปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันฯ ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกกับจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๐

 
                         -   อาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง อาจารยประจําท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก กอนปงบประมาณ ๒๕๔๙ และภายในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙   โดยจะนับรวมอาจารยท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือสูงสุดในสาขานั้นๆ  เชน  ทางดานสาขาวิชาศิลปกรรม          มีปริญญา MFA 
(Master of Fine Arts)      ซึ่งเปนวุฒิการศึกษาสูงสุดของวิชาชีพดานนี้เปนตน     โดยจะตองไดรับวุฒิ จาก
สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 
                          -  อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  

 
 

X ๑๐๐ 
 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก 

๑.   จํานวนอาจารยประจําทุกระดับ 
๒.  จํานวนอาจารยประจําของสถาบันฯ ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยวิธีการนับ  
       ใหนับอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาเอก  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓  รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ ตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 
                          -  เปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๙   กับจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  
                          -  อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   
                          -  แหลงของเงินทุนเพื่อการศึกษาตอตางประเทศ หมายถึง เงินทุนสวนตัวของอาจารยหรือทุนจาก
หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน 
 
สูตรการคํานวณ : 

 
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  

 
 

X ๑๐๐ 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๒๑

 

ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก 

๑.   จํานวนอาจารยประจําทุกระดับ 
๒.  จํานวนอาจารยประจําทุกระดับที่ไดรับทุนเพื่อการศึกษาตอตางประเทศ ใหระบุแหลงของ 
       เงินทุนที่ใชในการศึกษาตออยางชัดเจน    โดยวิธีการนับใหนับเมื่อเขารับการศึกษาแลว  
        ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  

 
ตัวชี้วัดที่  ๑.๔   รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับ 
                            นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก 
คําอธิบาย : 
                            -  เปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ท้ังหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  
                         -  จํานวนวิทยานิพนธ ท่ีตีพิมพ   เผยแพร   ใหหมายความรวมถึง งานสรางสรรคหรือบทความทาง
วิชาการ  ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ   ท้ังวารสารที่
อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระและเทียบเทา
วารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอ
เทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.)  โดยเปรียบเทียบกับจํานวนวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 
                            -  ผูประเมินอิสระ   (Peer Review)    หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิท่ีประเมินบทความของผูท่ีไดรับการ
ตีพิมพในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 
                            -  วารสารระดับนานาชาติ ท่ีอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่
เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI)  ฐานขอมูล Ei Compendex   ฐานขอมูล 
INSPEC   ฐานขอมูล ScienceDirect   ฐานขอมูล PUBMED   ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural Online 
Access)   ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือ ฐานขอมูล PUBSCIENCE  เปนตน 
                            -  วารสารระดับนานาชาติ ท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก  วารสารที่คณะบรรณาธิการตองเปน
ชาวตางประเทศ อยางนอย ๑ คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 
                            -  วารสารระดับชาติ  ไดแก  วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ  จากสถาบันตางๆ 
และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีช่ือเสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวารสารและบรรณาธิการสวนใหญจะตอง
มาจากสถาบันอื่นๆ  
                            -  บทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือระดับชาติ และไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม   (Proceedings)  โดยจะตองเปนบทความ 
ไมใชบทคัดยอ    สําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพรวมเลมรวมกับบทความอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาใหถือเปนหนังสือหรือวารสารระดับนานาชาติ หากหนังสือนั้นอยูในฐานขอมูลสากล 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๒

สูตรการคํานวณ  : 
 
 

บทความ วิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ท่ีตีพิมพเผยแพร 
ท้ังในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙   

 

 จํานวนวิทยานพินธปริญญาโท/เอกทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  

 
 

X ๑๐๐ 
 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก 

๑. จํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก  
ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารระดับชาติ รวมท้ังการ 
ไดรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และไดนําเสนอในรูปของจํานวนของบทความที่ผลงาน 
วิจัยไดรับการตีพิมพท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยจําแนกตามประเภทผลงาน 
ท่ีไดรับการตีพิมพ  เผยแพร ในวารสารระดับตางๆ  โดยระบุถึง 

- ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
- ช่ือบทความ  
- ช่ือผูเขียน 

๒. จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกของระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

        ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  
 
ประเด็นการพัฒนาที่  ๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค    ประกอบดวย  ๕  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่  ๒.๑  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ 

           อาจารยประจํา  
คําอธิบาย : 

- เปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  กับจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึง อาจารยพิเศษ ที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน) 

- งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิจัย 
ท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารย ของหนวยงานภายในสถาบันฯ ท่ีไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ท้ังวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  
วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินและเทียบเทาวารสาร  เชน 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การ
เทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.)   



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๒๓

- งานสรางสรรค      หมายถึง      ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ
ระเบียบวิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือการแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  
หรืองานที่ไดรบัสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรอืวิธีการท่ีเปนประโยชน
ตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานใน
สาขาวิชานั้น   รวมท้ังงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม  

- ผูประเมินอิสระ (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิท่ีประเมินบทความของผูท่ีไดรับ         
การตีพิมพในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 

- วารสารระดับนานาชาติ ท่ีอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสาร
ท่ีเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI)  ฐานขอมูล Ei Compendex  
ฐานขอมูล INSPEC   ฐานขอมูล Science Direct  ฐานขอมูล PUBMED  ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural 
Online Access)  ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือ  ฐานขอมูล PUBSCIENCE   เปนตน 

- วารสารระดับนานาชาติ ท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่คณะบรรณาธิการตองเปน
ชาวตางประเทศอยางนอย ๑ คน  และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 

- วารสารระดับชาติ   ไดแก  วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ  จากสถาบัน
ตางๆ และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีช่ือเสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวารสารและบรรณาธิการสวนใหญ
จะตองมาจากสถาบัน 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 

จํานวนงานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙    

 
 

X ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก 

๑. จํานวนอาจารยประจําทุกระดับ 
๒. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําของสถาบันฯ ท่ีไดรับการตีพิมพใน 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารระดับชาติ รวมท้ังการ 
ไดรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และไดนําเสนอในรูปของจํานวนของบทความที่ผลงาน 
วิจัยไดรับการตีพิมพท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยจําแนกตามประเภทผลงาน 
ท่ีไดรับการตีพิมพ  เผยแพร ในวารสารระดับตางๆ  โดยระบุถึง 

 -   ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
 -  ช่ือบทความ  
 -  ช่ือผูเขียน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๔

 
ตัวชี้วัดที่  ๒.๒   จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา  
คําอธิบาย : 

- เปรียบเทียบจํานวนเงินวจิัยท่ีหนวยงานภายในสถาบันฯ ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  
ท้ังจากภายในและภายนอก กับจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด โดยใหนําเสนอในรูปสัดสวน 

- จํานวนเงินดานวิจัยท่ีหนวยงานภายในสถาบันฯ ไดรับจากแหลงตาง ๆ   ประกอบดวย 
     ๑. งบประมาณของหนวยงานภายในสถาบันฯ  ไดรับการจัดสรร  ประจําปงบประมาณ  
          พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     ๒. งบอุดหนุนจากรายไดของหนวยงานภายในสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     ๓. เงินนอกงบประมาณ ซึ่งเปนเงินสนับสนุนในการทําวิจัยจากองคกรภายในและภายนอก

ประเทศ ท้ังนี้ตองเปนหนวยงานภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับสถาบันฯ 
- จํานวนเงินในการทําวิจัย รวมถึง  วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ  ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก

ภายนอก สําหรบัการวิจัย  โดยใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องมอืนั้นๆ  
- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง

อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)  
 
สูตรการคํานวณ  : 

 จํานวนเงินวจิัยท่ีสถาบันฯ ไดรับงบประมาณ ในป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  จากภายในและภายนอก 

 

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙    

 
  

 
ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก 

๑. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรจากงบประมาณของสถาบันฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีไดรับจากงบอุดหนุนจากรายไดของสถาบันฯ   ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีไดรับจากเงินนอกงบประมาณ  ซึ่งเปนเงินสนับสนุนในการ
ทําวิจัยจากองคกรภายในประเทศ  ท้ังนี้  ตองเปนหนวยงานภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับสถาบันฯ 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๒๕

 
ตัวชี้วัดที่  ๒.๓  รอยละของอาจารยท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

- เปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันฯ  ท่ีไดรับทุนเพื่อไปทําวิจัย ท้ังภายในและ
ตางประเทศ กับจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา ๙ เดือน)  
                           หมายเหตุ   กรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหนับจํานวนอาจารยประจําที่ทําวิจัยทุกคน 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙    

 
 

X ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก 

๑.  จํานวนอาจารยประจํา  
๒. จํานวนอาจารยท่ีไดรับทุนเพื่อไปทําวิจัยท้ังในและตางประเทศ  

 
ตัวชี้วัดที่  ๒.๔ รอยละของอาจารยประจําท่ีนําเสนอผลงานทางวิชาการตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

- เปรียบเทียบจํานวนอาจารยของหนวยงานภายในสถาบันฯ ท่ีนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังใน
และตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  กับจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถงึอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  

- ผลงานทางวิชาการ   หมายถึง  
  ๑. ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับ 
      สาขาวิชา  
  ๒. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรบัระดับนานาชาติและระดับชาติ  
  ๓. งานที่ไดรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรท้ังในและตางประเทศ 
  ๔. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอ 
          สาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการ 
          บุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  
  ๕. งานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๖

 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 

จํานวนอาจารยท่ีนําเสนอผลงานทางวิชาการ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙    

 
 

X ๑๐๐ 
 

ขอมูลที่ตองการ  : 
 ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก 

๑.  จํานวนอาจารยประจําทุกระดับ 
๒. จํานวนอาจารยประจําท่ีนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ  

 
ตัวชี้วัดที่  ๒.๕ จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
คําอธิบาย : 

- จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใน
ปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๙  ซึ่งไดแก 

๑. ผลงานทางวิชาการ ท่ีไดมีการ ศึกษาคนคว าตามกระบวนการ  ระเบียบวิธี วิ จั ย 
ท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา   

๒. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ   
๓. งานที่ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
๔. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอ

สาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถ
ในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น    

๕. งานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 
๖. สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคท่ีไดมีการศึกษา คนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยท่ี

