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คํานํา 

 
 ตามที่สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง          เมื่อคราวประชุม   คร้ังที่ 
๒/๒๕๕๐   วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  ไดมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 
และไดมอบหมายใหผูบริหารทุกหนวยงาน กํากับ ดูแล รับผิดชอบ ผลักดัน และนําแผนกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ โดยมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและ
เปนรูปธรรมตอไปนั้น 
 กองแผนงาน ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกลาว  จึงไดจัดทําคูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐  ของสถาบันฯ  เพื่อใชเปน
แนวทางและกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ที่ผูบริหารหนวยงานระดับคณะ/
สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขตและกอง  ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับทานอธิการบดี  โดยนําผลการ
ประเมนิไปใชประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับหนวยงานและบุคลากร ที่ไดมี
สวนรวมในการผลักดันตัวช้ีวัดของสถาบันฯ ใหบรรลุตามเปาหมาย เปาประสงค และวิสัยทัศนของ
สถาบันฯ ซ่ึงเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โครงสรางคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ขั้นตอนในการจัดทําคํารับรองและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีการคํานวณผลการประเมิน และแนวทางการประเมิน เปนตน 
 กองแผนงาน หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ไดใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ และผูที่เกี่ยวของตามสมควร 
 
 
 
 
        วันดี   บุญยิ่ง 
              ผูอํานวยการกองแผนงาน 
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สารบัญ 

            หนา 
คํานํา 
บทที่ ๑  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป  
  และคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   ๑ 
บทที่ ๒ การติดตามและประเมนิผล          ๗ 
บทที่ ๓ วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน      ๑๗ 
 มิติที่ ๑   มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ     ๒๑ 
 มิติที่ ๒   มิติดานคุณภาพการใหบริการ                  ๑๕๐ 
 มิติที่ ๓   มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ                ๑๖๐ 
 มิติที่ ๔   มิติดานการพฒันาองคกร                 ๒๐๒ 
 
ภาคผนวก  :   
 1.  แบบฟอรมรายงาน แผน-ผล การปฏิบัติราชการประจาํป 
      (F1-P-วผ-001)      แกไขครั้งที่ ๑                ๒๔๓ 
 2.  แบบฟอรมผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
      ของหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/บณัฑติ/วิทยาเขต/กอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐       ๒๔๔ 
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 ๑

บทที่ ๑ 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป และคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
๑. หลักการและทีม่า 

ในการบริหารยทุธศาสตร   มีองคประกอบที่เกี่ยวของ ๕ องคประกอบ  ซึ่ง ๑ ใน ๕  องคประกอบนั้น ไดให 
ความสําคัญกับการประเมินและตรวจสอบผลการดําเนินงาน เนื่องจากการประเมินผลเปนหนึ่งในหนาท่ีทางการ
จัดการที่เปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคนที่จะใชในการบริหารองคกร และเปนเครื่องมือท่ีชวยในการตรวจสอบและ
ติดตามการดําเนินงานของแตละหนวยงานไดตลอดเวลา  การประเมินผลทําใหองคกรสามารถรูถงึสถานะของตนเอง
วา อยู ณ จุดไหน หรอืสถานการณในขณะนั้นเปนอยางไร รูถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงวามีมากนอยเพียงใด 
และทําใหผูรับผิดชอบมุงมั่นและใหความสําคัญที่จะทํากิจกรรมที่จะวัด/ประเมินผลมากขึ้น ตลอดจนทําใหผูบริหาร
สามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ      ภายในองคกร วาเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
หรือไมประกอบกับการปฏิรูประบบราชการ ไดมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกบัการบริหารจดัการหลายฉบับ คือ 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕   มาตรา ๓/๑  บัญญัติวา  “ใน
การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ”  
 ๒. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๒ 
กําหนดวา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสมัฤทธิ์ ก.พ.ร.อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนด
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา ๔๕ กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกีย่วกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความ
พึงพอใจของประชาชน ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่ ก.พ.ร.
กําหนด 
 ๓. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๕๐  ยุทธศาสตรท่ี ๑  การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงาน โดยจัดให
มีการเจรจาและทําขอตกลง วาดวยผลงานประจําป  ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานรายปกับ
หัวหนาสวนราชการไวเปนการลวงหนา รวมท้ังใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขอตกลงดังกลาวทุก
สิ้นป และถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ    
 ๔. คณะรัฐมนตรี ไดมีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอยีด
ของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจ   เพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.
เสนอ โดยกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาการปฏิบัติราชการ และทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชา
และคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว 
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 ๒

     และประกอบกับในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙    ของสถาบันฯ 
ในมิติท่ี ๔ ไดเลือกตัวช้ีวัดท่ี ๑๙ คือ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล ซึ่งไดกําหนดใหมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
ผูบริหารหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง โดยกองแผนงาน ไดใชระบบการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีไดใหทุกหนวยงานจัดสงรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ทุกวันที่ 
๓๐ ของเดอืนเปนประจําอยูแลว      และประสานขอขอมูลจากหนวยงานที่รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองฯ ของสถาบันฯ เพื่อประเมินผลหนวยงาน สําหรับตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานรับผิดชอบตัวช้ีวัดในระดับ
สถาบันฯ ประกอบดวย    ดงันั้น   เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว ไดมีแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน จงึ
จัดทําคูมือการประเมินผลเพื่อใชประเมินผลงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/
บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙   
    สืบเนื่องจากสถาบัน ฯ ไดเสนอแผนกลยุทธสถาบันฯ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙) ตอคณะกรรมการสภา
สถาบันฯ และมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ นั้น   ซึ่งข้ันตอนในการแปลงแผนกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ ไดกําหนดให หัวหนางานระดับคณะและกอง จะตองจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๐ กับอธิการบดี  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดจัดใหมีการลงนามในคํารับรองฯ สําหรบัหนวยงาน
ระดับคณะ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ และหนวยงานระดับกอง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐  ซึ่งเปนการ
ถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมายของสถาบันฯ สูหนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบันฯ และนอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีระบบ
ในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของผูบริหารหนวยงานระดับคณะ
และกอง โดยกองแผนงาน ไดใชระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีกําหนดใหทุก
หนวยงานจัดสงรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ทุกวันที่ ๓๐ ของเดอืน และประสานขอขอมูลสําหรับตัวช้ีวัดท่ีอยู
ในคํารับรองฯ ระดับสถาบันฯ จากสํานักงานประกันฯ เพื่อประเมินผลหนวยงานรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ 
เดือน เสนอคณะกรรมการผูบริหาร และสภาสถาบันฯ พิจารณา ซึ่งเปนไปตามตัวช้ีวัดท่ี ๑๓ ระดับคุณภาพของการ
กํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ในหัวขอบทบาทของสภาสถาบันฯ ในการดูแลติดตามผลการดําเนินงานของ
สถาบันฯ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว ไดมีแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน จึงจัดทําคูมือการ
ประเมินผล สําหรบัใชเปนกรอบในการรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน
ระดับคณะและกอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้ึน  
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑  เพื่อใหผูรับการประเมินผล (คณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง)  มีความเขาใจรายละเอียดการประเมนิผล 
  การปฏิบัติราชการตรงกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๒  เพื่อใหผูรับการประเมินผล (คณะ/สํานัก/บัณฑิต/วิทยาเขต/กอง)  สามารถจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐาน 
         ของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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๓. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยงานระดับคณะและกอง ตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรับสิ่งจูงใจตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  ซึ่งอยูภายใตกรอบการประเมินผล ท้ัง ๔ มิติ คือ 
 มิติท่ี ๑ มิติดานประสิทธิผล 
  - แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนกลยุทธ และตามภารกิจของหนวยงาน 

  ท่ีไดกําหนดไว 
 มิติท่ี ๒ มิติดานคณุภาพ 

- แสดงการใหความสําคัญกับการใหบริการท่ีมีคุณภาพ      สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ  
  การประกันคุณภาพ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

 มิติท่ี ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
- แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ  เชน   การเบิกจายงบประมาณ  การประหยัดพลังงาน 
  และการลดระยะเวลาการใหบริการ 

 มิติท่ี ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
- แสดงความสามารถในการบริหารจัดการ  การจัดการความรู   การพัฒนาบุคลากร  การจัดการ 
  สารสนเทศ และการเรียนรูภายในองคกร 
 

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

ฝายเดียว ไมใชสัญญา และใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป (ปงบประมาณ)  โดยในคํารับรองฯ จะประกอบดวยขอตกลง
เกี่ยวกับยุทธศาสตร     ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ    เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน           โดยมีระดับการลงนาม
ในคํารับรองฯ   ดังนี้ 
 

ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ขอตกลงที่ให 
หัวหนาหนวยงาน ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๑. ระดับคณะ/สํานกั/บัณฑิต/วิทยาเขต   - แผนกลยุทธของสถาบัน 
    คณบดี/ผอ.สํานกั/รองอธิการบดี ลงนามกับ อธิการบดี - ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนักเปาหมาย 
    (กํากับ ดูแลวิทยาเขต)     และเกณฑการใหคะแนนตามแผนกลยุทธ 
๒. ระดับกอง     สถาบันฯ และภารกิจหนวยงาน  รวมถึงตัวชี้วัด 
    ๒.๑ ผอ.กอง/ผอ.สํานักงาน ลงนามกับ รองอธิการบดี/   ภาคบังคับตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ   
     ผูชวยอธิการบดี   ราชการ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 
     (สําหรับกองที่ไมมี

รองอธิการบดีกํากับ
ดูแล) 

  

    ๒.๒ ผูชวยอธิการบดี/รองอธิการบดี/      ลงนามกับ อธิการบดี  
             หน.สนอ/ผูเชี่ยวชาญ    
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๕.  ขั้นตอนในการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ 
 

ก.ย. ๔๙ -  ทุกหนวยงานในสถาบันฯ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๐ ที่สอดคลองกับ 
     กับแผนกลยุทธสถาบันฯ และภารกิจหนวยงาน 

ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน -  ทุกหนวยงาน รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๐ ใหกองแผนงาน 
ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน มค., -  กองแผนงาน  จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการในภาพรวม สงใหสํานัก 
เมย., กค.,  และตค. ๕๐    งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปนรายไตรมาส 

มค. ๕๐ -  อธิการบดี ลงนามในคํารับรองฯ กับ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กพ. – มีค. ๕๐ -  หนวยงานดําเนินการจัดทํารายละเอียดขอตกลงในคํารับรองฯ ของหนวยงาน 

    ซึ่งประกอบดวย กรอบการประเมินผล ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ผลงานในอดีต 
    น้ําหนักเปาหมาย  เกณฑการใหคะแนน 

เมย. ๕๐ -  สถาบันฯ จัดใหมีการลงนามคํารับรองฯ หนวยงานระดับคณะ/สํานัก/บัณฑิต/ 
    วิทยาเขต/กอง 
 -  สถาบันฯ กําหนดใหทุกหนวยงาน รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป ตามหลัก 
     เกณฑเดิม คือ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน สําหรับตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ระดับสถาบันฯ 
    กองแผนงาน ประสานขอจากสํานักงานประกันฯ ในรอบ ๖ เดือน  ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

เมย., กค., ธค. ๕๐ -   กองแผนงาน    ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน รอบ ๖ เดือน 
     ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน   พรอมจัดทําคะแนนสรุปภาพรวมของหนวยงาน    นําเสนอ 
     คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ และสภาสถาบันฯ 
 -  สถาบันฯ กําหนดใหนําผลคะแนนของหนวยงานไปเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ  (การจัดสรร 
    เงินรางวัลประจําป) 
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๖.   กลไกและวธิีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ หนวยงานระดับคณะ และกอง 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานภายในสถาบันฯ ทบทวน 
บทบาทภาระหนาที่ที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปและแผน
กลยุทธของสถาบันฯ 

หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป ของหนวยงาน 
สงให  กองแผนงาน 

หนวยงานจัดทําคํารับรอง  
การปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๐  
และลงนามคํารับรองฯ กับ อธิการบดี 

กองแผนงานและหนวยงาน 
จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรสถาบันฯ 
และหนวยงาน ที่สอดคลองกัน 

หนวยงานดําเนินการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ และสงขอมูล 
รายงานผลการดําเนินงาน ใหกอง
แผนงาน ทุกสิ้นเดือน 

กองแผนงานดําเนินการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน 

นําเสนอผลการประเมินฯ ตอ 
ตอคณะกรรมการผูบริหารฯ 
และสภาสถาบันฯ เพื่อรับรอง
พิจารณาใหขอเสนอแนะ 

นําผลการประเมินฯ ไปใชเปนเกณฑ 
ในการจัดสรร สิ่งจูงใจใหหนวยงาน 
ตามระดับของผลงาน 
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 ๖

 
๗.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับคณะ และ กอง 
 
 

 
 
 
                 

 
  
                        
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานจัดสงแผนปฏิบัติ 
ราชการประจําป และคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการให 
กองแผนงาน 

         ภายในวันที ่
              ๑๕ กย. 

ภายในวันที ่
 ๑ - ๑๕ ตค. 

  หัวหนาหนวยงาน 
  ลงนามใน 
  คํารับรองการ 
  ปฏิบัติราชการฯ 
   กับอธิการบดี 

   ทุกสิ้นเดือน 

หนวยงานรายงานผล 
การปฏิบัติราชการ ของ 
หนวยงาน ใหกองแผนงาน 
พรอมปญหา-อุปสรรค (ถามี) 

กองแผนงาน รายงานผลการ 
ปฏิบัติราชการ ตอผูบริหาร 
และสงใหสํานักงบประมาณ
 

 
กองแผนงาน รายงานสรุปผล 
การปฏิบัติราชการประจําป 
ของหนวยงาน 
 

         
        หนวยงาน ยืนยัน 
        ความถูกตอง 
        ของขอมูล 
 

คณะกรรมการผูบริหารฯ 
และสภาสถาบันฯ  
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน 
 

กองแผนงาน นําเสนอ 
ผลการปฏิบัติราชการ  
ตามคํารับรองฯ 
และแผนกลยุทธ  
ตอคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ/สภาสถาบันฯ 

นําผลการประเมิน 
ไปเชื่อมโยงกับ 
เงินรางวัล/แรงจูงใจ 
และนําไปทบทวน 
แผนในปตอไป 
 

        ทุกวันที่ ๑๕ 
    ของเดือนถัดไป 
     เมื่อสิ้นไตรมาส 

 ภายในวันที ่
    ๓๑ ตค. 

 ภายในวันที ่
    ๑๕ พย. 

     ภายใน  
    ธค. - มค. 

     ภายใน  
    มค. – กพ. 

กองแผนงาน รายงานสรุปผล 
การปฏิบัติราชการประจําป 
ของหนวยงาน (รอบ ๖ เดือน 
และ ๙ เดือน) เสนอ
คณะกรรมการผูบริหารฯ/
สภาสถาบันฯ 

แจงผลการประเมิน 
หนวยงาน รอบ ๖ เดือน และ 
๙ เดือน  เพื่อใหหนวยงาน
เรงรัดการดําเนินงานให
เปนไปตามเปาหมาย 

      ภายในวันที ่
     ๓๐ เม.ย. และ 
         ๓๑ กค. 