เหมาะสมกับสาขาวิชา หรือการแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ  

- ผลงานวิจัยดังกลาว ตองไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา อาทิ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  
เปนตน   ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

- จะนับเปนผลงานเมื่อไดรับการออกสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรแลว 
 
ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก  จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาทั้งในประเทศและตางประเทศ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๒๗

 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ   ประกอบดวย  ๓  ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่  ๓.๑   รอยละของโครงการ/กิจกรรม บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 
                            ประเทศชาติ ตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

- เปรียบเทียบโครงการ/กิจกรรม การบริการทางวิชาการที่หนวยงานภายในของสถาบันฯ ได
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตอจํานวนอาจารยประจํา  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

- บริการทางวิชาการ หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการทางวิชาการเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคม
และชุมชน  โดยเปนกิจกรรมหรือโครงการที่ชวยพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของกิจกรรมหรอื
โครงการตางๆ เชน   
 •  โครงการการใหบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 
 •  โครงการการพัฒนานวัตกรรม  เพื่อพัฒนาหรือชวยเหลอืสังคมและชุมชน   (ท้ังดาน 
                                       เทคโนโลยวีิทยาศาสตร และสังคมศาสตร)    
 •   โครงการสัมมนา/ประชุมทางวิชาการ โครงการอบรมใหความรูแกทองถิ่น  เปนตน   
 ท้ังนี้  ใหคํานึงถึงการไดรับผลประโยชนของกลุมเปาหมายเปนหลัก   

- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถงึอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   
 

สูตรการคํานวณ  : 
 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม บรกิารทางวิชาการที่ตอบสนองความตองการ 
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙   

 

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙    

 
 

X ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
                        ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก  

๑.  จํานวนอาจารยประจํา  
๒. จํานวนของกิจกรรม โครงการทางวิชาการทั้งหมด        จําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่

ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน    เชน   โครงการสัมมนา/ประชุมทางวิชาการ    โครงการอบรมใหความรูแก
ทองถิ่น เปนตน 

-   การนับกิจกรรม หรือโครงการสามารถนับตามจํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม/โครงการที่
ดําเนินการจริง 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๘

 
ตัวชี้วัดที่  ๓.๒  รอยละของอาจารยท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา  กรรมการวิชาการ / วิชาชีพ  กรรมการสอบ 
                            หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

- เปรียบเทียบจํานวนอาจารยของหนวยงานภายในสถาบันฯ ท่ีเปนที่ปรึกษา  กรรมการวิชาการ/
วิชาชีพ  กรรมการสอบ หรอืกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบันฯ กับจํานวนอาจารยประจํา โดยให
นําเสนอในรูปรอยละ  

- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถงึอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   

- การเปนที่ปรึกษา กรรมการวชิาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบนัฯ  นับเฉพาะ 

๑.  การเปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษาใหกับภาคเอกชน (เชน หอการคา สภาอุตสาหกรรม เปนตน)   
สวนราชการสวนกลาง  สวนราชการสวนภูมภิาค (จังหวัด)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.  อบต.) ชุมชนและ
สังคม  

๒.  การเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ใหกับสถาบันตางๆ  
๓.  การเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันฯ  โดยการนับการเปนอาจารยท่ีปรึกษา

นั้น ใหนับเพียงครั้งเดียวตอนักศึกษา ๑ คน  
ทั้งนี้ ไมนับรวมการเปนวิทยากร 

 
สตูรการคํานวณ  : 

 
 

จํานวนอาจารยท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา กรรมการวิชาการ  วิชาชีพ 
กรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙    

 
 
 
 

X ๑๐๐ 
 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
                        ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก  

 ๑.  จํานวนอาจารยประจํา  
                                     ๒.  จํานวนอาจารยประจาํท่ีเปนที่ปรึกษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ วิทยานิพนธภายนอก 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๒๙

 
ตัวชี้วัดยอยที่  ๓.๓  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการตามพันธกิจของสถาบัน 
                                  ตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

- ระดับความสําเร็จ หมายถึง หนวยงานภายในสถาบันฯ ไดมีการบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน 
ท่ีสอดคลองกับพันธกิจเฉพาะของหนวยงานมากนอยเพียงใด 

-  ประสิทธิผล หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการใหบริการวิชาการของหนวยงานภายในสถาบันแก
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ รวมท้ัง การนาํความรูประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอนและ
การวิจัย ซึ่งสามารถวัดไดและเปนรูปธรรม ท้ังนี้ประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพนั้นจะตอง
สอดคลองกับพนัธกิจตามกฎหมาย 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยางครบถวนตามพันธกิจ
ของหนวยงาน 

๒ มีการใหบริการวิชาการแกสังคม ตามแผนหรือโครงการ ในการใหบริการวชิาการ 
อยางครบถวนตามพันธกิจของหนวยงาน 

๓ มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวจิัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ในการใหบริการวิชาการแกสังคม 

๔ มีผลงานวิจยั/ผลงานสรางสรรค ท่ีเกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม 
๕ เกิดเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน และองคกรในชุมชนในการพัฒนาความ

เขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 
 

 
ขอมูลที่ตองการ  :   
                        ขอมูลท่ีตองรายงาน  ไดแก 

๑. หลักฐานการใหบริการวิชาการของหนวยงาน เปนไปตามพันธกิจเฉพาะของหนวยงาน  เชน  
แผน/โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแกสังคม  

๒. หลักฐานที่หนวยงานไดใชองคความรูจากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม 

๓. หลักฐานที่หนวยงาน ไดใชองคความรูจากการวิจัย ท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน และ
สังคม 

๔. ผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคท่ีเกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม  
๕. หลักฐานที่แสดงเครือขายความรวมมอืระหวางหนวยงาน และองคกรในชุมชน      ในการ

พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรยีนรู 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๓๐

 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔   ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประกอบดวย  ๒  ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่  ๔.๑   รอยละของกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 
                          เทียบเทา 
คําอธิบาย : 

- เปรียบเทียบจํานวนของกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับจํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่เรียนเต็มเวลาเทียบเทาท้ังหมด โดยใหนาํเสนอในรปูรอยละ  

- กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม หมายถงึ   
๑.  กิจกรรมที่หนวยงานใหการสนับสนุน ชวยเหลอื จรรโลงศลิปะและวัฒนธรรม   
     ภูมิปญญาไทย   
๒. กิจกรรมที่มุงปลูกฝงคุณธรรมจรยิธรรมอันดีงาม ท่ีหนวยงานไดจัดข้ึน โดยมีแนวคิดเพื่อการ

สืบทอดทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยผานทางกระบวนการผลิตบัณฑิต งานวิจัยและบริการวิชาการ   
๓.  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง   
๔.  กิจกรรมหรือโครงการ  อาทิ   กิจกรรมการทํานุบํารุง และการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น หรอื กิจกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตของสังคม  เปนตน 
- นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  หมายถึง นักศึกษาที่มีสถานภาพเปนนักศึกษาของสถาบันฯ และได

มีการลงทะเบียนเรียน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
- หนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  หมายถึง  ผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน กับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ภาควิชาหรือคณะนั้นเปดสอน 
- FTES (ระดับปริญญาตรี)  =   SCH/๓๖ 

 
                                สูตรการคํานวณ  นักศึกษาภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) 

   จํานวนนักศึกษา  X  จํานวนหนวยกิตของ แตละรายวิชาที่เปดสอน 
จํานวนหนวยกติท่ีเรียนเต็มเวลา 

 
สูตรการคํานวณ  :  

 
 

จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา   
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙   

 

 
 

X ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๓๑

 

ขอมูลที่ตองการ : 
                        ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก  

๑.     จํานวนของกิจกรรม   โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     การจรรโลง
ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย รวมถึงกจิกรรมที่ปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรมอันดีงามทั้งหมด ท่ีหนวยงาน  ได
จัดข้ึนหรือใหการสนับสนุนชวยเหลอื ใหกับสังคมและชุมชนในแตละป  

๒. ขอมูลจํานวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนเต็มเวลา   
 
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธิบาย : 
                        ระดับความสําเร็จ  หมายถึง หนวยงานไดดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมตามพันธกิจมาก
นอยเพียงใด 
                          ประสิทธิผล  หมายถึง ผลของการทํานุบํารุง ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยผานการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย และการบริการวิชาการ การมีผลงาน การพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐาน ศิลปะ และวัฒนธรรมใหเปน
วิถีชีวิตของหนวยงาน ซึ่งเปนรูปธรรม และวดัได 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๒ มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการในขอ ๑   
๓ มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก  

อยางนอย  ๑ ดาน  
๔ มีการสรางสรรคนวัตกรรม/ องคความรู ภูมิปญญาไทยในเรื่องใหมไปสูสากล 
๕ มีการเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทยใหไปสูสากล 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
                        ขอมูลท่ีตองรายงาน  ไดแก 

๑.   หลักฐานการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมโดยผานพันธกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัยและ
การบริการวิชาการ 

๒.   องคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาสรางสรรคมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 
๓ .  หลักฐานการสรางสรรคองคความรูภูมิปญญาไทยไปสูสากล 
๔.   หลักฐานการอนุรักษ พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 
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 ๓๒

ประเด็นการพัฒนาที่  ๕   ดานการประกันคุณภาพภายใน/ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย  ๒  ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่  ๕.๑   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
คําอธิบาย : 

- ความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอน การดําเนินงานของหนวยงาน ในการกําหนดใหมี
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยที่หนวยงานจะตองกําหนดระเบียบ วิธีการ ข้ันตอน 
บุคลากร งบประมาณและการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สถาบันฯ และตนสังกัด 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ไดกําหนดไว นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลที่ไดจากการดําเนินงานของการ
ประกันคุณภาพภายในที่ไดนํามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนที่กาํหนดไว 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ไมมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
๒ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกําหนดระเบียบ วิธีการ 

ข้ันตอน บุคลากร งบประมาณและระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน  เชน ระบบ
พัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ ระบบประเมินคุณภาพ  อาทิเชน นโยบาย
และแผนงานการประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบการทํางาน
ประกันคุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพ 

๓ มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง
ตอเนื่อง เชน การดําเนินการ/การติดตามตามคูมือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและ
เกณฑการประกันคุณภาพ การดําเนินการตามแผนงานการประกันคุณภาพ แตการ
ดําเนินการนอยกวารอยละ ๗๐ 
 