     ภายในวันที ่
๓๑ พค. และ ๓๑ สค. 
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 ๗

บทที่ ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

 

๑.  วัตถุประสงคในการติดตามและประเมินผล 
๑. เพื่อทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบันฯ 
๒. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคเพื่อใหงานบรรลุตาม

เปาหมาย 
๓. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติราชการของหนวยงานและในภาพรวมทั้งสถาบันฯ 

 
๒.  วิธีการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล ใชวิธีศึกษาขอมูลจากเอกสารรายงานแผน-ผล การปฏิบัติราชการประจําป ท่ีทุก
หนวยงาน    รายงานทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน      และแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ    รอบ ๖  
เดือน  ๙  เดือน  และ ๑๒  เดือน 
 
๓.  การดําเนินการติดตามและประเมินผล 

๑ เคราะหผลการดําเนินงานจากรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป และรายงานผลตามคํารับรองฯ 
รอบ ๖ เดือน  ๙ เดือน  และ ๑๒ เดือน  โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเกณฑการใหคะแนน 
ท่ีกําหนด   เพื่อพิจารณาความแตกตางระหวางผลการดาํเนินงาน   และคาเปาหมายวา    แตกตางมาก 
หรือนอย 

๒. สรุปปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  และหนวยงานใด ไมรายงาน หรอืรายงานแตไมชัดเจน 
๓. ประสานกับหนวยงานในกรณีท่ีมีความสงสัยในเรื่องขอมูลท่ีรายงาน 
๔. สงใหหนวยงานตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินฯ รอบ ๑๒ เดือน หากหนวยงานใดพบวา ไม

ถูกตองใหทําหนังสือช้ีแจง พรอมหลักฐานประกอบตัวช้ีวัด 
 
๔.  การคํานวณผลการประเมิน 
     ๔.๑  ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ 
           ผลการประเมิน                ระดับคะแนนที่ไดรับ 

• มีพัฒนาการดีเลิศ  ทําไดเกินเปาหมาย ตองใชความพยายามสูงมากสุดเอื้อม          ๕  
• มีพัฒนาการดีเยี่ยม ทําไดเกินเปาหมาย ตองใชความพยายามอยางมาก   ๔ 
• มีพัฒนาการดี ทําไดตามเปาหมาย      ๓ 
• มีพัฒนาการพอใช   (ควรปรับปรุง)      ๒ 
• ไมมีพฒันาการ       (ตองปรับปรุง)      ๑ 
ดังนั้น หากหนวยงานใด มีผลระดับคะแนนที่ไดรับเทากับ 5 แสดงวา มีผลงานดีมาก คะแนนรวมที่ไดรับ 

ยิ่งสูงยิ่งด ี
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 ๘

     ๔.๒  วิธีการคํานวณผลการประเมินตอนสิ้นปงบประมาณ สามารถแบงไดเปน ๕ แบบ ดังนี้ 
              (๑)  การคํานวณผลการประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
                 (๒) การคํานวณผลการประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณมากกวา ๑ ตัว 

(๓) การประเมินตัวช้ีวัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) 
(๔) การประเมินตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
(๕) การประเมินตัวช้ีวัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

  
ตัวอยางวิธีการคํานวณผลการประเมินตอนสิ้นปงบประมาณ 

 
แบบที่ ๑ :  การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ตัวอยาง : รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา การเทียบบัญญัติไตรยางศ กรณีท่ีอาจารยไดรับทุนวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา รอยละ ๒.๗๕ 

 
 

 
 
 
 

 
อาจารยท่ีไดรับทุน รอยละ ๒.๗๕ มากกวา ท่ีเกณฑการใหคะแนนระดับ ๒  =  รอยละ ๐.๗๕   
ดังนั้น  ผลคะแนนจริงท่ีไดจึงอยูระหวางเกณฑการใหคะแนน ระดับ ๒ กับ ๓ 
คํานวณโดยวิธกีารเทียบบัญญัติไตรยางศ 
 

ผลตางของอาจารยที่ไดรับทุน      =  รอยละ ๑ (๓-๒) เทียบเทากับผลตางของเกณฑการใหคะแนน ๑ ระดับ 
ผลตางของอาจารยที่ไดรับทุน      =  รอยละ ๐.๗๕ (๒.๗๕-๒)  
เทียบเทากับผลตางของเกณฑการใหคะแนน       ๑ x ๐.๗๕   =   ๐.๗๕๐๐ 
                                                                                     ๑ 
ดังนั้น  ผลการประเมินอาจารยที่ไดรับทุน จะไดระดับคะแนน  =   ๒+๐.๗๕  =  ๒.๗๕๐๐    

 
หมายเหตุ  :  การคิดคะแนนรอยละใหมีทศนิยม ๔ ตําแหนง 

 
 
 

ระดับคะแนน 
๑                               ๒   ๓                              ๔      ๕ 

๑                               ๒                       ๓                               ๔    ๕ 
ผลการดําเนินงาน   

   ๒.๗๕      
ผลการดําเนินงานจริงทีไ่ด
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 ๙

 

แบบที่ ๒  : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา ๑ ตัว 
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวอยาง : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                 ของสถาบันอุดมศึกษา 
                (น้ําหนัก : รอยละ ๑๕) 
 

(๑) 
ตัวชี้วัด 

(๒) 
น้ําหนัก 
ภายใน 
ตัวชี้วัด 

(๓) 
เปาหมาย 
ตามแผน 

(๔) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
จริง 

(๕) 
รอยละของผลการ
ดําเนินงานจริง

เทียบ 
กับเปาหมาย 

((๔)/(๓)) X ๑๐๐ 

(๖) 
ผลคะแนน 

ท่ีได 

(๗) 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
((๖)X(๒)) 

๑. จํานวนผูสําเร็จ 
    การศึกษาดาน 
    สังคมศาสตร 

  ๐.๓๓ 
(๕/๑๕) 
 

๒,๐๐๐ 
คน 

๑,๕๕๐ 
คน 

๗๗.๕๐๐๐ ๒.๗๗๕๐ ๐.๙๑๕๘ 

๒. จํานวนผูบริหาร 
      ที่เขารับ 
      การพัฒนา 

๐.๓๓ 
(๕/๑๕) 

 

๒๐ 
คน 

๑๖ 
คน 

๘๐.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๐.๙๙๐๐ 

๓. จํานวนผูสําเร็จ 
      การศึกษาดาน 
      วิทยาศาสตร 
      และเทคโนโลยี 

๐.๓๔ 
(๕/๑๕) 

 

๑,๕๐๐ 
คน 

๑,๖๐๐ 
คน 

๑๐๖.๖๖๖๗ ๕.๐๐๐๐ ๑.๗๐๐๐ 

รวม ๑ คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ ๓.๖๐๕๘ 
 
หมายเหตุ : ใชวิธีการคํานวณคะแนนที่ไดของแตละตัวชี้วัดยอยเหมือนแบบที่ ๑ 

              
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
๑                               ๒   ๓                              ๔      ๕ 

๖๐                             ๗๐                    ๘๐                              ๙๐    ๑๐๐ 
ผลการดําเนินงาน   

 ๗๗.๕๐๐๐  

ผลการดําเนินงานจริงทีไ่ด
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 ๑๐

แบบที่ ๓ : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) 
 ประเมินผลความสําเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานที่
กําหนด แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด 

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวอยาง  : ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ก และสถาบันอุดมศึกษา ข ในตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของ 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 
                    
 

 

สถาบัน 
ก 

สถาบัน 
ข 

      
 

 

   

     

มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชใน
การสงเสริมการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณและการ
วางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ 
รวมท้ังการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพให
เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 

ระดับ ๕ 
(ขั้นตอนที่ ๑
+๒+๓+๔+

๕) 

   
    

มีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย วาสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล 

ระดับ ๔ 
(ขั้นตอนที่ ๑
+๒+๓+๔) 

   
   

มีการประเมินระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

ระดับ ๓ 
(ขั้นตอนที่ ๑

+๒+๓) 

   
  

มีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย ในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

ระดับ ๒ 
(ขั้นตอนที่ ๑

+๒) 

   
 

มีการแตงตั้งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ ๑ 
(ขั้นตอนที่ 

๑) 
 

สถาบันอุดมศึกษา ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได 
ก สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ แตไมได

ดําเนินการในขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ 
๒ 

ข สามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในขั้นตอนที่ ๑ แตขั้นตอนที่ ๒ ยัง
ไมมีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย จึงถูกหักคะแนน ๑.๐ และไมไดดําเนินการในขั้นตอนที่ ๓, ๔ 
และ ๕ 

๑ 

 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
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 ๑๑

แบบที่ ๔ : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
    
     ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนนที่มีระดับคะแนน ๕ ระดับ คือ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  ตัวชี้วัดที่ ๑๗    ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 
 

การประเมินผล น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

๑. ดานระบบฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา 
     - มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูลและระบบ 
       สารสนเทศขององคกรและพัฒนาระบบ 
       ฐานขอมูลอยางนอย ๔ ระบบ 

๑ ๒ ระบบ ๔ ๒ 

๒. ดานระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศ 
     - มีการพัฒนาการใหบริการขอมูลสารสนเทศ 
       ใหสอดคลองตามพันธกิจ 

๐.๕ ๓ ระบบ ๔ ๑ 

๓. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูล 
     สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 
     - รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
       ระดับดีมาก 

๐.๕ รอยละ ๘๕ ๓.๕ ๐.๘๗๕ 

 ๒ ผลคะแนนของตัวช้ีวัด ๓.๘๗๕ 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
๑                               ๒   ๓                              ๔      ๕ 

๑                               ๒                       ๓                               ๔    ๕ 
ผลการประเมิน 
คุณภาพ 

  
   ๓.๘๗๕      

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
จริงทีไ่ด 
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 ๑๒

 
แบบที่ ๕ : การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ / ไมสําเร็จ (Pass/Fail) 

  ตัวอยาง    :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
  คําอธิบาย :   การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรบัทางวิชาการในระดับ 
                       นานาชาติ โดยไดรับการจัดอนัดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือระดับ 
                       สาขายอยจากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับ  เชน The Times Higher Education Supplement  ของ 
                       อังกฤษ,   Maclean’s magazine   ของประเทศแคนาดา,  Good University Guides   ของประเทศ 
                       ออสเตรเลีย, U.S.News&World Report ของประเทศสหรัฐอเมริกา, Asiaweek ของฮองกง เปนตน 
 
  เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ไมไดรับการจัดอันดับ 
๒                      - 
๓                      - 
๔                     - 
๕ ไดรับการจัดอนัดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับ

สถาบัน หรือระดับสาขายอยจากสถาบันกลาง ท่ีเปนที่ยอมรับ 
 

ตัวอยาง ๑ :  การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
           สถาบัน ก ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบัน หรือระดับสาขา 
ยอยจากสถาบนักลางที่เปนที่ยอมรับระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล ถือวา สําเร็จอยูที่
ระดับคะแนน ๕ 

 
ตัวอยาง ๒ :  การประเมินตัวชี้วัดผลไมสาํเร็จ 
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
          สถาบัน ข ไมไดรับการจัดอันดับ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากลของ
สถาบันอุดมศึกษา   ข ถือ วา ไมสําเร็จ   อยูที่ระดับคะแนน ๑ 
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 ๑๓

บทที่ ๓ 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับคณะและกอง 
 
          หนวยงานระดับคณะและกอง มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๔ มิติ   ซึ่งมีน้ําหนักรวม รอยละ ๑๐๐  
โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
         มิติท่ี ๑   มิติดานประสิทธิผล  กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๕๕ 
         มิติท่ี ๒   มิติดานคุณภาพ  กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๑๕       
         มิติท่ี ๓   มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๑๐ 
         มิติท่ี ๔   มิติดานการพัฒนาสถาบัน  กําหนดใหตัวช้ีวัดมีน้ําหนักรวม รอยละ ๒๐      
        ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของหนวยงานระดับ
คณะ/กอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ เพื่อประโยชนดังตอไปนี้ 

๑ เปนการเปดโอกาสใหหนวยงานระดับคณะ/กอง ไดประกาศตอสาธารณชนวา จะมุงมั่นในการดําเนินงาน
และพัฒนาหนวยงานใหบรรลุเปาหมายในแผนกลยุทธของสถาบันฯ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙) 

๒ เปนการเปดโอกาสใหหนวยงานระดับคณะ/กอง ไดพัฒนาหนวยงานตามพันธกิจของหนวยงาน เพื่อนําไปสู
หนวยงานท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังในดานวิชาการ บริหารจัดการ และเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ตอไป 

       สถาบันฯ  ไดจัดกลุมหนวยงานเปน ๒ กลุม คือ 
๑. หนวยงานที่ดําเนินงานตามพันธกิจหลัก ๔  ดานของสถาบันฯ  ไดแก  คณะ/วิทยาเขต 
๒. หนวยงานที่สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก ๔ ดาน ของสถาบันฯ ไดแก สํานัก (ท่ีรับผิดชอบใน

การบริการกลาง)  / กองหรือหนวยงานที่เทียบเทากอง ในสํานักงานอธิการบดี 
       ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหนวยงานระดับคณะและกอง ไดกําหนดน้ําหนักของตัวช้ีวัดในแตละ
มิติ โดยอิงกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ และ
กําหนดน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยในตัวช้ีวัดท่ี ๓ ของมิติท่ี ๑ ของหนวยงานมีความสําคัญเทากัน และถาหนวยงานใด มีการ
เลือกตัวช้ีวัดในมิติท่ี ๒-๔ ไมเปนไปตามกรอบของสํานักงาน ก.พ.ร. การกําหนดน้ําหนักของตัวช้ีวัดของหนวยงาน
จะกําหนดใหทุกตัวช้ีวัดมีความสําคัญเทากัน 
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 ๑๔

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

มิติท่ี ๑ มิติดานประสิทธิผล            
• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการ หรือแผนกลยุทธและ 
ตามภารกิจ 

๑. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

๕ ๕ 

 ๒. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

๕ ๕ 

 ๓. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนกลยุทธของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบั ง  และตามภารกิ จของหนวยงาน  (ทั้ ง
งบประมาณแผนดิน และเงินรายได) 

๑๕ ๔๓ 

  (๑) เปาหมายตามแผนกลยุทธ   
  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑   
  ๓.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา)   
  ๓.๒ จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม (ทุกระดับการศึกษา) 
  ๓.๓ จํานวนนักศึกษาคงอยู    (ทุกระดับการศึกษา) 
  ๓.๔ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําและศึกษา

ตอภายใน ๓-๑๒ เดือน 
  ๓.๕ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตาม

หลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด 
  ๓.๖ โครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือกับตางประเทศ 
  ๓.๗ สัดสวนระหวางนักศึกษาไทย : นักศึกษาตางประเทศ 
  ๓.๘ จํานวนหลักสูตรที่รวมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
  ๓.๙ รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาวิชา (ทุกระดับ

การศึกษา) 
  ๓.๑๐ รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน 

 การกําหนดน้ําหนัก
ของตัวช้ีวัดยอย 
ของขอ ๓      ใหมี
ความสําคัญเทากัน 
สําหรับการกําหนด
เปาหมายและเกณฑการ
ใหคะแนน ให 
ทุกหนวยงานกําหนด
ตามศักยภาพของ
หนวยงาน   โดยอิง
เกณฑของสํานักงาน 
ก.พ.ร. 

  ๓.๑๑ คะแนนเฉลี่ยรับเขาระดับปริญญาตรีสูงขึ้น   
  ๓.๑๒ คะแนนเฉลี่ยรับเขาบัณฑิตศึกษาแผน ก : แผน ข   
  ๓.๑๓ อัตราสวนหลักสูตรปริญญาตรี : โท : เอก   
  ๓.๑๔ รอยละของนิสิ ต /นักศึ กษาของสถาบันที่ เพิ่ มขึ้ น 

(นักศึกษาทั้งหมด ทุกระดับการศึกษา) 
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 ๑๕

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

  ๓.๑๕ รอยละของนิสิต/นักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพที่
เพิ่มขึ้น (ทุกระดับการศึกษา) 

  

  ๓.๑๖ รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา   
  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒   
  ๓.๑๗ รอยละโครงการวิจัยตออาจารยประจํา/ป   
  ๓.๑๘ จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่

ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ๓.๑๙ จํานวนโครงการวิจัยใหม 
  ๓.๒๐ จํานวนโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินงาน 
  ๓.๒๑ รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด 
  ๓.๒๒ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย 
  ๓.๒๓ จํานวนสิทธิบัตรที่ถูกนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย 
  ๓.๒๔ จํานวนลิขสิทธิ์ที่ถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย 
  ๓.๒๕ จํานวนงานวิจัยที่นําไปแกไขปญหาสังคม 
  ๓.๒๖ จํานวนเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยหรือการนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการของบุคลากร (ตอคน) 
  ๓.๒๗ สัดสวนแหลง เงินทุนสนับสนุนงานวิจั ยภายใน  : 

ภายนอก 

 การกําหนดน้ําหนัก 
ตัวช้ีวัดยอย 
ของขอ ๓      ใหมี
ความสําคัญเทากัน 
สําหรับการกําหนด
เปาหมายและเกณฑการ
ใหคะแนน ให 
ทุกหนวยงานกําหนด
ตามศักยภาพของ
หนวยงาน   โดยอิง
เกณฑของสํานักงาน 
ก.พ.ร. 

  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓   
  ๓.๒๘ รอยละของระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 
  

  ๓.๒๙ สัดสวนฝายวิชาการ : ฝายสนับสนุน   
  ๓.๓๐ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบ

ฐานขอมูลองคความรู 
  

  ๓.๓๑ รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก   
  ๓.๓๒ อัตราสวนของรอยละตําแหนงทางวิชาการ   ศ  :  รศ  :  

ผศ  :  อ 
  

  ๓.๓๓ รอยละของระดับความสํา เร็จในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล 
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 ๑๖

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุม 

๑ 
กลุม 
๒ 

  ๓.๓๔ รอยละความสําเร็จในการเขาถึงขอมูล   
  ๓.๓๕ รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน   
  ๓.๓๖ สัดสวนงบประมาณแผนดิน : เงินรายได   
  ๓.๓๗ รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากร    (ตอระบบ

สวัสดิการ) 
  

  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔   
  ๓.๓๘ จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา (ครั้ง) 
  ๓.๓๙ จํานวนผูรับบริการ (คน) 
  ๓.๔๐ จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร 
  ๓.๔๑ ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน 

ไมนอยกวารอยละ........ 
  ๓.๔๒ รอยละของผูรับบริการที่นําความรูไปใชประโยชน 
  ๓.๔๓ จํานวนลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ/สื่อสารสนเทศตอป (ช้ิน) 
  ๓.๔๔ จํานวนงานเผยแพรความรูบริการวิชาการ (ครั้ง) 
  ๓.๔๕ จํานวนครั้งที่จัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางวิชาการ 
  ๓.๔๖ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 
  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ 
  ๓.๔๘ จํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 การกําหนดน้ําหนัก 
ตัวช้ีวัดยอย 
ของขอ ๓      ใหมี
ความสําคัญเทากัน 
สําหรับการกําหนด
เปาหมายและเกณฑการ
ใหคะแนน ให 
ทุกหนวยงานกําหนด
ตามศักยภาพของ
หนวยงาน   โดยอิง
เกณฑของสํานักงาน 
ก.พ.ร. 