๔ มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง
ตอเนื่องและดําเนินการไดครบรอยละ ๑๐๐ 

๕ มีการประเมินผลลัพธ และการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
                         ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก  
 -   หลักฐานที่แสดงวา ไดมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
ขอมูลท่ีจัดเก็บ ไดแก  

  ๑)  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  
  ๒) ระบบพัฒนาคุณภาพ  
  ๓) ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ  
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 ๓๓

ตัวชี้วัดที่  ๕.๒    ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภาสถาบันฯ 
คําอธิบาย : 
  - คุณภาพของการกํากับดูแลของคณะกรรมการสภาสถาบัน หมายถึง ระบบและแนวทางที่จัดใหมี
กระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนํา และการใหแนวคิดและเสนอแนวทางการดําเนินงานของสถาบันฯ ใหมี
ความรับผิดชอบตามหนาท่ีดวยความโปรงใส สรางความสามารถในการพัฒนาทั้งดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
การพัฒนางานวิจัย รวมถึงงานดานวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม และเพิ่มคุณคาใหกับผูมีสวนไดสวน
เสียในระยะยาว ภายใตกรอบการมีจริยธรรมที่ดี หลักสากลที่เปนมาตรฐานของการกํากับดูแลที่ดี ซึ่งมี ๖ ประการ 
ประกอบดวย 
      ๑.  Accountability  ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติตามหนาท่ี 
      ๒. Responsibility  ความสํานึกในหนาท่ีดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ  
      ๓.  Equitable Treatment  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียเทาเทียมกัน 
      ๔.  Transparency  ความโปรงใส  ซึ่งแบงไดเปน     
     -  ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได 
                                          -  เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส 
      ๕. Vision to Create Long Term Value  การมีวิสัยทัศน โดยมองการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการ 
           ของสถาบันฯ ในระยะยาวและตองเปนการเพิ่มความสามารถทุกดาน 
      ๖.  Ethics  การสงเสริมใหมีการกํากับ ดูแล และจรรยาบรรณที่ดี 
                 -  จากหลักสากลดังกลาว ไดกําหนดหลักเกณฑในการประเมินผล ๒ หมวด ดังนี้ 
      หมวดที่ ๑   คณะกรรมการสภาสถาบัน กําหนดน้ําหนักรอยละ ๖๕ 
      หมวดที่ ๒  การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส  กําหนดน้ําหนักรอยละ ๓๕ 
                                    ๑.  คณะกรรมการสภาสถาบัน  (๖๕ %) 
                                      กลาวถึง คุณสมบัติของคณะกรรมการความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ หนาท่ีความ
รับผิดชอบที่สําคัญ บทบาทของกรรมการการประเมินผลของคณะกรรมการ และการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการ                         
                         ๑.๑  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
                     ๑.๑.๑  คณะกรรมการสภาสถาบัน ควรมีกรรมการอิสระ ท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ผูเชี่ยวชาญ เฉพาะดาน เชน ดานงานวิจัย ดานการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต เปนตน จากภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มี
ความรูความสามารถอันเปนประโยชนตอกิจการและการพัฒนาสถาบันฯ (๑๐ %) 
                         ๑.๒  หนาที่รับผิดชอบที่สําคญัของคณะกรรมการ 
                     ๑.๒.๑  ใหขอเสนอแนะและแนวทางในการวางนโยบายของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม  (๗ %) 
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 ๓๔

                     ๑.๒.๒  ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และนโยบาย รวมถึงตัวช้ีวัด 
และเปาหมาย  (Key Performance Indicator) ทางดานคุณภาพของบัณฑิต ดานพัฒนางาน วิจัย ดานบริการวิชาการ
ของสถาบันฯ  (๖ %) 
                     ๑.๒.๓  ควรจัดใหมีระเบียบหรือวิธีการตาง ๆ เพื่อใหคณะกรรมการสภาสถาบัน ไดมี
การกํากับ ดูแล ฝายบริหารอยางมีประสิทธิผล และเพื่อใหคณะกรรมการไดปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบที่มี  
(๖ %) 
                     ๑.๒.๔  ทบทวนกระบวนการวางแผน       และแผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ   
โดยเฉพาะแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ    อันเนื่องจากผลประเมินคุณภาพจากภายนอก  
(๗ %) 
                     ๑.๒.๕  ไมเปนกรรมการในการจัดซื้อจัดจางของสถาบันฯ   (๗ %) 
                     ๑.๒.๖   ควรสอดสองดูแล และหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน 
(Conflicts of Interst) ท่ีอาจเกิดข้ึนในสถาบันฯ   (๗ %) 
                         ๑.๓  การดําเนินการประชุมคณะกรรมการ 
                     ๑.๓.๑  คณะกรรมการควรประชุมโดยสม่ําเสมออยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง และตาม
ความจําเปน  (๑๕ %) 
                                    ๒.  การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส  (๓๕ %) 
                                       เปนการเปดเผยสารสนเทศอยางครบถวน เพียงพอและดําเนินการตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ไดแก 
                         ๒.๑  การเปดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอสาธารณชน  (๑๗ .๕%) 
                         ๒.๒  การเปดเผยรายการขัดแยงทางผลประโยชนทุกกรณีท่ีเกิดข้ึนโดยครบถวน ในกรณีท่ี
ไมสามารถหลกีเลี่ยงไมใหเกดิความขัดแยงของผลประโยชนได รวมท้ังการเปดเผยกรณีท่ีมีการอนุมตัิจัดซื้อจัดจาง
ในอํานาจของอธิการบดี หรือตาํแหนงเทียบเทาข้ืนไป  (๑๗ .๕%) 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ การกํากับดูแลของสภาสถาบัน มีคุณภาพตามเกณฑต่ํากวา รอยละ ๒๕ 
๒ การกํากับดูแลของสภาสถาบัน มีคุณภาพตามเกณฑระหวาง รอยละ ๒๕-๔๙ 
๓ การกํากับดูแลของสภาสถาบัน มีคุณภาพตามเกณฑระหวาง รอยละ ๕๐-๗๔ 
๔ การกํากับดูแลของสภาสถาบัน มีคุณภาพตามเกณฑระหวาง รอยละ ๗๕-๘๙ 
๕ การกํากับดูแลของสภาสถาบัน มีคุณภาพตามเกณฑระหวาง รอยละ ๙๐ ข้ึนไป 

 

ขอมูลที่ตองการ : 
                        ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก   
 - รายงานการกํากับดูแลของคณะกรรมการสภาสถาบันในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  
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 ๓๕

 
ตัวชี้วัดที่  ๕.๓  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
คําอธิบาย 

- เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีเรียนเต็มเวลากับอาจารยประจํา  แสดงในรูป
ของสัดสวน 

- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถงึอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  

- นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  หมายถึง นักศึกษาที่มีสถานภาพเปนนักศึกษาของสถาบันฯ และได
มีการลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

- หนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) หมายถึง  ผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ภาควิชาหรือคณะนั้นเปดสอน 

FTES (ระดับปริญญาตรี)  =   SCH/๓๖ 
FTES (บัณฑิตศึกษา)       =   SCH/๒๔ 

 

สูตรการคํานวณ  :   นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  (FTES) 
 
 

   จํานวนนักศึกษาของสถาบันฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๙   
X  จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนในหนึ่งปการศึกษา 
จํานวนหนวยกติท่ีเรียนเต็มเวลาในหนึ่งปการศึกษา 

 
 

  ทั้งนี้    ถาหนวยงานเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใหนับรวมมาดวย 
 
ขอมูลที่ตองการ  : 
                        ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก  

๑. จํานวนอาจารยประจํา  
๒. ขอมูลจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนเต็มเวลา โดยจําแนกนักศึกษาตามระดับ

ปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก 
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 ๓๖

 
 

มิติที่ ๒   มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
 

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๕   รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 
น้ําหนัก : รอยละ ๘ 
  

คําอธิบาย : 
• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันฯ        โดยสํานักงาน  ก.พ.ร. 

จะเปนผูจัดจางการดําเนินการสํารวจ 
• การสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้                   

(๑)    ความพึงพอใจดานกระบวนการ   ขั้นตอนการใหบริการ  
(๒)   ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(๓)   ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
(๔)  ความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต             พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการของสถาบันฯ โดยทําการศึกษาความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของนายจาง ซึ่งรับรูวาการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตไดผลดี เปนไปตามความตองการและความคาดหวังของนายจาง ท้ังนี้ ความพึงพอใจในการ
ทํางานของบัณฑิต     ตองครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ๓  ดานของบัณฑิต  ท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  คือ 

       ๑)   คุณสมบัติดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้น ๆ 
โดยสอบถามเกี่ยวกับความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียน  ความสามารถในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ อาทิ 
ประสิทธิผลจากการปฏิบัติงาน และความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จ  ความสามารถในการจัดระบบงานและ
ควบคุมงาน ความสามารถในการบริหารคน และการสรางสรรคงานใหม 

      ๒)   คุณสมบัติดานการมีความรูความสามารถพื้นฐาน    ท่ีสงผลตอการทํางาน      อาทิ 
ความเปนผูนําและผูตามที่ดี  การมีทักษะในการสื่อสาร การปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงาน การทํางานเปนทีม การมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห วิเคราะหการแกปญหา การตัดสินใจ ความรูความสามารถดาน
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 

      ๓)   คุณสมบัติดานการเปนผูมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ   โดยพิจารณาจาก
ความซื้อสัตย การตรงตอเวลา ความมีวินัย ความภักดีตอหนวยงาน องคกร เปนตน  ท้ังนี้ การพิจารณาคุณสมบัติ
ดังกลาว อาจนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการกําหนดพิสัยอัตราเงินเดือนของบณัฑิต ในกลุมสาขาวิชาเดียวกันไดดวย   

(๕)   ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันฯ      หมายถึง      บทบาทของสถาบันฯ ท่ีมีตอ
สังคม มี ๓ ดาน ไดแก  บทบาทดานการเปนผูเตือนสติใหกับสังคม  บทบาทดานการชี้นําสังคม  และบทบาทดาน
การตอบสนองตอความตองการของสังคม 
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 ๓๗

  
ประเด็นการสํารวจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก คอื 
• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ท่ีมารับบริการจากสถาบันฯ 
• สถาบันการศึกษา สามารถเสนองานบริการท่ีจะนํามาประเมินผลได จํานวน ๓ งานบริการ ใน