  ๓.๔๙ จํานวนผูเขารวมโครงการ   
  ๓.๕๐ ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม 

ไมนอยกวารอยละ..... 
  

  ๓.๕๑ โครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนดไมนอยกวารอยละ......   
  ๓.๕๒ จํานวนกิจกรรมสรางคานิยมใหเกิดความรักในศิลปะและ

วัฒนธรรม 
  

  ๓.๕๓ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมใหเกิดความรักในศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

  ๓.๕๔ จํานวนกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม   
  ๓.๕๕ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม   
  ๓.๕๖ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสรางความรวมมือกับชุมชน   
  (๒)  เปาหมายตามภารกิจหลักของหนวยงานระดับคณะ/กอง   
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 ๑๗

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุม  

๑ 
กลุม 
๒ 

• ผลสําเร็จตาม 
พันธกิจหลัก 

๔. ๒๘ - 

  

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  ในการ
บรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 

  ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
  ๔.๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป  
  ๔.๑.๒  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา

ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
  ๔.๑.๓   ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต  
  ๔.๑.๔  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศ

เกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

  ๔.๑.๕  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือ
เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

 
• การกําหนดน้ําหนักของ
มาตรฐานคุณภาพ  สมศ .
เ ป น ไ ป ต า ม ม ติ ที่  ส ภ า
มหา วิทย าลั ย แต ล ะแห ง
อนุมัติไว 
• กรรมการเจรจา      จะ
เ จ ร จ า เ ฉ พ า ะ น้ํ า ห นั ก 
เปาหมาย และเกณฑการให
คะแนนของตัวช้ีวัดในแตละ
มาตรฐาน 
• สัดสวนน้ําหนักตัวช้ีวัด
รวม : ตัวช้ีวัดเฉพาะ เทากับ 
๕๐ : ๕๐ 

  ๔.๒ มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  
  ๔.๒.๑  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรค    ที่ตีพิมพ 

เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา  

 

  ๔.๒.๒  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 

 

  ๔.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจํา 

 

  ๔ .๒ .๔  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ตออาจารยประจํา 

 

  ๔.๒.๕  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
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 ๑๘

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุม  

๑ 
กลุม 
๒ 

  ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  
  ๔.๓.๑  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ 

และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
หรือนานาชาติตออาจารยประจํา 

 

  ๔.๓.๒  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยท่ีอาจารยประจําใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสร างความเขมแข็ งของสังคม  ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจํา 

 

  ๔.๓.๓  รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา      เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน     เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

 

  ๔.๔  มาตรฐานดานการทํานบํุารุงศิลปะ 
         และวัฒนธรรม 

 

  ๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

 

  ๔.๔.๒  รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
หรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด 

 

  ๔.๔.๓  รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
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 ๑๙

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุม  

๑ 
กลุม 
๒ 

 ๕. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  ๒ ๒ 
 (ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

พิเศษ) 
มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพ *   ๑๕ ๑๕ 
• คุณภาพการใหบริการ ๖. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ๘ ๘ 
• การประกันคุณภาพ 
 

๗. 
 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

๔ ๔ 

• การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย  

๘. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา  

๓ ๓ 

มิติที่ ๓  มิติดาน 
ประสิทธิภาพ                  
ของการปฏิบัติ 
ราชการ * 

  ๑๐ ๑๐ 

• การบริหารงบประมาณ ๙. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตรา
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

๓ ๓ 

• ประสิทธิภาพของการใช
พลังงาน 

๑๐. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน ของสถาบันอุดมศึกษา 

๓ ๓ 

• การลดระยะเวลาการ
ใหบริการ    

๑๑. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการลด
รอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๒ ๒ 

• การจัดทําตนทุน 
ตอหนวย 

๑๒. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ๒ ๒ 

 
มิติท่ี ๒, ๓   การกําหนดน้ําหนกัของแตละหนวยงาน จะขึ้นอยูกับจํานวนตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานตองรับผิดชอบในการ 
                   ขับเคลื่อนใหบรรลุผลสําเร็จ   กรณีท่ีหนวยงานรบัผิดชอบตัวช้ีวัดไมครบทุกตัว จะใหกําหนดน้ําหนักตัวช้ีวัด 
                   เทากัน โดยน้ําหนกัรวมในแตละมิติจะตองเทากับเกณฑท่ีกําหนด 
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 ๒๐

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

น้ําหนัก (รอยละ) ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัด กลุม  

๑ 
กลุม 
๒ 

มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนา
สถาบัน* 

  ๒๐ ๒๐ 

• การบริหารการศึกษา ๑๓. ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ข อ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

๒ ๒ 

 ๑๔. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

๒ ๒ 

 ๑๕.  ร ะ ดั บ คุ ณ ภ าพข อ ง ก า รพั ฒน าบุ ค ล า ก ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 

๒ ๒ 

 ๑๖. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา 

๒ ๒ 

 ๑๗. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 

๒ ๒ 

 ๑๘. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร 

๒ ๒ 

 ๑๙. คาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 
และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  

๒ ๒ 

ตัวชี้วัดเลือก          (๑ ตัวชี้วัด) ๒๐. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  

๒ ๒ 

• หลักสูตรและ 
การเรียนการสอน 

๒๑. รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ท้ังหมด 

๒ ๒ 

 ๒๒. ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ๒ ๒ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
มิติท่ี ๔     การกําหนดน้ําหนักของแตละหนวยงาน จะขึ้นอยูกับจํานวนตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานตองรับผิดชอบในการ 
                ขับเคลื่อนใหบรรลผุลสําเร็จ   กรณีท่ีหนวยงานรับผิดชอบตัวช้ีวัดไมครบทุกตัว    จะใหกําหนดน้ําหนัก 
                ตัวช้ีวัดเทากัน โดยน้ําหนักรวมในแตละมิติจะตองเทากับเกณฑท่ีกําหนด 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๒๑

มิติที่ ๑  มิติดานประสิทธิผล 
 
ประเด็นการประเมินผล :   ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑      กระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
  ของกระทรวง  
น้ําหนัก :        รอยละ ๕ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ    

• สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงตองรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวช้ีวัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก     
(Wi x SMi) 

KPISM ๑ W๑      SM๑ (W๑ x SM๑) 
KPISM ๒ W๒      SM๒ (W๒ x SM๒) 

. .      . . 

. .      . . 
KPISM i Wi      SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดท่ีบรรลุผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  เทากับ 
    

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

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับกระทรวง 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๒

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และผลรวม

ของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  ๑  โดยที่น้ําหนักรอยละของตวัช้ีวัดแตละลําดับ (i) 
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจากําหนดกับกระทรวง 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ีเกิดข้ึนจริงกับเกณฑการให
คะแนน 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ;  ๑, ๒,…, i  
 
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 :  

เพื่อใหกระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวง โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 
หมายเหตุ :  
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) 
สถาบันอุดมศึกษาไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงและในตาราง
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุเฉพาะชื่อตัวช้ีวัดระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  โดยใหใสคา
คะแนนที่ไดเทากับ ๑ มากอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๒๓

ประเด็นการประเมินผล  :   ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๒    ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
น้ําหนัก :           รอยละ ๕ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   

• สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองรวมรับผิดชอบผลการ
ดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  

• จํานวนตัวช้ีวัดท่ีทําความตกลงควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนน 

ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก     
(Wi x SMi) 

KPISM ๑ W๑      SM๑ (W๑ x SM๑) 
KPISM ๒ W๒      SM๒ (W๒ x SM๒) 

. .      . . 

. .      . . 
KPISM i Wi      SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 

 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดท่ีบรรลุผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เทากับ 

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

         Σ Wi                          W๑+ W๒ +...+ Wi 
 

 
 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๔

โดยที่  
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผลรวมของน้ําหนักของทุก KPISM (Σ W i) =  ๑  โดยท่ี 
น้ําหนักของตัวช้ีวัดแตละลําดับ (i) คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจา
กําหนดกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ีเกิดข้ึนจริงกับเกณฑ
การใหคะแนน 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ      การ
อุดมศึกษา ;  ๑, ๒,…, i  

 

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 

 

เงื่อนไข :  
กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะนําน้ําหนักของ

ตัวช้ีวัดนี้ไปรวมไวกับตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง”  เปนน้ําหนักรอยละ ๑๕  ท้ังนี้  ตองนําน้ําหนักรอยละ ๗.๕ ไปเฉลี่ยตามสัดสวนของตัวช้ีวัด
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงทุกตัวท่ีไดมีการเจรจาไวแลว 
เหตุผล :  

เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษาใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
หมายเหตุ :  
 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) 
สถาบันอุดมศึกษาไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและในตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ขอให
สถาบันอุดมศึกษาระบุเฉพาะชื่อตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยใหใสคาคะแนนที่ไดเทากับ ๑ มากอน                
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๒๕

ประเด็นการประเมินผล   :     ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๓   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ 
                      ราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก :          รอยละ ๑๕/๔๓ 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

จําแนกเปน  ๒ ตัวชี้วัด  ดังนี้   
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายตาม 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษาในสวนของงบประมาณแผนดิน 
น้ําหนัก : รอยละ ๑๐ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษาในสวนของงบประมาณรายได 

น้ําหนัก : รอยละ ๕ 
 

• ตัวช้ีวัดยอยในตัวช้ีวัดท่ี ๓ ไดแก ตัวช้ีวัดท้ังหมดที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยตองไมซ้ํากับตัวช้ีวัดอื่นๆ ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ท้ังนี้ ใหเสนอตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเพื่อใชในการเจรจา 

• แนวทางการคัดเลือกตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ไดแก 
                ๑) สอดคลองกับยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
 ๒) บงช้ีคุณภาพการศึกษา 
 ๓) สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 ๔) สะทอนอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๖

ตารางและสูตรการคํานวณ : ในภาพรวมตัวชี้วัดที่ ๓ 
เกณฑการใหคะแนน 

ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก     
(Wi x SMi) 

KPISM ๑ W๑      SM๑ (W๑ x SM๑) 
KPISM ๒ W๒      SM๒ (W๒ x SM๒) 

. .      . . 

. .      . . 
KPISM i Wi      SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดท่ีบรรลุผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาเทากับ 
     

 Σ   (Wi x SMi)                   หรือ                (W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 
         Σ Wi                   W๑+ W๒ +...+ Wi 
 
โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักของตัวช้ีวัดจากแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และผลรวมของน้ําหนักของทุก 

KPISM (Σ Wi) =  ๑   
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ีเกิดข้ึนจริงกับเกณฑการให

คะแนน 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ;  ๑, ๒, ๓,…, i  

 

 
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 

 

 

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับ

สถาบันอุดมศึกษา 
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 ๒๗

หมายเหตุ :  
 ในการกําหนดตัวช้ีวัดยอย ในตัวช้ีวัดท่ี ๓ ไดใชวิธีการถายทอดตัวช้ีวดัในแผนกลยุทธสถาบันฯ (พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๙) เฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปสูหนวยงานตามพันธกิจหลักของหนวยงาน โดยกําหนดน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยใหมีความสําคัญเทากัน 
และตัวช้ีวัดยอยตองไมซ้ํากบัตัวช้ีวัดอื่น ในคํารับรองฯ ของสถาบันฯ และใหหนวยงานกําหนดเปาหมายและเกณฑ
การใหคะแนนในตัวช้ีวัดยอยตามศักยภาพของหนวยงานและอิงกับเกณฑของสํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ตารางสรุปตัวชี้วัดยอย ในตัวชีว้ัดที่ 3 ตามแผนกลยุทธของสถาบันฯ และตามภารกิจของหนวยงาน 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

(๑) เปาหมายตามแผนกลยุทธ 
๓.๑   จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา) 
๓.๒  จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม (ทุกระดับการศึกษา) 
๓.๓  จํานวนนักศึกษาคงอยู    (ทุกระดับการศึกษา) 
๓.๔  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําและศึกษาตอภายใน 1 ป  (3-12 เดือน) 
๓.๕* รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด 
๓.๖   โครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือกับตางประเทศ 
๓.๗  สัดสวนระหวางนักศึกษาไทย : นักศึกษาตางประเทศ 
๓.๘  จํานวนหลักสูตรที่รวมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
๓.๙  รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาวิชา (ทุกระดับการศึกษา) 
๓.๑๐*  รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน 
๓.๑๑  คะแนนเฉลี่ยรับเขาระดับปริญญาตรีสูงขึ้น 
๓.๑๒ คะแนนเฉลี่ยรับเขาบัณฑิตศึกษาแผน ก : แผน ข 
๓.๑๓ อัตราสวนหลักสูตรปริญญาตรี : โท : เอก 
๓.๑๔ รอยละของนิสิต/นักศึกษาของสถาบันที่เพิ่มขึ้น (นักศึกษาทั้งหมด ทุกระดับการศึกษา) 
๓.๑๕ รอยละของนิสิต/นักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรีข้ึนไป สาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
          ที่เพิ่มขึ้น  (ทุกระดับการศึกษา) 

 
ประเด็นยุทธ
ศาสตรท่ี ๑  
พัฒนาการผลิต
บัณฑิตที่มี
คุณภาพ
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของประเทศและ
สามารถแขงขัน
ไดในระดับ
นานาชาติ 
 
 
 
 
 ๓.๑๖  รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา 

๓.๑๗ รอยละโครงการวิจัยตออาจารยประจํา/ป 
๓.๑๘ จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๓.๑๙ จํานวนโครงการวิจัยใหม 
๓.๒๐ จํานวนโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินงาน 
๓.๒๑ รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
๓.๒๒* จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย 
๓.๒๓ จํานวนสิทธิบัตรที่ถูกนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย 
๓.๒๔ จํานวนลิขสิทธ์ิที่ถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย 

ประเด็นยทุธ
ศาสตรที่ ๒ 
พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม
เพื่อสรางความ
เปนเลิศใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ ๓. ๒๕* จํานวนงานวิจัยที่นําไปแกไขปญหาสังคม 
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 ๒๘

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

๓.๒๖ จํานวนเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร (ตอคน)  
๓.๒๗ สัดสวนแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใน : ภายนอก 
๓.๒๘* รอยละของระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
๓.๒๙  สัดสวนฝายวิชาการ : ฝายสนับสนุน 
๓.๓๐  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบฐานขอมูลองคความรู 
๓.๓๑  รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 
๓.๓๒  อัตราสวนของรอยละตําแหนงทางวิชาการ   ศ  :  รศ  :  ผศ  :  อ 
๓.๓๓  รอยละของระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
๓.๓๔  รอยละความสําเร็จในการเขาถึงขอมูล 
๓.๓๕  รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน 
๓.๓๖  สัดสวนงบประมาณแผนดิน : เงินรายได 

ประเด็นยทุธ
ศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการเพื่อ
เสริมสราง
ประสิทธิภาพ
ขององคกร 

๓.๓๗  รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากร  (ตอระบบสวัสดิการ) 
๓.๓๘ จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา (คร้ัง) 
๓.๓๙ จํานวนผูรับบริการ (คน) 
๓.๔๐ จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร 
๓.๔๑ ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ........ 
๓.๔๒* รอยละของผูรับบริการที่นําความรูไปใชประโยชน 
๓.๔๓ จํานวนลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ/ส่ือสารสนเทศตอป (ชิ้น) 
๓.๔๔* จํานวนงานเผยแพรความรูบริการวิชาการ (คร้ัง) 
๓.๔๕ จํานวนครั้งที่จัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางวิชาการ 

ประเด็นยทุธ
ศาสตรที่ ๔ 
พัฒนาการ
ใหบริการวิชาการ
หลายรูปแบบสู
สังคม 

๓.๔๖ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 
๓.๔๘ จํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 
๓.๔๙* จํานวนผูเขารวมโครงการ 
๓.๕๐* ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ..... 
๓.๕๑  โครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนดไมนอยกวารอยละ...... 
๓.๕๒ จํานวนกิจกรรมสรางคานิยมใหเกิดความรักในศิลปะและวัฒนธรรม 
๓.๕๓* จํานวนผูเขารวมกิจกรรมใหเกิดความรักในศิลปะและวัฒนธรรม 
๓.๕๔  จํานวนกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
๓.๕๕* จํานวนผูเขารวมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

ประเด็นยทุธ
ศาสตรที่ ๕ 
ทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
รวมทั้งภูมิปญญา
ใหเกิดประโยชน
ตอประเทศ 

๓.๕๖* จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสรางความรวมมือกับชุมชน 
 (๒) เปาหมายตามภารกิจหลักของหนวยงานระดับคณะ/กอง 
        (ตัวชี้วัดยอย จะกําหนดวัดผลการดําเนินงานตามผลผลิตที่สําคัญของหนวยงานที่ไมซํ้ากับตัวชี้วัด ที่กําหนด

ไวในแผนกลยุทธสถาบันฯ ซ่ึงสวนใหญจะเปนหนวยงานที่รับผิดชอบสนับสนุนการดําเนินงานผลผลิตหลักของ
สถาบันฯ โดยกําหนดใหหนวยงานดังกลาว เลือกตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของผลผลิตหนวยงานไมใชวัด
กิจกรรมหรือข้ันตอนการทํางาน) 
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 ๒๙

ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
   และสามารถแขงขันไดในระดบันานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑     :     จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
คําอธิบาย :    
 -  เปนการนับจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในทุกระดับการศึกษา และทุกหลักสูตร ประจําปงบประมาณ  