ประเด็น ๑-๓  โดยจะตองเปนงานที่ เปนภารกิจหลัก ท้ังนี้ ตองไมซ้ํากับงานบริการที่ไดเสนอไปแลว  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗  และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

• สําหรับสถาบันการศึกษา ท่ีไดรับการสํารวจความพึงพอใจครบทุกงานบริการแลว สามารถเสนอ
งานบริการเดิมได  โดยเลือกงานบริการที่มีผลสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  ได ๓ งานบริการ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 
 ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ ๕  ตอ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 
 

เงื่อนไข :  
ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 

 
เหตุผล :   

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕   มาตรา ๓/๑ บัญญัติวา  
“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวทางหนึ่ง
ท่ีจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการ
ของประชาชน 
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 ๓๘

 
ประเด็นการประเมินผล : การมีสวนรวมของประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ ๖   ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ ๓ 
 
คําอธิบาย : 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารท่ีเจาหนาท่ีหรอืหนวยงานของรัฐไดเปดโอกาส
ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของรัฐ ในทางตรงหรอื
ทางออม ในอนัที่จะสนองตอบตอความตองการของตนเอง โดยในทางตรง ไดแก การที่ภาครัฐเปดโอกาสให
ประชาชนไดตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืเขารวมดําเนินการในกิจการของรัฐโดยตรง เชน 
การจัดรับฟงความเห็น การรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขา การใหประชาชนรวมเปน
กรรมการจัดซ้ือจัดจาง การลงประชามติ เปนตน สวนในทางออม ไดแก การเสนอความเห็นผานเครือขายหรือ
ตัวแทนกลุมตางๆ รวมท้ังการใหขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ เชน จดหมายขาว เว็บไซต  สื่อโทรทัศน วิทยุ เปนตน 

หนวยงาน จะมีระบบการบริหารราชการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น   จะ
พิจารณาจากการที่หนวยงานมรีะบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการ การบริหารราชการแบบมีสวนรวม  ท่ีมีการ
ประยุกตใชในระดับสากล ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. เปนหนวยงานที่เปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทางในการ
ใหขอมูลขาวสารแก นิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน รวมท้ังผู ท่ีเกี่ยวของ กลุมเปาหมายเฉพาะและ
ประชาชนโดยรวม 

๒. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของหนวยงานอยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งจําเปนตองมีแผนการดําเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม โดยอาจจะใชวิธีการตาง ๆ เชน 
การจัดชองทางที่ใหประชาชนและผูรับบริการไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  ท้ังอยางเปนทางการหรือไม
เปนทางการ เชน การจัดตูรับขอคิดเห็น การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เปนตน 

๓. เปนหนวยงานที่มีระบบการจัดการขอมูลท่ีไดรับจากผูรับบริการ และผูท่ีเกี่ยวของเพื่อนําขอมูล
ตาง ๆ  ไปประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของหนวยงาน  
และการตัดสินใจที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ โดยควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการรวบรวม และรายงาน
สรุปผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูรับบริการ ประชาชน และผูเกี่ยวของ มีการจัดทําแผนหรือแนวทางการ
ปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน 

๔. เปนหนวยงานที่ เปดโอกาสใหภาคประชาสังคม  (ภาคเอกชน  ประชาชน  และเครือขาย 
ตาง ๆ)  ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของหนวยงาน โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือรวม
การกําหนดทิศทางนโยบายของหนวยงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หรือตามที่กําหนดไวในกฎหมายตาง ๆ 
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 ๓๙

 
๕. เปนหนวยงานที่ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่

เปนรูปธรรมใหภาคประชาชน หรือผู ท่ีเกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของหนวยงาน 

ท้ังนี้ การวัดความสําเร็จของหนวยงานในระยะแรกนี้  สามารถนับไดจากระดับความสําเร็จ  ระดับที่ 
๑-๕ ของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมวาระบบตางๆ แตละข้ันตอน มีครบตามที่กําหนดหรือไม และ
จําเปนตองพิสูจนถึงคุณภาพของการดําเนินงานแตละข้ันตอนดวย การกําหนดตัวช้ีวัดนี้เปนการกําหนดการวัดในป
แรกๆ เทานั้น เนื่องจากยังไมเคยมีการวัดระดับความสําเร็จดานนี้มากอน ในปตอๆ ไปจําเปนตองปรับปรุงแนว
ทางการวัดใหสมบูรณมากขึ้น 
 

เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
โดยที ่:  

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ข้ันตอนที่ ๑ หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส โดยมีชองทางตางๆ  

ตอไปนี้ อยางนอย ๕ ชองทาง ไดแก 
 ๑) เอกสารสิ่งพิมพ 
 ๒) แผนพับ 
 ๓) จดหมายขาว 
 ๔) แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ๕) ติดประกาศตางๆ 
 ๖) เว็บไซต 
 ๗) การจัดทําโฆษณา 
 ๘) การจัดทําโลโก 
 ๙) การจัดนิทรรศการ 
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 ๔๐

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
 ๑๐) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อสิ่งพิมพ (Press release) 
 ๑๑) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศน 
 ๑๒) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อวิทย ุ
 ๑๓) การจัดงานแถลงขาว (Press conference) 
 ๑๔) การจัดทําสื่อเผยแพร (Bill board) 

ข้ันตอนที่ ๒ หนวยงานมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย ๓ ชองทาง ตอไปนี้ 
ไดแก 

 ๑) การจัดใหมีตูรบัขอคิดเห็น 
 ๒) การจัดใหมีสายดวน  
 ๓) การจัดใหมีตูไปรษณียรับเรื่องจากประชาชน 
 ๔) การสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชน  
 ๕) การจัดสัมมนาวิชาการตางๆ 
 ๖) การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing)            
 ๗) การจัดใหมีศูนยขอมูล / หองสมุด 
 ๘) จัดทําเว็บไซตซึ่งมีชองทางสื่อสารกับประชาชน (Chat room หรอื Web board) 

ข้ันตอนที่ ๓ หนวยงานมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีการนํา
ความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและมีการ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

ข้ันตอนที่ ๔ หนวยงานมีท่ีปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน (ท้ังท่ี  เปนทางการและไมเปนทางการ)  
โดยมีการดําเนนิกิจกรรมรวมกันอยางตอเนือ่งและชัดเจน  เชน  มีการจัดประชุมรวมกัน
อยางนอยปละ ๒ ครั้ง เปนตน  

ข้ันตอนที่ ๕ มีกระบวนการ / กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน   
 

เหตุผล :  
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) ยุทธศาสตรท่ี ๗ : การเปด

ระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม ซึ่งไดผานความเห็นของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ นั้น ไดกําหนดใหมีการพัฒนาระบบราชการใหมีลักษณะเปนระบบที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมมากขึ้น อันเปนหลักสําคัญประการหนึ่งท่ีสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ และมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕    ซึ่งได
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ตามยุทธศาสตรท่ี ๗ ดังกลาว รัฐบาลตองสรางหลักเกณฑใหแตละสวนราชการใหมีระบบปรึกษาหารือกับ
ประชาชน สํารวจความตองการของประชาชน หรือจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางสม่ําเสมอ
เปนระยะ ๆ โดยเฉพาะโครงการหรือการปฏิบัติราชการที่อาจมีผลกระทบตอประชาชน 
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 ๔๑

ประเด็นการประเมินผล : การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) 
ตัวชี้วัดที่ ๗   ระดับความสําเรจ็ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย   (Professional Ethics)   ของ

สถาบันฯ 
น้ําหนัก : รอยละ ๔  
 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากการที่สถาบันฯ  ไดกําหนดและใหแนวทางวิธีการใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย โดยมีการกาํหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร มีกระบวนการสงเสริมให
ผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ี
ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินจิฉัยได  
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ 
๑ สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
๒ มีขอ ๑   และมีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
๓ มีขอ ๒  และมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
๔ มีขอ ๓  และมีมาตรการในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมี

การปรับปรุงจรรยาบรรณใหทันสมัย 
๕ มีขอ ๔  และมีแนวทางการนําสารสนเทศเกี่ยวกับการกระทําผิดจรรยาบรรณ มาใช

วางแผนปองกนั หรือหาแนวทางแกไข 
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 ๔๒

มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
น้ําหนัก : รอยละ ๓ 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของ
หนวยงาน เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของหนวยงาน ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
เพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ  โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)    

 

พิจารณาจากการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
การใหคะแนน    จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจาย และถวงน้ําหนกัสําหรับอัตราการเบิกจายเงิน ในสวน
ของรายการคาครุภัณฑ และรายการคาท่ีดิน และสิ่งกอสราง  ดังนี้  

การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละรายการ 
รายการงบประมาณรายจายลงทุน น้ําหนัก : Wi (รอยละ) 

๑. รายการคาครุภัณฑ ๐.๙๐ 
๒. รายการคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ๒.๑๐ 

 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ 
                                 =       ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ       x ๑๐๐ 
                                           วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑท่ีไดรับ 

 
 
   รอยละของอตัราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
                                 =     ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาท่ีดินและสิ่งกอสราง     x ๑๐๐ 
                                         วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาท่ีดินและสิ่งกอสรางที่ไดรับ 
 

 

หมายเหตุ :   การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่หนวยงานประหยัดได และไมได
นําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ         ท้ังนี้  ขอใหหนวยงานรายงานวงเงินงบประมาณที่
ประหยัดไดดังกลาว  (งบประมาณเหลือจาย)   เพื่อใชประกอบการประเมินผล 
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 ๔๓

 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ              

รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย      
เงินงบประมาณรายจายลงทนุ 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ   
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 
๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 

คาคะแนนที่ได
ของแตละ
รายการ 
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก   
(SMi x W i) 

 

๑. รายการ         
คาครุภัณฑ 

๐.๓๐ 
(๐.๙๐/
๓.๐๐) 

๖๓ ๖๘ ๗๓ ๗๘ ๘๓ คาคะแนน
ของรายการ  
คาครุภัณฑ 

(คาคะแนนของรายการ     
คาครุภัณฑ x  น้ําหนักของ

รายการคาครุภณัฑ) 
๒. รายการ        
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

๐.๗๐ 
(๒.๑๐/
๓.๐๐) 

 