   พ.ศ. ๒๕๕๐  
 -  ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ 
                   ทุกหลักสูตร ท่ีจบในปการศึกษา ๒๕๔๙ 
สูตรการคํานวณ  :     - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

     จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
     ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด ตามศักยภาพของ 
     แตละหนวยงาน    และไดจัดทําคํารับรองฯ  
    ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :   จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๔๙  จําแนกตามระดับ 
                                          การศึกษา และประเภทหลักสูตร  
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒     :     จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม 
คําอธิบาย :    

- เปนการนับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม ในทุกระดับการศึกษา  และทุกหลักสูตร  ประจําป
งบประมาณ  ๒๕๕๐  

- นักศึกษาที่รับเขาใหม  หมายถึง  จํานวนนักศึกษาที่สถาบันฯ รับเขามาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก และทุกหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ โดยรวมนักศึกษาใหม ระดับ
บัณฑิตศึกษา ท่ีรับเขามาศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๙ (ถามี) และยกเวนไมรวมจํานวนนักศึกษาที่มี
การโอนยายระหวางคณะ/สาขาวิชา 
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 ๓๐

สูตรการคํานวณ  :     - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.    ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

     จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหมทั้งหมด  ปการศึกษา  
๒๕๕๐ ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดตามศักยภาพ 

    ของแตละหนวยงาน  และไดจัดทําคํารับรองฯ ใน 
     ปงบประมาณ  ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :   จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐  จําแนกตามระดับการศึกษา  
                                          และประเภทหลักสูตร  
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓     :     จํานวนนักศึกษาที่คงอยู 
คําอธิบาย :    

- เปนการนับจํานวนนักศึกษาที่คงอยู ท้ังหมด ในทุกระดับการศึกษา และทุกหลักสูตร ประจําป
งบประมาณ  ๒๕๕๐  

- นักศึกษาคงอยู  หมายถึง  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และทุก
หลักสูตร ท่ีลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๐  

สูตรการคํานวณ  :     - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

     จํานวนนักศึกษาคงอยูทั้งหมด  ปการศึกษา ๒๕๕๐ 
     ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด  ตามศักยภาพ 
    ของแตละหนวยงาน  และไดจัดทําคํารับรองฯ  
    ในปงบประมาณ  ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :   จํานวนนักศึกษาคงอยู   ปการศึกษา ๒๕๕๐  จําแนกตามระดับการศึกษา  
                                          และประเภทหลักสูตร  
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 ๓๑

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔     :     รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําและศกึษาตอภายใน 1 ป ( ๓ – ๑๒ เดือน) 
คําอธิบาย :    

- เปรียบเทียบผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกหลักสูตร ซึ่งไดงานทําในสถานประกอบการ 
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองคกรอื่น ๆ ภายใน ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในที่นี้รวมถึง
ผูท่ีศึกษาตอในระดับอื่น กับจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษา ๒๕๔๙ โดยให
นําเสนอในรูปรอยละ 

- จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือศึกษาตอ หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท่ีเรียนใน
หลักสูตร ภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ท่ีไดงานทําแลวภายหลังจากสําเร็จ
การศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา หรือ
ผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอในระดับการศึกษาอื่น หรือสูงข้ึน 

- วันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติใหสําเร็จการศึกษา ถือเปนวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
สูตรการคํานวณ : 

    ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา ๒๕๔๙ 
ที่ไดงานทํา หรือ ศึกษาตอภายใน 

ระยะเวลา ๑ ป  นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษา ๒๕๔๙ 

     
x 

   
๑๐๐ 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

     รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่มีงานทําและ 
     ศึกษาตอภายใน ๓ – ๑๒ เดือน ตามเกณฑที่หนวยงาน 
     กําหนด ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน และไดจัด 
     ทําคํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษา ๒๕๔๙ 
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีไดงานทําแลว ภายในระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จ

การศึกษา 
๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภายใน ๑ ป นับจากวันที่

สําเร็จการศึกษา 
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 ๓๒

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕     :     รอยละของระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด 
คําอธิบาย :    

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ท่ีจบตามระยะเวลาของหลักสูตรใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ กับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๐  

- ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจบตามระยะเวลาของหลักสูตร ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา ๒๕๔๙ ทุกหลักสูตร ท่ีจบตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดไว หรือกอนระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด เชน หลักสูตรกําหนด
ระยะเวลาการศึกษาไว ๔ ป นาย ก ไดเขาเปนนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๖ 
และจบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๙  ซึ่ง ถือวา นาย ก คือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
จบตามระยะเวลาของหลักสูตร 

- ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ หมายถึง จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา ๒๕๔๙ ทุกหลักสูตร ท้ังท่ีจบตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนดและไมจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

 

สูตรการคํานวณ : 
    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา ๒๕๔๙ 

ที่จบตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด รุนปการศึกษา ๒๕๔๙ 

x ๑๐๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

     รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
     จบการศึกษาตามหลักสูตร ปงบประมาณ ๒๕๕๐  
      ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดตามศักยภาพของ 
      แตละหนวยงาน และไดจัดทําคํารับรองฯ ใน 
      ปงบประมาณ ๒๕๕๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังหมด ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๓๓

ตัวชี้วัดที่ ๓.๖     :     โครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือกบัตางประเทศ 
คําอธิบาย :    

- เปนการนับจํานวนโครงการผลิตบัณฑิตท่ีหนวยงานมีความรวมมือกับตางประเทศ ในปงบประมาณ 
๒๕๕๐  

- โครงการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรวมมือกับตางประเทศ หมายถึง หลักสูตรหรือสาขาวิชา หรือโครงการ
ท่ีหนวยงานไดมีการทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/หนวยงานตางประเทศ ท่ีจะรวมกันผลิตบัณฑิต 
โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกัน    การใหนักศึกษาตองไปเรียน/ฝกงาน  ในตางประเทศ การ
จัดการเรียนการสอนผานระบบการสอนทางไกล เปนตน  

สูตรการคํานวณ :  - 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

     จํานวนโครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือกับ 
      ตางประเทศ  ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด 
      ตามศักยภาพของ แตละหนวยงาน และไดจัด 
     ทําคํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนโครงการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรวมมือกับตางประเทศ 
๒. เอกสารการทําความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๗     :     สัดสวนระหวาง นักศึกษาไทย :  นักศึกษาตางประเทศ 
คําอธิบาย :    

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ท่ีเปนคนไทย กับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ท่ีเปนชาว
ตางประเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ ในรูปสัดสวน 

- นักศึกษาไทย หมายถึง บุคคลที่ถือกําเนิดในประเทศไทย ซึ่งมีภูมิลําเนาในประเทศไทย และมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งได ตามที่กฎหมายกําหนด 

- นักศึกษาตางประเทศ หมายถึง บุคคลท่ีถือกําเนิดภายนอกประเทศไทย และไมมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตามที่กฎหมายกําหนด  
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 ๓๔

สูตรการคํานวณ :  - 
 

    

จํานวน นศ.ไทย 
 

จํานวน นศ.ตางประเทศ 
 จํานวน นศ.ทั้งหมด 

 
x 

 
๑๐๐        :   
       จํานวน นศ.ทั้งหมด 

x 
 
๑๐๐ 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

     สัดสวนระหวาง นศ.ไทย : นศ.ตางประเทศ 
     ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด  ตามศักยภาพของ  
     แตละหนวยงาน และไดจัดทําคํารับรองฯ ใน 
      ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ท่ีเปนคนไทย ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
๒. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ท่ีเปนชาวตางประเทศ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
๓. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๘     :     จํานวนหลักสูตรที่รวมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
คําอธิบาย :    

- เปนการนับจํานวนหลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๐  
- หลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม หมายถึง หลักสูตรท่ีหนวยงานไดมีการทําความ

รวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ท่ีจะรวมกันผลิตบัณฑิต โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกัน การ
ใหนักศึกษาไดฝกงานในสถานประกอบการ และรวมถึงหลักสูตรสหกิจศึกษาดวย  

 
สูตรการคํานวณ :  - 
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 ๓๕

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

     จํานวนหลักสูตรที่รวมมือกับภาคอุตสาหกรรม  
     ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ตามเกณฑที่หนวยงาน 
     กําหนดตามศักยภาพของแตละหนวยงาน และได 
     จัดทําคํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนหลักสูตรท่ีรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม  ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
๒. เอกสารความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม   

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๙     :     รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาวิชา 
คําอธิบาย :    

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิต ท่ีไดงานทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษากับบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๔๙  ท่ีไดงานทําท้ังหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

- บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ทุกหลักสูตร ไดแกภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาค
นอกเวลา) ท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
ในปการศึกษา ๒๕๔๙ ท่ีไดงานทําท้ังหมด โดยใหนับเฉพาะบัณฑิตท่ีไมมีงานทํากอนเขาศึกษาตอ 
และไมนับรวมผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 

 
สูตรการคํานวณ : 
 

   จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่
สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ไดงานทํา 
x ๑๐๐ 
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 ๓๖

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

     รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาวิชา  
     ปการศึกษา ๒๕๔๙   ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด 
     ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน และได 
     จัดทําคํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษา ๒๕๔๙ 
๒. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําภายใน ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๔๙ 
๓. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา หรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๔๙ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๐     :     รอยละของระดับคะแนนการประเมนิการเรียนการสอน 
คําอธิบาย :    

- เปนผลจากการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีตออาจารยประจําวิชา ท่ีสังกัดแตละคณะ 
ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ในรูปแบบรอยละ โดยคิดคาเฉลี่ยของผลการประเมินการเรียนการสอน 
(เทียบจากคา ๕ ระดับ) ของนักศึกษา ใน ๑๓ หัวขอ ดังนี้ 
๑. มีการแจงใหนักศึกษาทราบกฎเกณฑและรายละเอียดของการเรียนการสอน 
๒. ตรงตอเวลาในการสอน 
๓. เขาสอนครบตามที่กําหนด 
๔. ใชสื่อการสอนที่ชวยใหเขาใจดีข้ึน 
๕. มีความรูความสามารถในการสอนใหนักศึกษาเขาใจในเนื้อหาวิชา ไดดี 
๖. มอบหมายงานใหนักศึกษาทําในปริมาณที่เหมาะสม 
๗. การตรวจงานและชี้แจงขอบกพรองของนักศึกษาในงานที่ใหทํา 
๘. เปดโอกาสใหนักศึกษาคิดวิเคราะหแกไขปญหาและสรางสรรค 
๙. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามในเวลาเรียน 
๑๐. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามนอกเวลาเรียน 
๑๑. สอนเนื้อหาครบตามที่กําหนดไวในแผนการสอน 
๑๒. โดยภาพรวมนักศึกษาไดรับความรูเพิ่มข้ึนจากวิชาเรียนนี้ 
๑๓. มีการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดูแลระเบียบวินัยและทําตนใหเปนตัวอยางที่ดี 
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 ๓๗

สูตรการคํานวณ : 
 

     

คาเฉลี่ยที่คณะไดจากการประเมินการเรียนการสอน ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
 ๕ 

x ๑๐๐ 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

     รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน 
     ปงบประมาณ ๒๕๕๐ ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด 
     ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน และไดจัดทํา 
     คํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอน ปงบประมาณ ๒๕๕๐ จําแนกตามคณะ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๑     :     คะแนนเฉลี่ยรับเขาระดบัปริญญาตรีสูงขึ้น 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาใหม ในระดับปริญญาตรี ของแตละคณะ ปการศึกษา 
๒๕๕๐ กับปการศึกษา ๒๕๔๙ 

- คะแนนเฉลี่ยรับเขา หมายถึง คะแนนเฉลี่ย (GPA) ของนักศึกษาใหม เมื่อจบการศึกษาชั้นสูงสุดกอน
เขามาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสถาบันฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 

 
สูตรการคํานวณ : 
 

    ∑คะแนนเฉลีย่ (GPA) ของนักศึกษาใหม     
ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๕๐ 

∑คะแนนเฉลี่ย (GPA) ของนักศึกษาใหม
ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๔๙ 

 จํานวนนักศึกษาใหมทั้งหมด                    
ปการศึกษา ๒๕๕๐ 

 
    - 

จํานวนนักศึกษาใหมทั้งหมด                  
ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
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 ๓๘

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

        คะแนนเฉลี่ยรับเขาระดับปริญญาตรีสูงขึ้น  
        ปการศึกษา ๒๕๕๐ ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด 
        ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน   และไดจัดทํา 
        คํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๒     :     คะแนนเฉลีย่รับเขาบัณฑิตศึกษา แผน ก :  แผน ข 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาใหม ในระดับบัณฑิตศึกษา ของแตละคณะ ปการศึกษา 
๒๕๕๐ ระหวางหลักสูตร แผน ก กับ แผน ข 

- คะแนนเฉลี่ยรับเขา  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ย (GPA)  ของนักศึกษาใหม  ท่ีจบการศึกษาชั้นสูงสุดกอน
เขามาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 

สูตรการคํานวณ : 
∑คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาใหม 

ระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ปการศึกษา ๒๕๕๐ 
∑คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาใหม 

ระดับบัณฑิตศึกษา แผนข ปการศึกษา ๒๕๕๐ 
จํานวนนักศึกษาใหม ระดับบัณฑิตศึกษา  

แผน ก ปการศึกษา ๒๕๕๐ 

 
: 

จํานวนนักศึกษาใหม ระดับบัณฑิตศึกษา  
แผน ข ปการศึกษา ๒๕๕๐ 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

        คะแนนเฉลี่ยรับเขาบัณฑิตศึกษา แผน ก : แผน ข 
        ปการศึกษา ๒๕๕๐ ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด 
        ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน   และไดจัดทํา 
        คํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาใหม ระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก และ แผน ข  ปการศึกษา  ๒๕๕๐ 
- จํานวนนักศึกษาใหม ระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก และ แผน ข ปการศึกษา ๒๕๕๐ 
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 ๓๙

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๓     :     อัตราสวนหลักสูตร ปริญญาตรี : โท : เอก 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนระหวางระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ในรูปของอัตราสวน 

 
สูตรการคํานวณ : 
1.    

จํานวนหลักสูตร 
ระดับปริญญาตร ี

จํานวนหลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 

จํานวนหลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก 

 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

 
X ๑๐   :   

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

 
X๑๐    :  

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

 
X๑๐     

 
2.  กําหนดใหคาน้ําหนักผลการคํานวณในขอท่ี ๑ เพื่อแสดงจุดเนนของระดับการศึกษาที่สถาบันฯ ตองการให 
     หนวยงานตาง ๆ ผลักดันใหเกิดข้ึน ไดแก ระดับปริญญาโทและเอก ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา อัตราสวน คาคะแนนที่ได คานน. 
ปริญญาตรี จากที่คํานวณได นําอัตราสวนที่ได ๑ 
ปริญญาโท ตามสูตร ขอท่ี ๑ ของ    เปรียบเทียบกับคะแนน ๒ 
ปริญญาเอก แตละระดับกศ.          ตามเกณฑท่ีกําหนด ๓ 

                      รวม ๖ 
 

        ∴  คะแนนเฉลี่ยท่ีไดรับ   =   Σ (คาคะแนนของแตละระดับกศ. X คา นน.) 
                                                                                                        ∑ นน. 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

        อัตราสวนหลักสูตร   ปริญญาตรี : โท : เอก  
        ปงบประมาณ ๒๕๕๐ ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด 
        ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน   และไดจัดทํา 
        คํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน ในปงบประมาณ  ๒๕๕๐ จําแนกตามระดับการศึกษา 
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 ๔๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๔     :     รอยละของนิสิต/นักศึกษาของสถาบันที่เพ่ิมขึ้น  (นักศึกษาทั้งหมด ทุกระดับการศึกษา) 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาคงอยูท้ังหมด ปการศึกษา ๒๕๕๐ กับปการศึกษา ๒๕๔๙ วา
เพิ่มข้ึนเทาไร ในรูปของรอยละ 

- จํานวนนักศึกษาคงอยู  หมายถึง  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
และทุกหลักสูตร ท่ีลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๐ และ ๒๕๔๙ 

 
สูตรการคํานวณ : 

   (จํานวนนักศึกษาคงอยู ปการศึกษา ๒๕๕๐ – จํานวนนักศึกษาคงอยู ปการศึกษา ๒๕๔๙) 
 จํานวนนักศึกษาคงอยู ปการศึกษา ๒๕๔๙ 

X ๑๐๐ 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

        รอยละของนิสิต/นักศึกษา ของสถาบันฯ เพิ่มขึ้น     
        ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด  ตามศักยภาพของ 
       แตละหนวยงาน   และไดจัดทําคํารับรองฯ ใน 
       ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- จํานวนนักศึกษาคงอยูท้ังหมด ปการศึกษา ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๕     :     รอยละของนิสิต/นักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ 
                   วิทยาศาสตรสุขภาพที่เพ่ิมขึ้น 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาใหม  ทุกระดับการศึกษา         สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ปการศึกษา ๒๕๕๐ กับปการศึกษา ๒๕๔๙ วาเพิ่มข้ึนเทาไร ในรูปของรอยละ 

- จํานวนนักศึกษาใหม หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่สถาบันฯ รับเขามาศึกษาตอในทุกระดับการศึกษา 
และทุกหลักสูตร ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ และ ๒๕๔๙ 