๖๓ ๖๘ ๗๓ ๗๘ ๘๓ คาคะแนน
ของรายการ
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

(คาคะแนนของรายการคา
ท่ีดินและสิ่งกอสราง x 

น้ําหนักของรายการคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง) 

 รวม =๑       ผลรวมของ (คาคะแนนของ
รายการคาครุภัณฑ x น้ําหนัก
ของรายการคาครุภัณฑ) +  
(คาคะแนน ของรายการคา
ที่ ดิ นและสิ่ งก อสร า ง  x 
น้ําหนักของรายการคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง)  

 
         หมายเหตุ :      แปลงน้ําหนักของแตละรายการใหผลรวมของน้ําหนักของทุกรายการเทากับ ๑ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

 
ผลรวมของ  (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนักของรายการงบประมาณรายจายลงทุน) 

 
 
หรือ 
 

 
 
 

 
 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาครุภัณฑ x น้ําหนักของรายการคาครุภัณฑ) 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาท่ีดินและสิ่งกอสราง x น้ําหนักของรายการคาท่ีดินและสิ่งกอสราง) 

+ 
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 ๔๔

 
โดยที่ : 

น้ําหนักของรายการ
งบประมาณรายจายลงทุน(Wi) 

หมายถึง น้ําหนกัความสําคัญที่ใหกับงบประมาณรายจายลงทุนแตละรายการ    
โดยน้ําหนักของทุกรายการรวมกัน  =  ๑ 

คาคะแนนที่ไดของ           
แตละรายการ (SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบผลสําเร็จของรอยละของอัตรา           
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในแตละรายการกับเปาหมายที่
กําหนดไว 

รายการงบประมาณรายจาย
ลงทุน (i) 

หมายถึง ลําดับที่ของงบประมาณรายจายลงทุน ซึ่งประกอบดวยรายการ       
คาครุภัณฑ และรายการคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนักของรายการ

งบประมาณรายจายลงทุน) = ๑  
๒ ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนักของรายการ

งบประมาณรายจายลงทุน) = ๒ 
๓ ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนักของรายการ

งบประมาณรายจายลงทุน) = ๓ 
๔ ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนักของรายการ

งบประมาณรายจายลงทุน) = ๔ 
๕ ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนักของรายการ

งบประมาณรายจายลงทุน) = ๕ 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  

ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากงานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 
 
เหตุผล :   

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกหนวยงานในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการเบิกจายเงิน
งบประมาณของหนวยงานตางๆ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวมของสถาบันฯ และ
ประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดคือ รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนกําหนดไวเทากับ รอยละ ๗๓ 
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 ๔๕

 

ตัวอยางการคํานวณคะแนน : 
ตัวอยางที่ ๑ :  

รายการครุภัณฑ รายการที่ดินและสิ่งกอสราง 
(๑) (๒) (๒) / (๑) (๑) (๒) (๒) / (๑) 

สวน 
ราชการ 

งบประมาณ
ท่ีไดรับ   

 
(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ 
เบิกจาย 
(รอยละ) 

คาคะแนนที่ได   
เม่ือเทียบกับ  
เกณฑการให

คะแนนที่กําหนด 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ  

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

คาคะแนนที่ได
เม่ือเทียบกับ
เกณฑการให

คะแนนที่กําหนด 

ก ๓๐.๐๐ ๒๒.๗๗ ๗๕.๙๐ ๓.๕๘๐๐ ๕๙๐.๐๐ ๒๙๓.๒๓ ๔๙.๗๐ ๑.๐๐ 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ              
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย      

เงินงบประมาณรายจายลงทนุ 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ   
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 
๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 

คาคะแนนที่ได
ของแตละ
รายการ 
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก   
(SMi x W i) 

 

๑. รายการ         
คาครุภัณฑ 

๐.๓๐ 
(๐.๙๐/
๓.๐๐) 

 

๖๓ ๖๘ ๗๓ ๗๘ ๘๓ ๓.๕๘๐๐ ๑.๐๗๔๐ 
(๓.๕๘๐๐ x ๐.๓๐) 

๒. รายการ        
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

๐.๗๐ 
(๒.๑๐/
๓.๐๐) 

 

๖๓ ๖๘ ๗๓ ๗๘ ๘๓ ๑.๐๐๐๐ ๐.๗๐ 
(๑.๐๐ x ๐.๗๐) 

 รวม =๑       ๑.๗๗๔๐ 
 

ดังนั้น   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
ของสถาบันอุดมศึกษา ก เทากับ ระดับคะแนน ๑.๗๗๔๐ 
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 ๔๖

 
ตัวอยางที่ ๒ :  

รายการครุภัณฑ รายการที่ดินและสิ่งกอสราง 
(๑) (๒) (๒) / (๑) (๑) (๒) (๒) / (๑) 

สถาบัน 
การศึกษา 

งบประมาณ
ที่ไดรับ  

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

คาคะแนนที่ได  
เมื่อเทียบกับ  
เกณฑการให
คะแนนที่
กําหนด 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ  

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย 
(รอยละ) 

คาคะแนนที่ได
เมื่อเทียบกับ
เกณฑการให
คะแนนที่
กําหนด 

ข ๑๑,๐๔๐.๐๐ ๘,๒๔๕.๗๘ ๗๔.๖๙ ๓.๓๓๘๐ - - - - 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ              
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย      

เงินงบประมาณรายจายลงทนุ 

  รายการ
งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ   
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 
๑ 

คะแนน 
๒ 

คะแนน 
๓ 

คะแนน 
๔ 

คะแนน 
๕ 

คะแนน 

คาคะแนนที่ได
ของแตละ
รายการ 
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก   
(SMi x Wi) 

 

๑. รายการ         
คาครุภัณฑ 

๑.๐๐ 
 

๖๓ ๖๘ ๗๓ ๗๘ ๘๓ ๓.๓๓๘๐ ๓.๓๓๘๐ 
(๓.๓๓๘๐x ๑.๐๐) 

 รวม =๑       ๓.๓๓๘๐ 
 

ดังนั้น ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของ
สถาบันอุดมศึกษา ข เทากับ ระดับคะแนน ๓.๓๓๘๐ 
 
ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๙  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันฯ 
น้ําหนัก : รอยละ ๓ 
คําอธิบาย :    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงานภายในสถาบัน
ฯ จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล เชน จํานวนหนวยน้ํามันและไฟฟาท่ีใช เปนตน  ท่ีจัดเก็บในฐานขอมูลท่ี
จําเปนสําหรับการประหยัดพลังงานตามแบบฟอรมการรายงานการใชพลังงานของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน   (สนพ.)   การทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน   การจัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/
มาตรการประหยัดพลังงานไดอยางครบถวน      รวมถึงปริมาณพลังงานที่หนวยงานภายในสถาบันฯ      สามารถลด
ได เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช     ในปงบประมาณ พ.ศ.   พ.ศ. ๒๕๔๙     กับปริมาณการใชในปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๔๘   
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 ๔๗

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
  ๑. ไฟฟา กําหนดน้ําหนักรอยละ ๑.๕ 
  ๒. น้ํามัน กําหนดน้ําหนักรอยละ ๑.๕ 
เกณฑการใหคะแนน :   กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ 
                                         พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

โดยที ่:  

 ๑. ไฟฟา 
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ข้ันตอนที่ ๑ มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาครบถวน 
ข้ันตอนที่ ๒ ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดไฟฟา จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/

มาตรการประหยัดไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ.๒๕๔๙ ไดแลวเสร็จครบถวน 
ข้ันตอนที่ ๓ ประหยัดไฟฟาไดตั้งแตรอยละ ๐ ถึงรอยละ ๕ 
ข้ันตอนที่ ๔ ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ ๕ ถึงรอยละ ๑๐ 
ข้ันตอนที่ ๕ ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ ๑๐ ถึงรอยละ ๑๕ 

  

 ๒. น้ํามัน 
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ข้ันตอนที่ ๑ มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดน้ํามันครบถวน 
ข้ันตอนที่ ๒ ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดน้ํามัน จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/

มาตรการประหยัดน้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ.๒๕๔๙ ไดแลวเสร็จครบถวน 
ข้ันตอนที่ ๓ ประหยัดน้ํามันไดตั้งแตรอยละ ๐ ถึงรอยละ ๕ 
ข้ันตอนที่ ๔ ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ ๕ ถึงรอยละ ๑๐ 
ข้ันตอนที่ ๕ ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ ๑๐ ถึงรอยละ ๑๕ 
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 ๔๘

สูตรการคํานวณ : 
 

๑. รอยละของปริมาณไฟฟาที่ประหยัดได เทากับ 
 
 
                                          ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๘ (หนวย)  – 
                                           ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๙ (หนวย)    
                                           ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (หนวย) 
 

  

๒. รอยละของน้ํามันที่ประหยัดได  เทากับ 
 

 
                                               ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๘ (ลิตร) –  
                                               ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๙ (ลิตร)     

          ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๘ (ลิตร) 
 

 
เหตุผล :  

ดวยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดเห็นชอบยุทธศาสตร   การแกไข
ปญหาดานพลังงานของประเทศ    โดยมีมาตรการใหทุกหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจลดการใชพลังงานลงรอยละ 
๑๐ -๑๕ เทียบกับปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงในปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

เงื่อนไข : 
 สําหรับระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันฯ  สํานักงาน 
ก.พ.ร . จะใชขอมูลของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน  สํานักนโยบายและแผนพลังงานที่
สถาบันการศึกษา   ไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร ๑๒๐๑/ว๒๔ 
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘   
 
 
 
 
 
 
 

x ๑๐๐ 

x ๑๐๐ 
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 ๔๙

ประเด็นการประเมินผล : การลดระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน 
                        การปฏิบัติราชการ ของสถาบันฯ 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลาที่ลดไดของแตละงาน
บริการประชาชนที่สถาบันฯ จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. โดยจํานวนกระบวนงานที่สถาบันฯ เสนอเพื่อนํามา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อรวมกับกระบวนงานที่ถูกประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๗ และปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘ แลว ตองคิดเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ ๗๕ 
จากจํานวนกระบวนงานทั้งหมดที่สถาบันฯ ไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามเอกสารแนวทางดําเนินการเรื่องการ
ลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗-๒๕๕๐ 

 การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการสําหรับกระบวนงานทุกกระบวนงานที่
สถาบันฯ เสนอในปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๙ ใหเปรียบเทียบรอบระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๙ กับรอบระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘  (รอบระยะเวลาการใหบริการ ใหนับ
รวมถึงระยะเวลารอคอย) ท้ังนี้ หากไมมีขอมูลพื้นฐานของงานบริการที่นํามาประเมินผล ใหใชขอมูลท่ีสามารถ
จัดเก็บได กอนที่จะทําการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล 
 

เงื่อนไข : 
๑. กระบวนงานใดที่สถาบันฯ นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว และ

ลดระยะเวลาการใหบริการไดไมถึงรอยละ ๓๐ สถาบันฯ จะตองนํากระบวนงานนั้นมาเสนอ  เพื่อประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และตองนําเสนอกระบวนงานที่จะดําเนินการลดรอบระยะเวลาใหมีความสอดคลอง
และสนับสนุนงานดานยุทธศาสตรและภารกิจหลักดวย โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวยในการปรับปรุงงาน
บริการ 

๒. กระบวนงานใดที่สถาบันฯ นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว และ
สามารถลดระยะเวลาการใหบริการไดระหวางรอยละ ๓๐ แตไมถึงรอยละ ๕๐ สถาบันฯ สามารถเลือกนํา
กระบวนงานนั้นมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๙ ได  โดยไมตองสงหนังสือชี้แจงมายังสํานักงาน 
ก.พ.ร. 