สูตรการคํานวณ : 
( จํานวนนักศึกษาใหม สาขาวิทยาศาสตร    -     จํานวนนักศึกษาใหม สาขาวิทยาศาสตร 
  และเทคโนโลยี  ปการศึกษา ๒๕๕๐                 และเทคโนโลยี ปการศึกษา ๒๕๔๙ ) 

 
   

จํานวนนักศึกษาใหม สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
X ๑๐๐ 
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 ๔๑

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

    รอยละของนิสิต/นักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรีขึ้นไป     
    สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามเกณฑที่หนวยงาน 
    กําหนด  ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน   และได 
    จัดทําคํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- จํานวนนักศึกษาใหมท้ังหมด สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๖     :     รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา 
คําอธิบาย :  

- ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

- กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ไดแก โครงงานรับนองประชุมเชียร โครงงานกีฬาเฟรชชี่ 
โครงงานแคแสด โครงงานคายคุณธรรม-จริยธรรม โครงงานถวายสัตยปฏิญาณตน เปนตน 

 
สูตรการคํานวณ : 

คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  
    5 

X ๑๐๐ 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

          
         รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา  ตามเกณฑที่ 
         หนวยงานกําหนด  ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน 
         และไดจัดทําคํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  ท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
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 ๔๒

 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๒  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความเปนเลิศในระดบัชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๗   รอยละโครงการวิจัยตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัยตออาจารยประจํา ในรูปรอยละ ท้ังนี้การเปนอาจารยประจํา 
และนักวิจัยประจําใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 

- โครงการวิจัย หมายถึง โครงการท่ีจัดทําข้ึนเพื่อการศึกษา คนควา ตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชา และไดรับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากแหลงงบประมาณแผนดิน เงินรายได
สถาบันฯ และจากแหลงทุนภายนอก ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน 
 ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 
    

จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
X ๑๐๐ 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

          
       รอยละโครงการวิจัยตออาจารยประจํา   ตามเกณฑ 
       ที่หนวยงานกําหนด  ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน 
       และไดจัดทําคํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนรายชื่อโครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุน จากทุกแหลงเงิน ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
๒. จํานวนอาจารยประจํา ตามคําอธิบาย ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
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 ๔๓

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๘   จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

- งานวิจัย หรือนวัตกรรม หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษา คนควาตามกระบวนการระเบียบ
วิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา  

- งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตร
เปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา 
หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานใน
สาขาวิชานั้น รวมท้ังสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 

สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

       จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค 
       ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑ 
       ที่หนวยงานกําหนด  ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน 
       และไดจัดทําคํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐  
        เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- จํานวนรายชื่องานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ซึ่งประกอบดวย ช่ือผลงาน เจาของผลงาน รางวัลและป พ.ศ. ท่ีไดรับ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๙   จํานวนโครงการวิจัยใหม 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนโครงการวิจัยใหม ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
- โครงการวิจัยใหม หมายถึง โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  เปนครั้งแรก ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๐ จากทุกแหลงเงิน ซึ่งรวมโครงการวิจัยตอเนื่องท่ีไดรับงบประมาณปแรก ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐  

สูตรการคํานวณ :    - 
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 ๔๔

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

       จํานวนโครงการวิจัยใหม ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
       ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด  ตามศักยภาพของ 
       แตละหนวยงาน   และไดจัดทําคํารับรองฯ ใน 
       ปงบประมาณ ๒๕๕๐  
        เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
- จํานวนโครงการวิจัยใหม ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒๐   จํานวนโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินงาน 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนโครงการวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
- โครงการวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินงาน  หมายถึง โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณ จากทุกแหลงเงิน  

ใหดําเนินการวิจัยปแรก หรือปท่ี ๒ ข้ึนอยูกับจํานวนปท่ีกําหนดไวในโครงการ ในปงบประมาณที่
ผาน ๆ มา และยังคงไดรับงบประมาณสนับสนุน ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ในลักษณะที่เปนโครงการ
ตอเนื่อง เชน โครงการ A เปนโครงการที่กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย ๓ ป โดยปท่ี ๑ 
ไดรับงบประมาณป ๒๕๔๘ ปท่ี ๒ ไดรับงบประมาณป ๒๕๔๙ และปท่ี ๓ ไดรับงบประมาณป 
๒๕๕๐ เปนตน 

สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

       จํานวนโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินงาน 
       ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด  ตามศักยภาพของ 
       แตละหนวยงาน   และไดจัดทําคํารับรองฯ ใน 
       ปงบประมาณ ๒๕๕๐  
        เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- จํานวนโครงการวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
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 ๔๕

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒๑   รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  กับจํานวน
โครงการวิจัยท้ังหมด ท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน ในปงบประมาณ 
๒๕๕๐  

- โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง โครงการวิจัยท่ีไดรับสนับสนุนจากทุก
แหลงเงิน   และสามารถดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในโครงการ 

 
สูตรการคํานวณ :     

จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  
    จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณจากทุกแหลงเงิน 

X ๑๐๐ 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

      รอยละของโครงการที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา 
      ที่กําหนด ตามเกณฑที่แตละหนวยงานกําหนด  
      ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน   และไดจัดทํา 
      คํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐  
        เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนรายชื่อโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
๒. จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณจากทุกแหลงเงิน ปงบประมาณ ๒๕๕๐  
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 ๔๖

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒๒   จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย 
คําอธิบาย :  

- เปนการพิจารณาจํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่เนนการนําผลท่ีไดรับไปใชประโยชนในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมและอื่น ๆ ท่ีเปนการคาในเชิงพาณิชย กอใหเกิดรายไดแกหนวยงาน หรือเปนการรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรมในการทําผลงานวิจัยและพัฒนา 

- ผลงานวิจัยและพัฒนา หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมีการศึกษาคนควา ตามกระบวนการระเบียบ
วิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา และรวมถึงงานสรางสรรค (ผลงานทางวิชาการท่ีไมจําเปนตองเปน
งานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการ
แสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรู หรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือ
แสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานใน
สาขาวิชานั้น หรือสิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม  

- การนําไปใชประโยชน หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวา ไดมีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชใน
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ในลักษณะงานการคา 

 
สูตรการคํานวณ :    - 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

๑ ไมมีจํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ - เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ - เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ - เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ มีจํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย ปงบประมาณ ๒๕๕๐  ซึ่งประกอบดวย ช่ือผลงาน เจาของ
ผลงาน หนวยงานที่นําผลงานไปใชหรือรวมทําวิจัย 
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 ๔๗

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒๓   จํานวนสิทธิบัตรที่ถูกนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนสิทธิบัตรท่ีมีการนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
- การไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวา ไดมีการนําสิทธิบัตรไปใชหรืออางอิง

ในเชิงพาณิชย 
สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

๑ ไมมีจํานวนสิทธิบัตรที่ถูกนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ - เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ - เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ - เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ มีจํานวนสิทธิบัตรที่ถูกนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
- จํานวนสิทธิบัตรที่ถูกนําไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย ปงบประมาณ ๒๕๕๐  ซึ่งประกอบดวย ช่ือผลงาน 

เจาของ   หนวยงาน หรือผูนําไปใชอางอิง  
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒๔   จํานวนลิขสิทธทิี่ถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนลิขสิทธิท่ีถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
- การไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวา ไดมีการนําสิทธิบัตรไปใชหรืออางอิง

ในเชิงพาณิชย 
สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

๑ ไมมีจํานวนลิขสิทธิที่ถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ - เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ - เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ - เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ มีจํานวนลิขสิทธิที่ถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย เทากับ  ๕  คะแนน 
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 ๔๘

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
- จํานวนลิขสิทธิที่ถูกนําไปใชในเชิงพาณิชย ปงบประมาณ ๒๕๕๐  ซึ่งประกอบดวย ช่ือผลงาน เจาของ   

หนวยงาน หรือผูนําไปใช  
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒๕   จํานวนงานวิจัยที่นําไปแกไขปญหาสังคม 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนงานวิจัยท่ีนําไปแกไขปญหาสังคม ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
- งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควา ตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี

เหมาะสมกับสาขาวิชา และรวมถึงงานสรางสรรค (ผลงานทางวิชาการที่ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ี
มีการศึกษา คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดง
ความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรู หรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดง
ความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น 
หรือสิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 

- การนําไปแกไขปญหาสังคม และไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการ
นําผลงานวิจัยท่ีไดรับไปชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
พัฒนาผลผลิตทางดานอุตสาหกรรมสังคม และไปใชอางอิงในเชิงพาณิชย 

 
สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑. ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒. กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

๑ ไมมีจํานวนงานวิจัยที่นําไปใชแกไขปญหาสังคม และไปใช/อางอิงเชิงพาณิชย เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ - เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ - เทากับ  ๓ คะแนน 
๔ - เทากับ  ๔ คะแนน 
๕ มีจํานวนงานวิจัยที่นําไปใชแกไขปญหาสังคม และไปใช/อางอิงเชิงพาณิชย เทากับ  ๕ คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- จํานวนงานวิจัยที่นําไปแกไขปญหาสังคม ในปงบประมาณ ๒๕๕๐  ซึ่งประกอบดวย ช่ืองานวิจัย  
เจาของผลงาน หนวยงาน หรือสถานที่ หรือชุมชน และอื่น ๆ ท่ีไดรับการชวยเหลือแกไขปญหา 
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 ๔๙

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒๖   จํานวนเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยหรือการนําเสนอผลงานทางวิชการ ท้ังจาก
ภายในและภายนอกสถาบันฯ กับจํานวนอาจารยประจํา  ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

- ทุนทําวิจัยหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการ และงานสรางสรรค หมายถึง การไดรับเงิน วัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ท่ีไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบัน สําหรับงานวิจัยหรือ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ และงานสรางสรรค ในกรณีท่ีเปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณ
เปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้น ๆ  

- แหลงทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน จําแนกดังนี้ 
๑) แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 
๒) แหลงทุนตางประเทศ 
๓) จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่น ๆ ท่ีไมใชแหลงทุนวิจัย 
๔) จากภาคเอกชน 
๕) จากแหลงอื่น ๆ 

- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษ ท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน) และนักวิจัยประจํา ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน) 
นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมรวมผูลาศึกษาตอ 

สูตรการคํานวณ :     
จํานวนเงินที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ หรืองานสรางสรรค 

จากภายในและภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
    

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

      จํานวนเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยหรือการนําเสนอ 
      ผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด   
      ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน   และไดจัดทํา 
      คํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐  
        เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
 ๑. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒. จํานวนเงินที่ไดรับทุนทําวิจัย หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ หรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังนี้ ใหนับรวมทุนวิจัยและงานสรางสรรคท่ีใชทุนสวนตัวดวย 
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 ๕๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒๗   สัดสวนแหลงเงนิทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใน : ภายนอก 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยระหวางแหลงทุนภายในกับแหลงทุนภายนอก ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐  ในรูปสัดสวน 

- แหลงทุนภายใน ไดแก แหลงทุนจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดสถาบันฯ 
- แหลงทุนภายนอก ไดแก 

๑) แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 
๒) แหลงทุนตางประเทศ 
๓) จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่น ๆ ท่ีไมใชแหลงทุนวิจัย 
๔) จากภาคเอกชน 
๕) จากแหลงอื่น ๆ 
 

สูตรการคํานวณ :     
จํานวนแหลงทุนภายนอก  

    จํานวนแหลงทุนภายใน 
X ๑  

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

          สัดสวนแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใน : 
          ภายนอก    ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด   
          ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน   และไดจัดทํา 
          คํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐  
        เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

-  จํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย จากแหลงทุนภายใน และภายนอก  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 ๕๑

ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๓  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒๘   รอยละของระดบัความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
คําอธิบาย :  

- พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนของเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนการนํากรอบการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท้ังหลักเกณฑและแนวคิด
ของรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก Malcolm Baldrige Quality Award 
(MBNQA) และ Thailand Quality Award (TQA) มาศึกษา วิเคราะห และเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาเปน
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และนําเกณฑดังกลาวไปสงเสริมใหหนวยงานระดับคณะใช
ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการดําเนินงานที่สอดรับกับกลยุทธหลักใน
การสรางความเปนเลิศในระบบราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการพัฒนาระบบราชการ
ของแผนการบริหารราชการแผนดิน 

- การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยหนวยงานในระดับคณะตองทําการประเมินตนเองเพื่อหาจุด
แข็งและโอกาสในการปรับปรุงองคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

สูตรการคํานวณ :    - 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ จัดประชุมช้ีแจงใหความรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแกบุคลากร

ของหนวยงานระดับคณะ 
๒ มีขอ ๑ และ มีการจัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ

หนวยงานระดับคณะ และจัดทําแผนดําเนินการพรอมกําหนดผูรับผิดชอบในแตละ
หมวด (Category Champion) ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พรอมขอ
อนุมัติแผนดําเนินการตอผูบังคับบัญชา 

๓ มีขอ ๒ และมีการจัดอบรมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมในการประเมินองคกร
ดวยตนเอง 

๔ มีขอ ๓ และความครบถวนของการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๕ มีขอ ๔  และความครบถวนของการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการเบื้องตน
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 ๕๒

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

เหตุผล : 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร.ใน

การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้น
ตอไป 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ (การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี) ตาม
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ไดกําหนดกลยุทธหลักในการเสริมสรางความ
เปนเลิศในการปฏิบัติราชการโดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทํางานของภาครัฐ ใหอยูในระดับ
และเกณฑท่ีสามารถยอมรับได 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
 สํานักงานประกันฯ   สํานักงานอธิการบดี   โทร. 3296 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒๙   สัดสวนฝายวชิาการ : ฝายสนบัสนุน 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรฝายวิชาการ   กับฝายสนับสนุนวิชาการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในรูปสัดสวน 

- บุคลากรฝายวิชาการ หมายถึง จํานวนบุคลากรประเภทขาราชการและพนักงานสถาบันที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (สาย ก) โดยรวมผูลาศึกษา
ตอดวย 

- บุคลากรฝายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง จํานวนบุคลากรประเภทขาราชการและพนักงานสถาบันที่
ดํารงตําแหนงในสาย ข และ ค โดยรวมผูลาศึกษาตอดวย 

- บุคลากรท้ังหมด หมายถึง จํานวนบุคลากรประเภทขาราชการและพนักงานสถาบันที่ดํารงตําแหนง 
ทุกสาย  

สูตรการคํานวณ :     
 

    จํานวนบุคลากรฝายวิชาการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

จํานวนบุคลากรฝายสนับสนุน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 
๑๐๐ 

 จํานวนบุคลากรทั้งหมด
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

x 
     

 
๑๐๐      :     

จํานวนบุคลากรทั้งหมด
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

x 
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 ๕๓

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

          สัดสวนฝายวิชาการ : ฝายสนับสนุน 
          ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด  ตามศักยภาพของ  
          แตละหนวยงาน และไดจัดทําคํารับรองฯ ใน 
          ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

เทากับ  ๕  คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- จํานวนบุคลากรทั้งหมด จําแนกประเภทขาราชการ พนักงานสถาบัน ฝายวิชาการ และฝายสนับสนุน 
ปงบประมาณ ๒๕๕๐  (ขอมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐) 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓๐   รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบฐานขอมูลองคความรู 
คําอธิบาย :  

- เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการระบบฐานขอมูลองคความรู ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
โดยมีการสํารวจและเก็บขอมูลจัดทําผลการสํารวจความพึงพอใจใหชัดเจน และแยกระดับความพึง
พอใจเปน ๕ ระดับ คือ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง ดี ดีมาก ซึ่งเทียบคะแนนเฉลี่ยท่ีไดรับเปนรอยละ 
ดังนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย  รอยละ 
๕ ๑๐๐ 
๔ ๙๐ 
๓ ๘๐ 
๒ ๗๐ 
๑       ๖๐ 

 -     ระบบฐานขอมูลองคความรู หมายถึง ขอมูลท่ีหนวยงานไดเผยแพรผาน Website ของหนวยงาน 
 
สูตรการคํานวณ :    - 
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 ๕๔

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

          รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
          ตอระบบฐานขอมูลองคความรู ตามเกณฑ 
          ที่หนวยงานกําหนด  ตามศักยภาพของแตละ  
          หนวยงาน และไดจัดทําคํารับรองฯ ใน 
          ปงบประมาณ ๒๕๕๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
 -    ขอมูลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการระบบฐานขอมูลองคความรู ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓๑   รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 
คําอธิบาย : 

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกกับจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

- อาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก   ใหนับรวมอาจารยประจําท้ังหมดที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ท่ียังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะนับ
รวมอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือสูงสุดในสาขานั้นๆ  เชน ทางดานสาขาวิชาศิลปกรรมมี
ปริญญา MFA (Master of Fine Arts) ซึ่งเปนวุฒิการศึกษาสูงสุดของวิชาชีพดานนี้เปนตน โดยจะตองไดรับวุฒิ จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  ท้ังนี้  ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษา
ตอดวย 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรอืเทียบเทา 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
X ๑๐๐ 
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 ๕๕

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 

๑ เทากับ ๑   คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ ๔   คะแนน 
๕ 

          รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 
          ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด  ตามศักยภาพ 
          ของแตละหนวยงาน และไดจัดทําคํารับรองฯ ใน  
          ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
           เทากับ  ๕  คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก 

๑.  จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 
๒.  จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทาตามที่ ก.พ. รับรอง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหนับรวมอาจารยปริญญาเอกที่ลาศึกษาตอดวย 
-      ท้ังนี้   ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป   เชน     ถาประเมินในปงบประมาณ           

พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงานขอมูลดังกลาวของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗, ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓๒   อัตราสวนของรอยละตําแหนงทางวิชการ  ศ  :  รศ  :  ผศ  :  อ 
คําอธิบาย : 

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร สาย ก. ระหวาง ศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ ในรูปอัตราสวน 

- บุคลากร สาย ก หมายถึง จํานวนบุคลากรประเภทขาราชการ และพนักงานสถาบัน ท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย โดยรวมผูลาศึกษาตอดวย 

 
สูตรการคํานวณ : 
๑. 

จํานวน 
ศาสตราจารย 

ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

จํานวน 
รองศาสตราจารย 

ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

จํานวน 
ผูชวยศาสตราจารย 

ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

จํานวน 
อาจารย 

ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 

จํานวนบุคลากร 
สาย  ก ท้ังหมด 

ปงบประมาณ  ๒๕๕๐ 
 

 
 
 
X 10      :   จํานวนบุคลากร 

สาย ก ท้ังหมด  
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 

 
 
 
X 10     :  จํานวนบุคลากร 

สาย ก ท้ังหมด 
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 

 
 
 
X 10     : จํานวนบุคลากร 

สาย ก ท้ังหมด 
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 

 
 
 
X 10    
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 ๕๖

 ๒.  กําหนดใหคาน้ําหนักผลการคํานวณในขอท่ี ๑ เพื่อแสดงจุดเนนตําแหนงทางวิชาการท่ีสถาบันฯ 
ตองการใหหนวยงานตาง ๆ ผลักดันใหเกิดข้ึน ไดแก ตําแหนง ศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ดังนี้ 
  ตําแหนงทางวิชาการ     สัดสวน  คะแนนที่ได           คา นน. 
              ศ.  จากที่คํานวณ  นําสัดสวน  ๓ 
             รศ.                      ไดตามสูตร  ท่ีไดเปรียบเทียบ  ๒ 
             ผศ.  ขอท่ี ๑ ของ  กับคะแนนตาม  ๑ 
              อ.  แตละตําแหนง  เกณฑท่ีกําหนด  ๑ 
                      รวม  ๗ 
 

 ∑(คาคะแนนของแตละตําแหนง X คา นน.) คะแนนเฉลี่ยท่ีไดรับ   = 
    ∑ คา นน. 

  

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

        อัตราสวนของรอยละตําแหนงทางวิชาการ 
        ศ.  :  รศ.  :  ผศ.  :  อ. ตามเกณฑที่หนวยงาน 
       กําหนดตามศักยภาพของแตละหนวยงาน    
       และไดจัดทําคํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
         เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- จํานวนบุคลากร สาย ก ท้ังหมด จําแนกประเภทขาราชการ พนักงานสถาบัน และตําแหนงทางวิชาการ 
ปงบประมาณ ๒๕๕๐  (ขอมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐) 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓๓  รอยละของระดบัความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
คําอธิบาย : 

- เปนการพิจารณาผลสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลจริง เปรียบเทียบกับแผนงานที่กําหนดไวของ
หนวยงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ซึ่งระบบฐานขอมูลพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และ
บริการขอมูลสารสนเทศใหมีความรวดเร็ว ถูกตองและทันสมัย ในรูปรอยละ 

 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๕๗

สูตรการคํานวณ : 
ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เกิดขึ้นจริง          

ในปงบประมาณ ๒๕๕๐  
 
    

ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลที่กําหนดไวในแผนฯ  
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

X  ๑๐๐  

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

       รอยละของระดับความสําเร็จในการพัฒนา 
      ระบบฐานขอมูลตามเกณฑที่หนวยงาน 
       กําหนดตามศักยภาพของแตละหนวยงาน    
       และไดจัดทําคํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
         เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- รายงานผลสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูล ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
- ขอมูลแผนในการพัฒนาระบบฐานขอมูล ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓๔  รอยละความสําเร็จในการ เขาถึงขอมูล 
คําอธิบาย : 

- เปนการพิจารณาความสําเร็จในการขยาย/ติดตั้ง เครือขายไรสายใหครอบคลุมพื้นที่ภายในสถาบันฯ ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและทุกสถานที่
ภายในสถาบันฯ ในรูปรอยละ  
 

สูตรการคํานวณ : 
ผลสําเร็จในการติดตั้งเครือขายไรสายที่ดําเนินการจริง 

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๐  
 
    

ผลสําเร็จในการติดตั้งเครือขายไรสายที่กําหนดไวในแผนฯ  
ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

X  ๑๐๐  

 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๕๘

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 

                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

        
     รอยละความสําเร็จในการ เขาถึงขอมูลตามเกณฑ 
     ที่หนวยงานกําหนดตามศักยภาพ ของแตละหนวยงาน    
     และไดจัดทําคํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
         เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- ผลสําเร็จในการติดตั้งเครือขายไรสายที่ดําเนินการจริง ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
- ผลสําเร็จในการติดตั้งเครือขายไรสายที่กําหนดไวในแผนฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓๕  รอยละความสําเร็จในการ พัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน 
คําอธิบาย : 

- เปนการพิจารณาความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสินของสถาบันฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
ไดแก หลักเกณฑในการหารายไดเพิ่มจากทรัพยสินและการทําธุรกรรม หลักเกณฑในการจัดสรรเงิน
งบประมาณแผนดิน การพัฒนาประสิทธิภาพดานรายจาย การวิเคราะหจุดคุมทุน เปนตน 

สูตรการคํานวณ : 
ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน ที่ดําเนินการไดจริง 

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๐  
 
    

ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน ที่กําหนดไวในแผนฯ  
ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

X  ๑๐๐  

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 

                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

     รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหาร 
     ทรัพยสิน ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด ตามศักยภาพ  
    ของแตละหนวยงาน   และไดจัดทําคํารับรองฯ  
    ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
         เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน ท่ีดําเนินการไดจริง ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
- ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยสิน ท่ีกําหนดไวในแผนฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๕๙

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓๖  สัดสวนงบประมาณแผนดิน : เงินรายได 
คําอธิบาย : 

- เปนการเปรียบเทียบงบประมาณรายจายจากงบประมาณแผนดิน รวมทุกงบรายจาย กับประมาณการ
รายจายจากเงินรายไดสถาบันฯ รวมทุกงบรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ ในรูปสัดสวน 

สูตรการคํานวณ : 
 

งบประมาณรายจายจากงบประมาณแผนดิน
รวมทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

ประมาณการรายจายจากเงินรายไดสถาบันฯ 
รวมทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

   

งบประมาณรายจายจากงบประมาณแผนดิน 
และเงินรายไดสถาบันฯ รวมทั้งหมด 

ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 
 
X๑๐๐     : 

 

งบประมาณรายจายจากงบประมาณแผนดิน 
และเงินรายไดสถาบันฯ รวมทั้งหมด 

ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 
 
X๑๐๐ 
 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 

                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

         สัดสวนงบประมาณแผนดิน : เงินรายได  
         ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด ตามศักยภาพ  
        ของแตละหนวยงาน   และไดจัดทําคํารับรองฯ  
         ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
         เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- งบประมาณรายจายจากงบประมาณแผนดินที่ไดรับทั้งหมด  ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
- ประมาณการรายจายจากเงินรายไดสถาบันฯ  ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓๗   รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากร  (ตอระบบสวัสดิการ) 
คําอธิบาย : 

- พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสถาบันฯ ท่ีมีตอระบบสวัสดิการของบุคลากรที่สถาบันฯ 
จัดใหบริการ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

- บุคลากรสถาบันฯ หมายถึง บุคลากรทุกประเภททั้งท่ีเปนขาราชการ พนักงานสถาบันฯ ลูกจางประจํา 
ลูกจางชั่วคราว ท่ีสังกัดสถาบันฯ 

- ระบบสวัสดิการ หมายถึง การท่ีสถาบันฯ ไดมีการจัดสวัสดิการ ใหแกบุคลากรสถาบันฯ ไดแก ท่ีอยูอาศัย 
ระบบการคมนาคม   ระบบสาธารณูปการ   การประสานกับธนาคารในการขอกูยืมเงินเพื่อท่ีอยูอาศัย และ
อื่น ๆ การใหบริการศูนยกีฬา การชวยเหลือสําหรับกิจกรรมการฌาปนกิจศพ เปนตน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๐

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

๑ รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากร  (ตอระบบสวัสดิการ)     =  ๖๐ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากร  (ตอระบบสวัสดิการ)     =  ๖๕ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากร  (ตอระบบสวัสดิการ)     =  ๗๐ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากร  (ตอระบบสวัสดิการ)     =  ๗๕ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากร  (ตอระบบสวัสดิการ)     =  ๘๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร  (ตอระบบสวัสดิการ) ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาการใหบริการวิชาการหลายรูปแบบสูสังคม 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓๘   : จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ท่ีจัดในรูปของการฝกอบรมและ
สัมมนา ท่ีตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่หนวยงาน ไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

- ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 
๑. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๒. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๓. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๔. บริการอื่น ๆ ท้ังนี้ ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบันฯ ถามีการขอความรวมมือ 
     จากจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการ 
     วิชาการ แมไมอยูในแผนของสถาบันฯ ก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความ 
     รวมมือเปนหลักฐานประกอบ 
 

สูตรการคํานวณ : - 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๖๑

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 

                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

        จํานวนการจัดอบรม และสัมมนา ตามเกณฑ 
        ที่หนวยงานกําหนด ตามศักยภาพ  
       ของแตละหนวยงาน   และไดจัดทําคํารับรองฯ  
        ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
         เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานขอมูลการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุม ในแผนงานบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 

๒๕๕๐  ตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงาน กําหนด 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓๙   :        จํานวนผูรับบริการ 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนผูเขารับบริการวิชาการ ในกิจกรรม/โครงการ ท่ีหนวยงานดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี 
๓.๓๘ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

- ผูเขารับบริการวิชาการ หมายถึง จํานวนบุคคล ประชาชน เกษตรกร ฯลฯ ท่ีไดสมัครขอเขารับบริการ
วิชาการในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่หนวยงานภายในสถาบันฯ จัดข้ึน 

- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่หนวยงาน ไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

- ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 
๑. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๒. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัตกิารแบบใหเปลา 
๓. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๔. บริการอื่น ๆ ท้ังนี้ ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบันฯ ถามีการขอความรวมมือ 
     จากจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการ 
     วิชาการ แมไมอยูในแผนของสถาบันฯ ก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความ 
     รวมมือเปนหลักฐานประกอบ 

สูตรการคํานวณ : - 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๒

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 

                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

         
       จํานวนผูรับบริการ ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด 
       ตามศักยภาพ ของแตละหนวยงาน  และไดจัดทํา 
       คํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐      

เทากับ  ๕  คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- รายงานขอมูลการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุม ในแผนงานบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 
๒๕๕๐  ตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงาน กําหนด 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔๐   :       จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนครั้ง ท่ีบุคลากรของหนวยงาน  ไดรับเชิญเปนวิทยากรภายนอกสถาบันฯ   ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐  โดยมีหนังสือเชิญจากหนวยงานภายนอก  (ซึ่งสามารถนับซ้ําได) 

 
สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

         
      จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร   ตามเกณฑ 
      ที่หนวยงานกําหนดตามศักยภาพของแตละหนวยงาน 
      และไดจัดทําคํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐      

เทากับ  ๕  คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 
 - รายช่ือบุคลากรที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร  เรื่องท่ีบรรยาย  หนวยงานที่เชิญ  ระยะเวลา 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๖๓

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔๑   :       ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ….. 
คําอธิบาย   : 

- เปนการประเมินวาผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ ท่ีหนวยงานดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี ๓.๓๘ 
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนไดมาก-นอย แคไหน       โดยกําหนดใหวัดเปน ๕ ระดับ  คือ 
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด  และเทียบระดับ ๕ เทากับ รอยละ ๑๐๐ 

- ผูเขารับบริการวิชาการ หมายถึง จํานวนบุคคล ประชาชน เกษตรกร ฯลฯ ท่ีไดสมัครขอเขารับบริการ
วิชาการในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่หนวยงานภายในสถาบันฯ จัดข้ึน 

- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่หนวยงาน ไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

- ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 
๑. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๒. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๓. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๔. บริการอื่น ๆ ท้ังนี้ ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบันฯ ถามีการขอความรวมมือ 
     จากจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการ 
     วิชาการ แมไมอยูในแผนของสถาบันฯ ก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความ 
     รวมมือเปนหลักฐานประกอบ 

สูตรการคํานวณ : - 
 
 

 

คาเฉลี่ยที่ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชนของทุกกิจกรรม/โครงการ 

 ๕ 
 

 

 
X ๑๐๐ 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 

                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

        ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน 
       ไมนอยกวา รอยละ.....ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด 
        ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน และไดจัดทํา 
        คํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐      

เทากับ  ๕  คะแนน 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- สรุปผลการประเมินของผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน สําหรับกิจกรรม/โครงการที่จัดใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๖๔

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔๒   :       รอยละของผูรับบริการวิชาการที่นําความรูไปใชประโยชน 
คําอธิบาย   : 

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนผูเขารับบริการวิชาการที่นําความรูไปใชประโยชน กับจํานวนผูเขารับบริการ
ท้ังหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

- ผูเขารับบริการวิชาการ หมายถึง จํานวนบุคคล ประชาชน เกษตรกร ฯลฯ ท่ีไดสมัครขอเขารับบริการ
วิชาการในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่หนวยงานภายในสถาบันฯ จัดข้ึน 

- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่หนวยงาน ไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

- ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 
๑. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๒. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๓. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๔. บริการอื่น ๆ ท้ังนี้ ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบันฯ ถามีการขอความรวมมือ 
     จากจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการ 
     วิชาการ แมไมอยูในแผนของสถาบันฯ ก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความ 
     รวมมือเปนหลักฐานประกอบ 

สูตรการคํานวณ : - 
 
 

 

จํานวนผูเขารับบริการวิชาการที่นําความรูไปใชประโยชน  ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการทั้งหมด 
 

 

 
X ๑๐๐ 

เกณฑการใหคะแนน  : 
๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 

                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

         รอยละของผูรับบริการวิชาการที่นําความรู 
        ไปใชประโยชน ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด 
         ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน และไดจัดทํา 
         คํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐      

เทากับ  ๕  คะแนน 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- จํานวนผูเขารับบริการท่ีนําความรูไปใชประโยชนได ของกิจกรรม/โครงการท่ีจัด ในปงบประมาณ 
๒๕๕๐ 

- จํานวนผูเขารับบริการท้ังหมด ของกิจกรรม/โครงการที่จัด ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๖๕

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔๓   :       จํานวนลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ/สื่อสารสนเทศตอป 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนลิขสิทธิ์ สิ่งพิมพ/สื่อสารสนเทศ ท่ีจัดทําข้ึนเพื่อเผยแพรใหแกบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอก ท้ังท่ีกอใหเกิดรายไดและใหเปลา ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

- ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิ์ทางวรรณกรรม ศิลปกรรม และประดิษฐกรรม ซึ่งผูเปนตนคิดไดรับการคุมครอง
ตามกฎหมาย และเปนสิทธิ์แตผูเดียวท่ีกฎหมายรับรอง ใหผูสรางสรรคกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตน
ไดทําข้ึน ไดแก สิทธิ์ท่ีจะทําซ้ํา ดัดแปลง หรือนําออกโฆษณาไมวาในรูปลักษณะอยางใดหรือวิธีใด 
รวมท้ังอนุญาตใหผูอื่นนํางานนั้นไปทําเชนวานั้นดวย 

- สื่อสารสนเทศ หมายถึง สื่อท่ีแสดงขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริง ความรู เหตุการณ และความคิดตาง ๆ ท่ีไดมี
การสื่อสาร บันทึก จัดพิมพ ซึ่งไดรวบรวมไวและถายทอดในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหมีความสอดคลองกับ
ความตองการของผูอานมากที่สุด สื่อสารสนเทศมีความสําคัญตอการพัฒนาบุคคลและสังคม ดังจะเห็นได
จากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเราสามารถคนควาหาขอมูลขาวสารและความรูตาง ๆ ขาม
ทวีปได และการติดตอตาง ๆ ก็สะดวกรวดเร็ว สามารถสื่อสารกันไดโดยใชอุปกรณสําคัญนั่นคือ เครื่อง
คอมพิวเตอร ขาวสารที่ไดจากสื่อสารสนเทศ มีท้ังท่ีเปนสาระทางวิชาการ สารคดีและบันเทิงคดี 
สื่อสารสนเทศ แบงออกไดเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
๑. สื่อสิ่งพิมพ 
     สื่อสิ่งพิมพ เปนสื่อท่ีบันทึกความรูท่ีมีสาระลงในหนังสือทุกประเภท ซึ่งมีประโยชนในการศึกษา 
คนควา อางอิง หรือเพื่อความเพลิดเพลินใจ หรือบันเทิงใจ โดยผลิตออกมาเปนหนังสือและสิ่งตีพิมพ 
รวมท้ังเอกสารในรูปแบบตาง ๆ การอานสื่อประเภทนี้ไมตองใชอุปกรณชวย และสามารถพกพาไดสะดวก 
เชน หนังสือทางวิชาการ หนังสืออานเพิ่มเติม หนังสือพิมพ สารสาร จุลสาร รายงาน เปนตน 
๒. สื่อที่ไมใชสิ่งพิมพ 
     สื่อท่ีไมใชสิ่งพิมพ เปนสื่อท่ีรับและถายทอดผานทางวงจรอิเล็กทรอนิกสและระบบไฟฟา เมื่อจะใช
ประโยชนตองใชอุปกรณพิเศษมาประกอบ ซึ่งมีท้ังชนิดท่ีบันทึกไดเฉพาะภาพ เชน ไมโครฟลม สไลด 
และชนิดท่ีบันทึกไดท้ังภาพและเสียง เชน ภาพยนตร แผนซีดีรอม เปนตน สื่อท่ีไมใชสิ่งพิมพในปจจุบันที่
มีความสําคัญมากนั่นคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอรเปนอุปกรณสําคัญในการสื่อสาร
ถึงกัน 
 