๓. ใหสถาบันฯ ระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันการศึกษา  เสนอเพื่อนํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุ
น้ําหนักมาใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

๔. สําหรับกระบวนงานที่มีวิทยาเขตเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันฯ ดําเนินการลดรอบระยะเวลาการ
ใหบริการใหครบทุกวิทยาเขต โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของแตละวิทยาเขตเปนขอมูลผลการ
ดําเนินงาน (ท้ังนี้ ขอใหสถาบันฯ  ระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละวิทยาเขตตามแบบฟอรมรายงาน
ระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ แนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน) 
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 ๕๐

๕. ใหหนวยงาน ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละงานบริการใหผูรับบริการ  และ
ประชาชนโดยทั่วไปทราบอยางชัดเจน 
 

 
 
 
 
 

กระบวนงานทีถู่กประเมนิผลในปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ลดระยะเวลาลงไดรอยละ ๕๐ ข้ึนไป ลดระยะเวลาลงไดรอยละ ๓๐  

แตไมถึง  รอยละ ๕๐ 
ลดระยะเวลาลงได 
ไมถึงรอยละ ๓๐ 

ไมตองนํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สามารถเลอืกนาํมาประเมนิผล      
ในปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

หรอืไมกไ็ด 

จะตองนํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ        
การลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได งานบริการประชาชน 

(i) 
น้ําหนัก

(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน
ที่ได 
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก     

(Wi x Ci) 
๑ W๑ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ C๑ (W๑ x C๑) 
๒ W๒ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ C๒ (W๒ x C๒) 
. . ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ . . 
. . ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ . . 
i Wi ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ C i (Wi x Ci) 

น้ําหนักรวม Σ Wi =๑ คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากบั Σ (Wi x Ci) 
 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ
สถาบันการศึกษา เทากับ 
     

Σ   (Wi x Ci)                หรือ                  (W๑ x C๑) + (W๒ x C๒) + ... + (Wi x Ci) 
     Σ Wi                                       W๑ + W๒ + W๓ +...+ Wi 

 
 
 
 

จํานวนกระบวนงานที่ถูก           
ประเมินผลในปงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘ 

จํานวนกระบวนงานที่สถาบัน 
การศึกษาเสนอเพื่อประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ไมนอยกวารอยละ ๗๕  
ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมด 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๕๑

 
โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ 
และผลรวมของน้ําหนักของทุกขั้นตอน (Σ Wi) = ๑ 

C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลา (Cycle Time)   
ท่ีลดลงไดในแตละกระบวนงานที่พิจารณา 

i  หมายถึง ลําดับที่ของกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ ;  ๑, ๒,…, i  

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ Σ (Wi x Ci) = ๑ 
๒ Σ (Wi x Ci) = ๒ 
๓ Σ (Wi x Ci) = ๓ 
๔ Σ (Wi x Ci) = ๔ 
๕ Σ (Wi x Ci) = ๕ 

 
หมายเหตุ : 

๑. หากหนวยงานไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละงานบริการใหประชาชน
ทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๕ คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดนี้         

๒. หากหนวยงาน มีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนภายในระยะเวลาที่ต่ํา
กวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวช้ีวัดนี้ลง ๐.๕ คะแนน 
 

เหตุผล :   
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เห็นชอบแนวทางการลดขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยใหสวนราชการพิจารณาและดําเนินการลด
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงรอยละ ๓๐-๕๐ จากที่กําหนดไวในขณะนั้น และใหมีผล
ในทางปฏิบัติกอนเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยขั้นตนใหเลือกกระบวนงานหลัก ๓-๕ กระบวนงานกอน  แลว
ขยายผลใหทุกสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหครอบคลุมครบทุกกระบวนงานในป พ.ศ. ๒๕๕๐   
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 ๕๒

ตัวชี้วัดเลือกเพิ่มเติมมีจํานวน ๑ ตัวชี้วัด  มีน้ําหนักตัวชีวั้ดเทากับรอยละ ๒ 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :   

ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันฯ สามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
โดยที ่: 
 
ข้ันตอนที่ ๑ : มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตและมี

การอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอหนวยตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
ข้ันตอนที่ ๒ : มีฐานขอมูลท่ีใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเกี่ยวกบัผลผลิต กิจกรรม

ศูนยตนทุน คาใชจายตามเกณฑคงคางทั้งคาใชจายทางตรงและคาใชจายทางออม และเกณฑ
การปนสวนคาใชจาย 
 

ข้ันตอนที่ ๓ : จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตอยางนอย ๖ เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ 
โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 
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 ๕๓

ข้ันตอนที่ ๔ : เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีจัดทําข้ึนในข้ันตอนที่ ๓ วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง
อยางไร พรอมท้ังวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผล
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

ข้ันตอนที่ ๕ : มีการนําผลการดําเนินงานไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 
เหตุผล :   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบันฯ 
 
 

มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาองคกร 
 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดการความรู 
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับความสําเรจ็ของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร 
น้ําหนัก : รอยละ ๕ 
คําอธิบาย :  

๑.   สถาบันฯ มีแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร      
๒.  การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจาย

อยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูรู รวมท้ัง ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันฯ   มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  

๓.   กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก 
การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายใน
และภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร   การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งข้ึน  
 
เหตุผล :  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
กําหนดไววา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ 
สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รวมกัน  และเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ  

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๔

เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา

จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ไมมีการเผยแพร สรางความเขาใจ และไมมีแผนการจัดการความรูของสถาบนั 
๒ มีการเผยแพร สรางความเขาใจ และมีแผนการจัดการความรูของสถาบัน 
๓ มีแผน/กิจกรรม ดานการจัดการความรูของสถาบัน ท่ีไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน พรอม

กําหนดผูรับผิดชอบ 
๔ มีการดําเนินการตามแผนและจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง และเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน 
๕ มีการนํากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ ของสถาบันและมีขุม

ความรูท่ีสนับสนุนใหเกิดการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนา
สถาบันไดอยางตอเนื่อง 

 

ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๔   ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันฯ 
น้ําหนัก : รอยละ ๕ 
คําอธิบาย : 

สถาบันฯ  จัดใหมีการศึกษาทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ พรอมจัดทํา 
๑. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันฯ 
๒. แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันฯโดยใชขอมูลท่ีไดมาจากผลการ

ทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ในขอ ๑. โดยในแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวจะตอง
ระบุผูรับผิดชอบ และ ชวงเวลาที่จะดําเนินการในแตละกิจกรรม พรอมระบุผลลัพธของแตละกิจกรรม
อยางชัดเจน 

ซึ่งในรายงานการศึกษาสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันฯ  และ
แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันฯ  จะตองมีเนื้อหาครอบคลุม ๓ ประเด็น
หลัก และประเด็นยอยในแตละประเด็นหลักรวมทั้งสิ้น ๑๐ ประเด็น ดังตอไปนี้  
๑. ดานระบบงาน/กระบวนงานของหนวยงาน  แบงเปน 

    ประเด็นยอยที่  
๑.๑ ระบบงาน/กระบวนงานของหนวยงาน ท่ีควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
๑.๒ ระบบงาน/กระบวนงานของหนวยงาน ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเปนตองปรับปรุงระบบ   

 ฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม 
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 ๕๕

๒. ดานผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน  สวนราชการที่เกี่ยวของ และ ผูบริหารของสถาบันฯ 
แบงเปน 

    ประเด็นยอยที่  
๒.๑ การไดรับบริการทางอิเลก็ทรอนิกสท่ีเหมาะสมของผูใชงาน (User) แตละกลุม 
๒.๒ รูปแบบ/ชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผ ู ใชงาน (User) กลุมตาง ๆ   
๒.๓ การรณรงคหรือสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 

๓. การบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศของสถาบันฯ 
    ประเด็นยอยที่  

๓.๑  กระบวนการหรอืระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery Procedures) 
๓.๒ กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure) 
๓.๓ การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ  สําหรับ 

 ผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก นิสิต/ นักศึกษา สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบริหารของสถาบันฯ 
๓.๔ แผนการจดัการหรอืแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan)    
๓.๕ การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากรของ 

 สถาบันฯ 
 

เกณฑการใหคะแนน: 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ มีการสรุปผลการศึกษาทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันฯ ท่ีมี
คุณภาพ และเนื้อหาครอบคลุมท้ัง ๓ ประเด็นหลัก ๑๐ ประเด็นยอย 

๒ มีขอ ๑   และมีแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันฯ ท่ี
มีคุณภาพและเนื้อหาครอบคลุมท้ัง ๓ ประเด็นหลัก ๑๐ ประเด็นยอย พรอมท้ัง ระบุ
ผูรับผิดชอบ และชวงเวลาที่จะดําเนินการในแตละกิจกรรมและระบุผลลัพธของแตละ
กิจกรรมอยางชดัเจน 

๓ มีขอ ๒  และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ไดแลวเสร็จครบถวน และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค หรือเปาหมายของแผนปฏิบัติการฯ ท่ีกําหนดไว รอยละ ๕๐ 