สูตรการคํานวณ : - 
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 ๖๖

เกณฑการใหคะแนน  : 
 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 

                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

        จํานวนลิขสิทธิ์ สิ่งพิมพ/สื่อสารสนเทศ   
        ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด ตามศักยภาพ 
        ของแตละหนวยงาน และไดจัดทําคํารับรองฯ 
        ในปงบประมาณ ๒๕๕๐      

เทากับ  ๕  คะแนน 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- สรุปรายชื่อลิขสิทธิ์ สิ่งพิมพ/สื่อสารสนเทศ ท่ีจัดทําข้ึน  ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔๔   :       จํานวนงานเผยแพรความรูบริการวิชาการ 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนงานเผยแพรความรูบริการวิชาการ ของหนวยงานระดับคณะ และสํานักงานบริหารการ
วิจัย ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

- งานเผยแพรความรูบริการวิชการ หมายถึง การเผยแพรความรูบริการวิชาการในรูปแบบของเอกสาร และ
หรือวารสารทางวิชาการ ท่ีหนวยงานภายในสถาบันไดจัดใหมี เพื่อนําความรูจากผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตีพิมพในรูปแบบของบทความ สําหรับเผยแพรความรูใหกับบุคคลทั่วไป และหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 

 
สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

        จํานวนงานเผยแพรความรูบริการวิชาการ   
        ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด ตามศักยภาพ 
        ของแตละหนวยงาน และไดจัดทําคํารับรองฯ 
        ในปงบประมาณ ๒๕๕๐      

เทากับ  ๕  คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- สรุปรายชื่อเอกสาร และหรือวารสาร วันเดือนป ท่ีพิมพสําหรับเผยแพร  ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
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 ๖๗

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔๕   :       จํานวนครั้งที่จัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางวิชาการ 
คําอธิบาย   : 

- เปนการนับจํานวนครั้งท่ีหนวยงานจัดนิทรรศการ สําหรับเผยแพรความรูทางวิชาการ ซึ่งรวมทั้งท่ีจัด
ภายในสถาบันฯ และเขารวมกับหนวยงานภายนอกดวย ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

๑ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ 

     จํานวนครั้งที่จัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางวิชาการ  
     ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด ตามศักยภาพ 
     ของแตละหนวยงาน และไดจัดทําคํารับรองฯ 
     ในปงบประมาณ ๒๕๕๐      

เทากับ  ๕  คะแนน 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- สรุปชื่องานนิทรรศการ สถานที่จัด วันเดือนปท่ีจัด 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔๖   :       ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 
คําอธิบาย   : 

- เปนการพิจารณาความสําเร็จในการดําเนินการปรับปรุงระบบ/วิธีการ/หลักเกณฑในการใหบริการวิชาการ 
ท่ีจัดสรรคาตอบแทนที่เปนธรรม 

สูตรการคํานวณ : - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

๑ ความสําเร็จในการดําเนินงาน  รอยละ  ๖๘ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒ ความสําเร็จในการดําเนินงาน  รอยละ  ๖๙ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓ ความสําเร็จในการดําเนินงาน  รอยละ  ๗๐ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔ ความสําเร็จในการดําเนินงาน  รอยละ  ๗๑ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕ ความสําเร็จในการดําเนินงาน  รอยละ  ๗๒ เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- ขอมูลท่ีแสดงความสําเร็จในการดําเนินงาน ตามตัวช้ีวัดวาบรรลุผลตามขอมูลท่ีรายงานผลมาจริง 
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 ๖๘

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔๘    : จํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธิบาย    : 

- เปนการนับจํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสรางจิตสํานึกทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหแกนักศึกษา
และบุคลากร ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ของหนวยงานระดับคณะที่ไดจัดข้ึน 

- ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศลิปะและวัฒนธรรม ไดแก 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย 
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความ
เขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหาร
พื้นบาน  ยารักษาโรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน  เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น 
อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ีหนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทาง
วัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรง
หัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือกิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมหลักอื่น ๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบานในงานสัมมนาระดบัตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากร
และนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน 
เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ข้ึนใน
หนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท้ัง
ของทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือ
เทศกาลตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจท่ีถูกตองถึงศรัทธา ความ
เชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู 
วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 
๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง กิจกรรมไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจน
การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม
ในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ให
เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนัก
ในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนา
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 ๖๙

คุณธรรม จริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับ
กลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของ
ไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนที่จัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ 
หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนัง
ตะลุง และการเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้น เปนตน 
๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ วัฒนธรรมของชาติ
ตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการ
ดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปน
วัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปน
กิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึนโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรม
ตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การ
ประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการ
ศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 
สูตรการคํานวณ  :  - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

๑      จํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม เทากับ  ๑  คะแนน 
๒      ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนดตามศักยภาพ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓     ของแตละหนวยงาน และไดจัดทําคํารับรองฯ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔      ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานขอมูลโครงการสรางจิตสํานึกทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ซึ่ง

ประกอบดวย ช่ือโครงการ วัตถุประสงค จํานวนผูเขารวม (ตามแผนและที่เกิดข้ึนจริง) วันเดือนปท่ีจัด
สถานที่ ผูรับผิดชอบ ตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงานกําหนด 
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 ๗๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔๙  :   จํานวนผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธิบาย  :       

- เปนการนับจํานวนผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ของ
หนวยงานระดับคณะจัดข้ึน 

- ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย 
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความ
เขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหาร
พื้นบาน  ยารักษาโรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน  เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น 
อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ีหนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทาง
วัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรง
หัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือกิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมหลักอื่น ๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบานในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากร
และนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน 
เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ข้ึนใน
หนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท้ัง
ของทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือ
เทศกาลตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจท่ีถูกตองถึงศรัทธา ความ
เชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู 
วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 
๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง กิจกรรมไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจน
การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม
ในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ให
เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนัก
ในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนา
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 ๗๑

คุณธรรม จริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับ
กลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของ
ไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนที่จัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ 
หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนัง
ตะลุง และการเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้น เปนตน 
๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ วัฒนธรรมของชาติ
ตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการ
ดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปน
วัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปน
กิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึนโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรม
ตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การ
ประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการ
ศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 
สูตรการคํานวณ  :  - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

๑      จํานวนผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปะ เทากับ  ๑  คะแนน 
๒      และวัฒนธรรม ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด เทากับ  ๒  คะแนน 
๓      ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน และไดจัดทํา เทากับ  ๓  คะแนน 
๔      คํารับรองฯ  ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕  เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานขอมูลโครงการสรางจิตสํานึกทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ซึ่ง

ประกอบดวย ช่ือโครงการ วัตถุประสงค จํานวนผูเขารวม (ตามแผนและที่เกิดข้ึนจริง) วันเดือนปท่ีจัด
สถานที่ ผูรับผิดชอบ ตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงานกําหนด 
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๕๐  :    ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ.... 
คําอธิบาย  :       

- เปนการประเมินวาผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม ท่ีหนวยงานจัดข้ึนตามตัวช้ีวัด
ท่ี ๓.๔๘ โดยประเมินผลกอน-หลัง เขารวมกิจกรรม ซึ่งวัดเปน ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
และนอยท่ีสุด และเทียบระดับ ๕ เทากับ ๑๐๐ ในรูปรอยละ 

- มีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมที่ผูเขารวมโครงการ
ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมในโครงการที่หนวยงานจัดข้ึน โดยการใหผูเขารวมโครงการไดกรอกขอมูล
ในแบบประเมินผล 

- ลักษณะโครงการ 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย 
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความ
เขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหาร
พื้นบาน  ยารักษาโรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน  เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น 
อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ีหนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทาง
วัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรง
หัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือกิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมหลักอื่น ๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบานในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากร
และนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน 
เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ข้ึนใน
หนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท้ัง
ของทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือ
เทศกาลตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจท่ีถูกตองถึงศรัทธา ความ
เชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู 
วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 
๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง กิจกรรมไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจน
การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๗๓

๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม
ในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสรมิใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ให
เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนัก
ในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับ
กลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของ
ไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนที่จัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ 
หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนัง
ตะลุง และการเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้น เปนตน 
๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ วัฒนธรรมของชาติ
ตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการ
ดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปน
วัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปน
กิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึนโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรม
ตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การ
ประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการ
ศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 
 
สูตรการคํานวณ  :  - 

 จํานวนผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวนผูเขารวมโครงการทางดานศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด  
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เกณฑการใหคะแนน  : 
 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 

                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
๑      ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลป เทากับ  ๑  คะแนน 
๒     วัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ ... ตามเกณฑ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓      ที่หนวยงานกําหนด  ตามศักยภาพของแตละ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔      หนวยงาน และไดจัดทําคํารับรองฯ   เทากับ  ๔  คะแนน 
๕      ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- จํานวนผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
- จํานวนผูเขารวมโครงการทางดานศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๕๑  :    โครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ.... 
คําอธิบาย  :       

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีดําเนินการเสร็จไดตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐  ในรูปรอยละ 

- ลักษณะโครงการ 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย 
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความ
เขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหาร
พื้นบาน  ยารักษาโรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน  เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น 
อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ีหนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทาง
วัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรง
หัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือกิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมหลักอื่น ๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบานในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากร
และนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน 
เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ข้ึนใน
หนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท้ัง
ของทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือ
เทศกาลตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจท่ีถูกตองถึงศรัทธา ความ
เชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู 
วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 
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๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง กิจกรรมไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจน
การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม
ในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ให
เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนัก
ในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับ
กลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของ
ไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนที่จัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ 
หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนัง
ตะลุง และการเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้น เปนตน 
๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ วัฒนธรรมของชาติ
ตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการ
ดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปน
วัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปน
กิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึนโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรม
ตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การ
ประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการ
ศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 
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สูตรการคํานวณ  :  - 
 จํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่สําเร็จตามเวลาที่กําหนดในแผน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
 
 X  ๑๐๐ 

 จํานวน โครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด 
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

๑       โครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนด ไมนอยกวา เทากับ  ๑  คะแนน 
๒       รอยละ ... ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด เทากับ  ๒  คะแนน 
๓       ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน และไดจัด เทากับ  ๓  คะแนน 
๔       ทําคํารับรองฯ  ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕       เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- รายงานขอมูลโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีดําเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในแผน 
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

- รายงานขอมูลโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๕๒  :   จํานวนกิจกรรมสรางคานิยมใหเกิดความรักในศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธิบาย  :       

- เปนการนับจํานวนกิจกรรมเพื่อสรางคานิยมใหเกิดความรักในศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีหนวยงานจัดข้ึน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐   

- ลักษณะโครงการ 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย 
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความ
เขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหาร
พื้นบาน  ยารักษาโรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน  เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น 
อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ีหนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทาง
วัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรง
หัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือกิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมหลักอื่น ๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบานในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากร
และนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๗๗

เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ข้ึนใน
หนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท้ัง
ของทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือ
เทศกาลตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจท่ีถูกตองถึงศรัทธา ความ
เชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู 
วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 
๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง กิจกรรมไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจน
การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม
ในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ให
เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนัก
ในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับ
กลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของ
ไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนที่จัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ 
หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนัง
ตะลุง และการเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้น เปนตน 
๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ วัฒนธรรมของชาติ
ตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการ
ดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปน
วัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปน
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 ๗๘

กิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึนโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรม
ตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การ
ประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการ
ศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 
 
สูตรการคํานวณ  :  - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

๑      จํานวนกิจกรรมสรางคานิยมใหเกิดความรัก เทากับ  ๑  คะแนน 
๒     ในศิลปะและวัฒนธรรม ตามเกณฑที่หนวยงาน เทากับ  ๒  คะแนน 
๓      กําหนด ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน เทากับ  ๓  คะแนน 
๔      และไดจัดทําคํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕       เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานขอมูลจํานวนกิจกรรมสรางคานิยมใหเกิดความรักในศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

ซึ่งประกอบดวย  ช่ือกิจกรรม  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  วันเดือนปท่ีจัด  สถานที่  ผูรับผิดชอบ  ตาม
แบบฟอรมท่ีกองแผนงานกําหนด 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๕๓  :   จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสรางคานิยมใหเกิดความรักในศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธิบาย  :       

- เปนการนับจํานวนผูเขารวมกิจกรรมเพื่อสรางคานิยมใหเกิดความรักในศิลปะและวัฒนธรรม ของ
หนวยงานที่จัดข้ึน ในปงบประมาณ ๒๕๕๐   

- ลักษณะโครงการ 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย 
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความ
เขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหาร
พื้นบาน  ยารักษาโรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน  เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น 
อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ีหนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทาง
วัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรง
หัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือกิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมหลักอื่น ๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบานในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากร
และนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน 
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 ๗๙

เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ข้ึนใน
หนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท้ัง
ของทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือ
เทศกาลตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจท่ีถูกตองถึงศรัทธา ความ
เชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู 
วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 
๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง กิจกรรมไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจน
การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม
ในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ให
เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนัก
ในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับ
กลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของ
ไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนที่จัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ 
หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนัง
ตะลุง และการเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้น เปนตน 
๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ วัฒนธรรมของชาติ
ตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการ
ดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปน
วัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปน
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 ๘๐

กิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึนโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรม
ตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การ
ประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการ
ศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 
 
สูตรการคํานวณ  :  - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

๑      จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสรางคานิยมใหเกิดความรัก เทากับ  ๑  คะแนน 
๒     ในศิลปะและวัฒนธรรม ตามเกณฑที่หนวยงาน เทากับ  ๒  คะแนน 
๓      กําหนด ตามศักยภาพของแตละหนวยงาน เทากับ  ๓  คะแนน 
๔      และไดจัดทําคํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕       เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานขอมูลจํานวนกิจกรรมสรางคานิยมใหเกิดความรักในศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

ซึ่งประกอบดวย  ช่ือกิจกรรม  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  วันเดือนปท่ีจัด  สถานที่  ผูรับผิดชอบ  ตาม
แบบฟอรมท่ีกองแผนงานกําหนด 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๕๔  :   จํานวนกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
คําอธิบาย  :       

- เปนการนับจํานวนกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกนักศึกษาและบุคลากร ท่ีหนวยงานจัดข้ึน   
ในปงบประมาณ ๒๕๕๐   

- ลักษณะโครงการ 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม
ในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ให
เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนัก
ในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับ
กลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
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 ๘๑

๒)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของ
ไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนที่จัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ 
หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนัง
ตะลุง และการเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้น เปนตน 
๓)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ วัฒนธรรมของชาติ
ตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการ
ดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปน
วัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปน
กิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึนโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรม
ตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การ
ประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการ
ศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 
 
สูตรการคํานวณ  :  - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

๑      จํานวนกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เทากับ  ๑  คะแนน 
๒      ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด ตามศักยภาพของ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓      แตละหนวยงาน และไดจัดทําคํารับรองฯ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔      ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕       เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานขอมูลจํานวนกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม      ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ซึ่งประกอบดวย  

ช่ือกิจกรรม  วัตถุประสงค  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  วันเดือนปท่ีจัด  สถานที่  ผูรับผิดชอบ  ตาม
แบบฟอรมท่ีกองแผนงานกําหนด 
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 ๘๒

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕๕  :   จํานวนผูเขารวมกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
คําอธิบาย  :       

- เปนการนับจํานวนผูเขารวมกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกนักศึกษาและบุคลากร ท่ีหนวยงาน
จัดข้ึน   ในปงบประมาณ ๒๕๕๐   

- ลักษณะโครงการ 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม
ในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ให
เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนัก
ในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับ
กลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
๒)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของ
ไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนที่จัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ 
หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนัง
ตะลุง และการเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้น เปนตน 
๓)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ วัฒนธรรมของชาติ
ตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการ
ดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปน
วัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปน
กิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึนโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรม
ตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การ
ประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการ
ศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 
 