๔ มีขอ ๒ และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ไดแลวเสร็จครบถวน และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค หรือเปาหมายของแผนปฏิบัติการฯ ท่ีกําหนดไว รอยละ ๗๕ 

๕ มีขอ ๒ และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ไดแลวเสร็จครบถวน และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค หรือเปาหมายของแผนปฏิบัติการฯ ท่ีกําหนดไว รอยละ ๙๐ 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
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 ๕๖

ประเด็นการประเมินผล  : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร   และหลักสูตร  
น้ําหนัก : รอยละ ๕ 
คําอธิบาย : 
 ระดับความสําเร็จของระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกันในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษาไดแก  ขอมูลนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตรของสถาบันฯ   ในภาคการศึกษา ๒/๒๕๔๘ และ
จัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ภายในวันที่  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๔๙    เพื่อใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการ      การ
อุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ       ศูนย
ปฏิบัติงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวม ๗๒ แหง ในอันที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานตางๆ ดังกลาวใหเปนเอกภาพ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๓ ระดับ พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาหมายแตละ
ข้ันตอน 

ข้ันตอนที่ ๑ แปลงและสงขอมูลท่ีมีความสมบูรณและมีจํานวนรายการขอมูลท่ีตรงตามรูปแบบ
มาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ข้ันตอนที่ ๒ มีระบบการตรวจสอบความถกูตองขอมูลตามความเปนจริงกอนสง 
ข้ันตอนที่ ๓ การสงขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

เงื่อนไข :   
เนื่องจากขอมูลอุดมศึกษาใน ๓ ดาน ท่ีสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจัดเก็บมีมาตรฐานตางกันกับมาตรฐาน

กลาง จึงประสงคใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงสามารถแปลงขอมูลเขาสูมาตรฐานกลางและสามารถสงขอมูลตาม
มาตรฐานกลางใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเงื่อนเวลาที่ตกลง 
 

เหตุผล : 
 จากการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ๓ ดานจนมีมาตรฐานกลางรวมกัน แตยังมีเงื่อนเวลา ความ
ถูกตอง และความสมบูรณของขอมูล  ทําใหไมสามารถใชประโยชนขอมูลอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จึง
สมควรที่จะไดมีการใหความสําคัญกับการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษา ในอันที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรการอุดมศึกษาของประเทศ  
รวมท้ังเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารการอุดมศึกษาตอสาธารณชนไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
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 ๕๗

 

แนวทางการประเมินผล : 
ขั้นตอนที่ เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑ แปลงและสงขอมูลท่ีมีความสมบูรณ
และมีจํานวนรายการขอมูลท่ีตรงตาม
รูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 (  * ความสมบูรณ หมายถึง จํานวน
รายการขอมูล ( Field )ครบถวนตาม
รูปแบบมาตรฐานกลาง) 

ประเมินผลจากขอมูล  
พิจารณาคุณภาพของขอมูลท่ีเปนไปตามมาตรฐาน
กลาง  ดังนี้ 
-    จํานวนรายการขอมูลท่ีสงท้ัง ๓ ฐาน 
 -     จํานวนรายการขอมูลท่ีเปนไปตาม รูปแบบ
มาตรฐานกลางที่สงท้ัง ๓ ฐาน 

๒ มีระบบการตรวจสอบความถกูตอง
ของขอมูลตามความเปนจริงกอน
จัดสง 
 

ประเมินผลจากจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 
       -  มีระบบ/ กระบวนการการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลตามความเปนจริงกอนจัดสงขอมูล 
โดยสถาบันอุดมศึกษาจัดทําคูมือระบบการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล พรอมกับแจงช่ือหนวยงาน  
และผูรับผิดชอบ  และชองทางการติดตอสื่อสาร 
(โทรศัพท, E-mail, URL:) ใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

๓ การสงขอมูลใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 
          ระยะเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาสงขอมูลใหกับ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยวธิีตางๆ 
เชน Upload ขอมูลผานเครือขายโดยดูจากวันที่ที่ทํา
การ Upload หรือถาสงทางจดหมาย ใหดูจากวันที่
ลงทะเบียน 

 
ขั้นตอนที่ ๑ : แปลงและสงขอมูลท่ีมีความสมบูรณและมีจํานวนรายการขอมลูท่ีตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษากําหนด  รอยละ ๖๐   
 

เกณฑการใหคะแนน  
 โดยพิจารณาเปน ๒ ประเด็น และใหคะแนนดังนี้ 
 จํานวนรายการขอมูลท่ีสง ท้ัง ๓ ฐาน   ๕  คะแนน  (รอยละ ๓๐) 

จํานวนรายการขอมูลท่ีเปนไปตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ๕  คะแนน  (รอยละ ๓๐) 
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 ๕๘

แนวทางการประเมินผล : จํานวนรายการขอมลูของขอมูลท่ีสงท้ัง ๓ ฐาน ๕ คะแนน (รอยละ ๓๐) 
ตารางและสูตรการคํานวณ   
ฐานขอมูลนักศกึษา 

ระดับ
ความสําคัญ 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ
ของจํานวนรายการ 

คะแนน
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน 

สรุปคะแนน  
ที่ได 

  

จํานวน 
รายการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ (Cni) (Pni) (Cni x Pni) 
*** ๒๒ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๑๑ P๑๑ (C๑๑ x P๑๑) 

* ๒๖ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๑๒ P๑๒ (C๑๒ x P๑๒) 
รวม ๔๘ คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากบั     Σ Cni x Pni 

 
ฐานขอมูลบุคลากร 

ระดับ
ความสําคัญ 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ
ของจํานวนรายการ 

คะแนน
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน 

สรุปคะแนน  
ที่ได 

  

จํานวน 
รายการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ (Cni) (Pni) (Cni x Pni) 
*** ๒๑ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๒๑ P๒๑ (C๒๑ x P๒๑) 

* ๑๑ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๒๒ P๒๒ (C๒๒ x P๒๒) 
รวม ๓๒ คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากบั     Σ Cni x Pni 

 

 
ฐานขอมูลหลักสูตร 

ระดับ
ความสําคัญ 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ
ของจํานวนรายการ 

คะแนน
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน 

สรุปคะแนน  
ที่ได 

  

จํานวน 
รายการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ (Cni) (Pni) (Cni x Pni) 
*** ๑๗ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๓๑ P๓๑ (C๓๑ x P๓๑) 

* ๘ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๓๒ P๓๒ (C๓๒ x P๓๒) 
รวม ๒๕ คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากบั     Σ Cni x Pni 

 

โดยที ่
 P  หมายถึง  รอยละของคะแนนที่ใหกับระดับความสําคัญของแตละฐาน 
 C หมายถึง  คะแนนที่ไดเมื่อเทียบกับรอยละของจํานวนรายการที่สง 
 n  หมายถึง  ลําดับที่ของฐานขอมูล ; ๑,๒,๓…n 
 i  หมายถึง  ลําดับที่ของระดับความสําคัญ ; ๑,๒,๓...i 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๕๙

 
โดยกําหนดใหรอยละของคะแนนแตละระดับความสําคัญดังนี้ 

๓ ดาว (***)  คิดเปนรอยละ     ๑๐๐ ของคะแนน 
๑ ดาว (*)      คิดเปนรอยละ       ๑๐ ของคะแนน   

 
หมายเหตุ  

๓ ดาว  เปนรายการขอมูลท่ีมีความสําคัญในระดับแรกที่ฐานขอมูลจําเปนตองมี 
๑    ดาว  เปนรายการขอมูลท่ีมีความสําคัญในระดับสุดทายอาจจะมีหรือไมตามความเหมาะสม 

 
ดังนั้น 
สรุปคะแนนระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร 
(จํานวนรายการขอมูลท่ีสงท้ัง ๓ ฐาน)   เทากับ  

(Σ C๑i x P๑i)  +  (Σ C๒i x P๒i) + (Σ C๓i x P๓i) 
๓ 

ซึ่งผลรวมของคะแนนที่ไดมากที่สุดในแตละฐานขอมูลไมเกิน ๕ คะแนน     
 
แนวทางการประเมินผล :  

จํานวนรายการขอมูลท่ีมีเปนไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางทั้ง ๓ ฐาน     ๕ คะแนน (รอยละ ๓๐) 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ 
ฐานขอมูลนักศกึษา 

ระดับ
ความสําคัญ 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ
ของจํานวนรายการ 

คะแนน
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน 

สรุป
คะแนน ที่

ได 
  

จํานวน 
รายการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ (Cni) (Pni) (Cni x Pni) 
*** ๒๒ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๑๑ P๑๑ (C๑๑ x P๑๑) 
* ๒๖ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๑๒ P๑๒ (C๑๒ x P๑๒) 
รวม ๔๘ คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากบั     Σ Cni x Pni 
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 ๖๐

ฐานขอมูลบุคลากร 

ระดับ
ความสําคัญ 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ
ของจํานวนรายการ 

คะแนน
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน 

สรุปคะแนน ที่
ได 

  

จํานวน 
รายการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ (Cni) (Pni) (Cni x Pni) 
*** ๒๑ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๒๑ P๒๑ (C๒๑ x P๒๑) 
* ๑๑ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๒๒ P๒๒ (C๒๒ x P๒๒) 
รวม ๓๒ คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากบั   Σ Cni x Pni 

 

ฐานขอมูลหลักสูตร 

ระดับ
ความสําคัญ 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ
ของจํานวนรายการ 

คะแนน
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน 

สรุปคะแนน ที่
ได 

  

จํานวน 
รายการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ (Cni) (Pni) (Cni x Pni) 
*** ๑๗ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๓๑ P๓๑ (C๓๑ x P๓๑) 
* ๘ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๓๒ P๓๒ (C๓๒ x P๓๒) 
รวม ๒๕ คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากบั     Σ Cni x Pni 
โดยที ่
 P  หมายถึง  รอยละของคะแนนที่ใหกับระดับความสําคัญของแตละฐาน 
 C หมายถึง  คะแนนที่ไดเมื่อเทียบกับรอยละของจํานวนรายการที่สง 
 n  หมายถึง  ลําดับที่ของฐานขอมูล ; ๑,๒,๓…n 
 i  หมายถึง  ลําดับที่ของระดับความสําคัญ ; ๑,๒,๓...i 
โดยกําหนดใหรอยละของคะแนนแตละระดับความสําคัญดังนี้ 

๓ ดาว (***)  คิดเปนรอยละ      ๑๐๐ ของคะแนน 
๑ ดาว (*)     คิดเปนรอยละ        ๑๐ ของคะแนน   

หมายเหตุ  
๓ ดาว  เปนรายการขอมูลท่ีมีความสําคัญในระดับแรกที่ฐานขอมูลจําเปนตองมี 
๑     ดาว  เปนรายการขอมูลท่ีมีความสําคัญในระดับสุดทายอาจจะมีหรอืไมตามความเหมาะสม 

ดังนั้น 
สรุปคะแนนระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร และ

หลักสูตร (จํานวนรายการขอมลูท่ีมีเปนไปตามรูปแบบมาตรฐานของขอมูลท้ัง ๓ ฐาน)   เทากับ  
(Σ C๑i x P๑i)  +  (Σ C๒i x P๒i) + (Σ C๓i x P๓i) 

๓ 
ซึ่งผลรวมของคะแนนที่ไดมากที่สุดในแตละฐานขอมูลไมเกิน ๕ คะแนน 
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 ๖๑

 

ขั้นตอนที่ ๒  :  มีระบบการตรวจสอบความถกูตองของขอมลูตามความเปนจริงท้ัง ๓ ฐาน  รอยละ ๒๐ 
แนวทางการประเมินผล : 
 มีระบบการตรวจสอบความถกูตองของขอมลูตามความเปนจริงกอนสงแลวเสร็จ ๑คะแนน 
ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑ มีระบบการตรวจสอบความถกูตองของ
ขอมูลตามความเปนจริงกอนจัดสง 
 

ประเมินผลจากจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 
      -  มีระบบ/ กระบวนการการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลตามความเปนจริงกอนจัดสงขอมูล 
โดยสถาบันอุดมศึกษาจัดทําคูมือระบบการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล พรอมกับแจงช่ือหนวยงาน  
และผูรับผิดชอบ  และชองทางการติดตอสื่อสาร 
(โทรศัพท, E-mail, URL:) ใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 
ขั้นตอนที่ ๓ : การสงขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ   ๒๐   
 

          เกณฑการใหคะแนนการสงขอมูล                                       เทากับ                  ๕  คะแนน 
สถาบันอุดมศึกษาสงขอมูลภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เทากับ  ๕  คะแนน 
สถาบันอุดมศึกษาสงขอมูลภายในวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๔๙ เทากับ  ๔  คะแนน 
สถาบันอุดมศึกษาสงขอมูลภายในวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๔๙ เทากับ  ๓  คะแนน 
สถาบันอุดมศึกษาสงขอมูลภายในวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๔๙ เทากับ  ๒  คะแนน 
สถาบันอุดมศึกษาสงขอมูลภายในวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๔๙ เทากับ  ๑  คะแนน 
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑-๕ ระยะเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาสง
ขอมูลใหกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ประเมินจากขอมูลเอกสาร หลกัฐานตางๆ  
       -  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับ
ขอมูลโดยวิธีตาง ๆ เชน Upload ขอมูลผานเครือขาย
โดยดูจากวันทีท่ี่ทําการ Upload หรือถาสงทาง
จดหมาย ใหดูจากวันที่ลงทะเบียน 
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 ๖๒

ตัวชี้วัดเลือกเพิ่มเติมมีจํานวน ๒ ตัวชี้วัด  มีน้ําหนักตัวชี้วัดเทากับรอยละ ๕ ตัวชี้วัดแตละตัวมีน้ําหนัก 
รอยละ ๒.๕ 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคกร 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
น้ําหนัก : รอยละ ๒.๕ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนของเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนการนํากรอบการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งหลักเกณฑและแนวคิดของรางวัล
คุณภาพแหงชาติของของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก  Malcolm Baldrige Quality Award (MBNQA) และ Thailand 
Quality Award (TQA) มาศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาเปนเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
และนําเกณฑดังกลาวไปสงเสริมใหสถาบันการศึกษาใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเปน
การดําเนินงานที่สอดรับกับกลยุทธหลักในการสรางความเปนเลิศในระบบราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ 
ดานการพัฒนาระบบราชการ ของแผนการบริหารราชการแผนดิน 

• การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของสถาบันการศึกษาใหสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖   โดยสถาบันการศึกษาตองทําการประเมินตนเองเพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุงองคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

• ในปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเริ่มเตรียมความพรอมในการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหกับสถาบันการศึกษาตางๆ โดยการใหความรู สรางความเขาใจ  ใน
หลักเกณฑและวิธีการ และการสรางบุคลากรของสถาบันการศึกษาตางๆ ใหมีความรูพื้นฐานในการประเมินตนเอง 
สําหรับในระยะตอไปจะเปนการสงเสริมสถาบันการศึกษาใหดําเนินการในเรื่องตางๆ เพิ่มเติมตอไปตามแนวทางที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว สําหรับการดําเนินการตามตัวช้ีวัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดจัดทําคูมือแนวทางการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหสถาบันการศึกษาใชเปนแนวทางดําเนินการใน
รายละเอียดตอไป  
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
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หมายเหตุ : 

 

ความครบถวนตามขั้นตอนที่ ๔ และ ๕ หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแบบฟอรมท่ี ก.พ.ร. กําหนด 
 

เหตุผล :  
• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้นตอไป 
• ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ (การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี) ตามแผน  

การบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดกลยุทธหลักในการเสริมสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติ
ราชการโดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทํางานของภาครัฐ และไดกําหนดใหสถาบันการศึกษามีคุณภาพ
มาตรฐานการทํางานอยูในระดับและเกณฑท่ีสามารถยอมรับได ไมนอยกวา รอยละ ๕๐ โดยเฉลี่ย ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ 
 
ประเด็นการประเมินผล : การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
น้ําหนัก : รอยละ ๒.๕ 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จที่สถาบันฯ จัดให
มีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายในสถาบันฯ (Internal Performance Agreement: IPA) โดยจะตองจัดใหมีระบบในการ
ถายทอดเปาประสงค ตัวช้ีวัด ตาม พันธกิจและยุทธศาสตร ของสถาบันฯ ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวช้ีวัดผล
การดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรอง    การปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑  จัดประชุมช้ีแจงใหความรูเรี่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
๒   มีขอ ๑ และ มีการจัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการของ

สถาบันการศึกษาและจัดทําแผนดําเนินการพรอมกําหนดผูรับผิดชอบในแตละหมวด (Category 
Champion) ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ พรอมขออนุมัติแผนดําเนินการตอ
ผูบังคับบัญชา 

๓  มีขอ ๒ และมีการจัดอบรมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมในการประเมินองคกรดวยตนเอง 
๔ มีขอ ๓ และมีการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
๕ มีขอ ๔ และมีการจัดทําเอกสารรายงานประเมินความสําเร็จตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐของสถาบันการศึกษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๔

เกณฑการใหคะแนน : แบงคะแนนเปน ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ตามเปาหมาย
แตละระดับ  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ/แผนงานการประเมินผลภายในสถาบันฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒ มีขอ ๑ และมีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันฯ  แลวดําเนินการจัดทํา Strategy 

Map ของแตละหนวยงานในสังกัด          โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร       ท่ี
เกี่ยวของกับหนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันฯ 
พรอมท้ังกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของผูบริหารระดับ
คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก/กอง  ในสถาบันฯ 

๓ มีขอ ๒ และมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมายตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของผูบริหารระดับตาง ๆ  ในสถาบันฯ และมีการติดตามผลการดําเนินงาน
อยางสม่ําเสมอ 

๔ มีขอ ๓ และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมายตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙  ของผูบริหารของสถาบันฯ 

๕ มีขอ ๔ และมีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารระดับตาง ๆ ในสถาบันฯ 
ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ (Motivation) 

 

 
หมายเหตุ :  

การประเมินผลตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการกําหนดเปาหมายขององคกรและการถายทอดเปาหมาย” 
ในปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ นั้น สถาบันฯ ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย  ในระดับสถาบันฯ  
จนถึงระดับบุคคลใหสอดคลองกับระดับองคกร  
 
เหตุผล :  

เพื่อสนับสนุนใหสถาบันฯ มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของ
ตําแหนงงานในแตละระดับโดยการจัดใหมีระบบการถายทอดเปาหมายจากภาพรวมของสถาบันฯไปสูผูบริหารระดับ
รอง ตามหนาท่ีและความเหมาะสมตอไป 
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ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก คะแนน คะแนน การประเมิน
(รอยละ) เปาหมาย ผลงาน 1 2 3 4 5 ที่ได ถวงนํ้าหนัก

หมายเหตุ เกณฑการใหคะแนน เทียบกับคะแนนถวงนํ้าหนัก
สีเขียว คะแนนถวงนํ้าหนัก เทากับ 5.00 ขึ้นไป

สีเขียวออน คะแนนถวงนํ้าหนัก ระหวาง  4.00 - 4.99
สีเหลือง คะแนนถวงนํ้าหนัก ระหวาง  3.00 - 3.99

สีสม คะแนนถวงนํ้าหนัก ระหวาง  2.00 - 2.99
สีแดง คะแนนถวงนํ้าหนัก ระหวาง  1.00 - 1.99

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
ระดับสถาบันฯ / หนวยงาน................................................................

เปาประสงค หนวยวัด
ป2549 เกณฑการใหคะแนน

๖๖



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 

 
บรรณานุกรม 

 
 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรอง 
   การปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. 2548 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน).  กรอบการประเมินผล 
  การปฏิบตัิราชการของสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2549. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 

 
คณะผูจัดทํา 

 
 ที่ปรึกษา : 
   รองศาสตราจารยธีรมน   ไวโรจนกิจ รองอธิการบดี 
 
 ผูเรียบเรียง/เขยีนคูมือ : 
   นางวันดี      บญุยิ่ง   ผูอํานวยการกองแผนงาน 
 
 ผูประสานงาน : 
   นางปยหทยั   ลุขะรัง   เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 ผูพิมพ/จัดทํารูปเลม 
   นายสุเมท     แปงหอม   หัวหนางานธุรการ 
   นางมุกดา     แกวจรัส   เจาหนาที่บนัทกึขอมูล 
   นายบุญยัง    คาํนึง   พนักงานบรกิาร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