สูตรการคํานวณ  :  - 
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 ๘๓

เกณฑการใหคะแนน  : 
 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 

                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
๑      จํานวนผูเขารวมกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เทากับ  ๑  คะแนน 
๒      ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด ตามศักยภาพของ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓      แตละหนวยงาน และไดจัดทําคํารับรองฯ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔      ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕       เทากับ  ๕  คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- รายงานขอมูลจํานวนผูเขารวมกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม      ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ซึ่ง
ประกอบดวย  ช่ือกิจกรรม  วัตถุประสงค  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  วันเดือนปท่ีจัด  สถานที่  ผูรับผิดชอบ  
ตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงานกําหนด 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๕๖  :       จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสรางความรวมมือกับชุมชน 
คําอธิบาย  :  -    

- เปนการนับจํานวนผู เขารวมกิจกรรมสรางความรวมมือกับชุมชนทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ี
หนวยงานจัดข้ึน ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

- ชุมชน หมายถึง ชุมชนโดยรอบสถาบันฯ และหรือ ชุมชนท่ีอยูหางไกลสถาบันฯ แตอยูในประเทศไทย 
ไดแก ชุมชนในจังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย 

- ลักษณะโครงการ 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย 
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความ
เขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหาร
พื้นบาน  ยารักษาโรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน  เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น 
อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ีหนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทาง
วัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรง
หัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือกิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมหลักอื่น ๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบานในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากร
และนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน 
เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ข้ึนใน
หนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
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๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท้ัง
ของทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือ
เทศกาลตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจท่ีถูกตองถึงศรัทธา ความ
เชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู 
วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 
๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง กิจกรรมไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจน
การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม
ในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ให
เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนัก
ในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับ
กลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของ
ไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนที่จัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ 
หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนัง
ตะลุง และการเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้น เปนตน 
๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ วัฒนธรรมของชาติ
ตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการ
ดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปน
วัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปน
กิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึนโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรม
ตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การ
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 ๘๕

ประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการ
ศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 
สูตรการคํานวณ  :  - 
เกณฑการใหคะแนน  : 

 ๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

๑      จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสรางความรวมมือกับชุมชน เทากับ  ๑  คะแนน 
๒      ตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด ตามศักยภาพของ เทากับ  ๒  คะแนน 
๓      แตละหนวยงาน และไดจัดทําคํารับรองฯ เทากับ  ๓  คะแนน 
๔      ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕       เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานจํานวนผู เขารวมกิจกรรมสรางความรวมมือกับชุมชน ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม   ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๐  ซึ่งประกอบดวย  ช่ือกิจกรรม  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  วันเดือนปท่ีจัด  สถานที่  
ชุมชนที่มีความรวมมือ  ผูรับผิดชอบ  ตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงานกําหนด 

 
(2)   เปาหมายตามภารกิจหลักของหนวยงานระดับคณะ/กอง 
คําอธิบาย  :  

- พิจารณาจากความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวช้ีวัดตามภารกิจหลัก ท่ีหนวยงานไดจัดทําคํา
รับรองฯ การปฏิบัติราชการของหนวยงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

สูตรการคํานวณ  : 
 ใชสูตรการคํานวณ เชนเดียวกับการคํานวณคะแนนที่ไดรับ ของแตละตัวช้ีวัด ในภาพรวมของตัวช้ีวัดท่ี ๓ 
เกณฑการใหคะแนน  : 

๑.  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ตามศักยภาพของหนวยงาน 
                ๒.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

๑       เทากับ  ๑  คะแนน 
๒      ผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายในแตละตัวช้ีวัดยอย เทากับ  ๒  คะแนน 
๓      ตามที่หนวยงานกําหนด ตามศักยภาพ และไดจัดทํา เทากับ  ๓  คะแนน 
๔      คํารับรองฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ เทากับ  ๔  คะแนน 
๕       เทากับ  ๕  คะแนน 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานขอมูลผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายในแตละตัวช้ีวัดยอย ตามแบบฟอรม แผน-ผล การปฏิบัติ

ราชการประจําป ๒๕๕๐ 
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ประเด็นการประเมินผล :   ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๔   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.   
                     ของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก :  รอยละ ๒๘ 
คําอธิบาย :    

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพ 
สมศ.  

• มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ๔ ดาน ไดแก  ดานคุณภาพบัณฑิต  ดานการวิจัยและงานสรางสรรค    
ดานการบริการวิชาการ    และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ท้ังนี้  น้ําหนักในแตละมาตรฐานใหเปนไป
ตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันแตละแหงอนุมัติ        

• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจาเฉพาะน้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการให
คะแนนของตัวช้ีวัดในแตละมาตรฐาน 

• สัดสวนน้ําหนักตัวช้ีวัดรวม : ตัวช้ีวัดเฉพาะ เทากับ ๕๐ : ๕๐ 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนที่
ได (SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก     
(Wi x SMi) 

KPISM ๑ W๑      SM๑ (W๑ x SM๑) 
KPISM ๒ W๒      SM๒ (W๒ x SM๒) 

. .      . . 

. .      . . 
KPISM i Wi      SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑  Σ (Wi x SMi) 

 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละของเปาหมายแตละตัวช้ีวัดท่ีบรรลุผลสําเร็จตาม
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. เทากับ 
     

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

ตามที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลเจรจากําหนดกับ

สถาบันอุดมศึกษา 
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 ๘๗

 
โดยที่ : 

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

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบรอยละของผลสําเรจ็ตามเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ีเกิดข้ึน
จริงกับเกณฑการใหคะแนน  

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา ;  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 :  

เพื่อใหมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในสถาบันอุดมศึกษา  โดยหนวยงานภายในใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  
 
หมายเหตุ : 
                ตัวช้ีวัดยอย ในตัวช้ีวัดท่ี  ๔  ตัวใด ไมสามารถนําไปใชในการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษาได  ให
กําหนดคาน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยนั้นเปน  ๐ (ศูนย)   โดยใหนําน้ําหนักในตัวช้ีวัดดังกลาวไปกระจายลงในตัวช้ีวัด ใน
กลุมของตัวช้ีวัดยอยของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดคาน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยนั้นเปน  ๐ (ศูนย)  ได  เชน ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑  สถาบัน
ไมไดเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จึงกําหนดคาน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยท่ี ๔.๑.๕ รอยละของบทความวิทยานิพนธ ฯ 
เปน ๐ (ศูนย)  แลวใหนําน้ําหนักไปกระจายลงในตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑.๑  ถึง ๔.๑.๔  ตัวละเทาๆ กัน  เปนตน 
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 ๘๘

ตารางสรุปตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวช้ีวัด 

๔.๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป  
๔.๑.๒ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
๔.๑.๓  ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต  
๔.๑.๔* จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

๔.๑  มาตรฐาน 
ดานคุณภาพ
บัณฑิต 
     *ตัวชี้วัดเฉพาะ
กลุมสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิต ซึ่ง
ในที่นี้ ทุกแหงเนน
การผลิตบัณฑิต 

๔.๑.๕* รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

๔.๒.๑  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา  
๔.๒.๒  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 
๔.๒.๓  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา 
๔.๒.๔*  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 

๔.๒  มาตรฐาน
ดานการวิจัยและ
งานสรางสรรค 
* ตัวชี้วัดเฉพาะกลุม
สถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย 

๔.๒.๕*  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
๔.๓.๑  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจํา 
๔.๓.๒  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจํา 
๔.๓.๓  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
๔.๓.๔*  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

๔ .๓   มาตรฐาน
ดานการบริการ
วิชาการ 
 
*ตัวชี้วัดเฉพาะ
กลุมสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิต
และพัฒนาสังคม ๔.๓.๕*  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน 

๔.๔.๑  รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
๔.๔.๒  รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
๔.๔.๓  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
๔.๔.๔*  จํานวนผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๔  มาตรฐาน
ดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
* ตัวชี้วัดเฉพาะกลุม
สถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๔.๔.๕*  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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 ๘๙

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑    มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑    รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษากับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยไมนับรวมผูที่ศึกษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ท่ีไดงานทํา ภายในระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา   

• จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับ
ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา  ภายในระยะเวลา ๑ 
ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

• การนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา  
ใหนับเฉพาะผูท่ีไดงานหรือเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น   ไมนับผูที่มีงานทํา หรือมีกิจการของตนเอง
ที่มีรายไดประจําอยูแลว                  

• วันที่สําเร็จการศึกษา  หมายถึง  วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
• แจงนับตามปงบประมาณ 

 

สูตรการคํานวณ : 
 

 จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
 

X ๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลไดจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท้ังในระดับสถาบันและระดับกลุมสาขาที่มีการสํารวจ
และรวบรวมไว ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสถาบันฯ จัดเก็บขึ้น ท้ังนี้หาก
ไมสามารถเก็บขอมูลจากบัณฑิตไดท้ังหมด      สถาบันอาจจัดเก็บในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร หรือวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร โดยตองแสดงใหเห็นวาบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามนั้นมีความเปนตัวแทนของบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษาในปนั้น ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก  
 ๑. จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําแลว ภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

๓. จํานวนบัณฑิตท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  
๔. จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีศึกษาตอ 
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 ๙๐

ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 

 
หมายเหตุ  ถาขอมูลผลการสาํรวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตไมทันตามปฏิทินการรายงานใหใสคาคะแนน ๑ ไว
กอน และเมื่อไดขอมูลแลวจงึรายงานมาเพื่อปรับคะแนน ท้ังนี้ ถาขอมูลไมทันในรอบการประเมินก็อนุโลมใหใช
ขอมูลปลาสดุแทน 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
   ขอมูลบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาของหนวยงาน ไดแก 
• จํานวนบัณฑิตภาคปกติท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีผานความเห็นชอบ

จากสภาสถาบัน  จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 
• จํานวนบัณฑิตภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ไมนับรวมผูมีงานทําอยูแลว ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน   จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท้ังในระดับสถาบันและระดับคณะที่มีการสํารวจและ

รวบรวมไว ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษา
จัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร  หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร            ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

• แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสามารถเสนอขอมูลภาวะการมีงานทํา การประกอบอาชีพ
อิสระ หรือการศึกษาตอของบัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวช้ีวัด  ในปงบประมาณ  

    พ.ศ.๒๕๕๐ 
• รายงานผลการไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• รายงานผลผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีศึกษาตอ 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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 ๙๑

แนวทางการประเมินผล 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน การกรอกขอมูลในเอกสารและการจัดใหมีแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
สอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเกบ็
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันฯ มีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สถาบันอุดมศึกษา  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  จัดเก็บขอมูลตามนิยามที่ระบุไวในคูมือ 
  การกําหนดนโยบายแผนของสถาบันที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัด 

 
      เงื่อนไข  :   ขอมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีใชในการรายงานผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                         เปนขอมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
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 ๙๒

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๑.๒ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษากับบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีไดงานทําท้ังหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแกภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคนอกเวลา) ที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับ
สาขาที่สําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดงานทําทั้งหมด โดยให
นับเฉพาะบัณฑิตที่ไมมีงานทํากอนเขาศึกษาตอ และไมนับรวมผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับ 

สาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีไดงานทํา 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
                ขอมูลไดจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท้ังในระดับสถาบันและระดับกลุมสาขาที่มีการ
สํารวจและรวบรวมไว ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา
จัดเก็บขึ้น ท้ังนี้หากไมสามารถเก็บขอมูลจากบัณฑิตไดท้ังหมด สถาบันอาจจัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยตองแสดงใหเห็นวาบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามนั้นมีความ
เปนตัวแทนของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีไดงานทําท้ังหมด ขอมูลท่ีตองรายงาน 
ไดแก  
 ๑. จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๓. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๔. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําอยูกอนแลว 
 ๕.  จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีศึกษาตอ 

ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
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 ๙๓

 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  

   ขอมูลบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาของหนวยงาน ไดแก 
• จํานวนบัณฑิตภาคปกติท่ีสําเร็จการศึกษาและไดงานทํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนกตามคณะ

และสาขาวิชา  
• จํานวนบัณฑิตภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาที่สําเร็จการศึกษาและไดงานทํา    ในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๐ จําแนกตามคณะและสาขาวิชา  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท้ังในระดับสถาบันและระดับคณะจําแนกตามสาขาวิชา ท่ี

สําเร็จ และลักษณะงานที่ทําท่ีมีการสํารวจและรวบรวมไว ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทาน    ปริญญา
บัตร  หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

• แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสามารถเสนอขอมูลสาขาวิชาท่ีสําเร็จ   และลักษณะงานที่ทํา
ของบัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวช้ีวัด  ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 

• รายงานผลการไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนกตามสาขาวิชาที่สําเร็จ 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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 ๙๔

แนวทางการประเมินผล 
๓. การสังเกตการณ 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูลทุก  ๑ เดือน 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

 
 
เงื่อนไข  :  ขอมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีใชในการรายงานผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                  เปนขอมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
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 ๙๕

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๓  ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
คําอธิบาย : 

•  ผูใชบัณฑิต  ใหหมายรวมถึง  นายจาง ผูประกอบการ และผูท่ีบัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย  
• ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา ๕ ระดับ) ของนายจาง 

ผูประกอบการ และผูท่ีบัณฑิตทํางานเกี่ยวของ จากการประเมินบัณฑิตท่ีทํางานดวยตั้งแต ๑-๓ ป โดยพิจารณา
คุณสมบัติท่ีครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ๓ ดานของบัณฑิตท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    พ.ศ. 
๒๕๔๒   ไดแก ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ  ดานความรูความสามารถ
พื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 เกณฑการใหคะแนน โดยคํานวณการใหคะแนนตามคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจที่ผูใชบัณฑิตมีตอ
บัณฑิต ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจที่ผูใชบัณฑิตมีตอบัณฑิต ระดับคะแนน 
๑.๐๐ - ๑.๔๙ 
๑.๕๐ - ๒.๔๙ 
๒.๕๐ - ๓.๔๙ 
๓.๕๐ - ๔.๔๙ 
๔.๕๐ - ๕.๐๐ 

ระหวาง ๑ ถึง ๕ 
แปรตามคะแนน
เฉลี่ยท่ีคํานวณได 

 

ขอมูลที่ตองการ : 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูท่ีบัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย ท่ีมีตอบัณฑิต

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
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 ๙๖

 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

   ขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของหนวยงาน ไดแก 
• จํานวนบัณฑิตภาคปกติที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผานความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชา และไดงานทํา 
• จํานวนบัณฑิตภาคนอกเวลาที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผานความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชา และไดงานทํา 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย ที่มีตอบัณฑิตใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• แบบสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย ที่มีตอบัณฑิตใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย ที่มีตอ

บัณฑิตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• รายงานผลของลักษณะงานที่ผูสําเร็จการศึกษาทําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. การตรวจสอบความถูกตอง  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง   
รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล   ทุก  ๑ เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปน
ระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สถาบันอุดมศึกษา  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๙๗

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๑.๔*        จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ 
                                       คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต 
                                       ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
คําอธิบาย : 

• จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัล     หรือประกาศเกียรติคุณยกยองในปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๐  ตองเปนรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของตางหนวยงาน เชน หนวยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง 
ทบวง กรม หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือองคกรวิชาชีพ หรือหนวยงานหรือองคกร
วิชาการหรือวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ  ซึ่งแสดงถึงการ
เชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและหนวยงาน สามารถนับรวมรางวัลผลงานวิทยานิพนธ ไดดวย   

• การนับรางวัลของนักศึกษาหรือศิษยเกา สามารถนับไดท้ังรางวัลของนักศึกษาภาคปกติ และ
รางวัลของนักศึกษาภาคนอกเวลา ท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และหากผูไดรับรางวัลนั้น
เปนศิษยเกาหลายสถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัลนั้นได แตไมสามารถนับซํ้าไดหากนักศึกษาหรือ
ศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหลายครั้งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ขอมูลที่ตองการ : 
๑. จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ไดรับรางวัลและ

ประกาศเกียรติคุณฯ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. ช่ือนักศึกษา ศิษยเกา และชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให และเดือนและปท่ีไดรับ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมท้ังคําประกาศเกียรติคุณฯ 
ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน

ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
   บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• แบบสํารวจนักศึกษาหรือศิษยเกาเกี่ยวกับการไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ   
     ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• ผลการสํารวจนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ  ในปงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• รายช่ือนักศึกษา ศิษยเกา และชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให และเดือนและป     ท่ี

ไดรับ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมท้ังคําประกาศเกียรติคุณฯ 
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 ๙๘

แนวทางการประเมินผล 
   เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
  ผูจัดเก็บขอมูล 

 
๓. การสังเกตการณ  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ัง แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล            ทุก  
๑ เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเกบ็
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได  เชน  สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชน และประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
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 ๙๙

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๕*         รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ 
                                       ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
คําอธิบาย : 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท หรือ เอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ   

• บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  หมายถึง   บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก (โดยจะตองเปน
บทความ ไมใชบทคัดยอ)  ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่
ยอมรับ   ท้ังวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมี      ผู
ประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และการเผยแพรท่ีเทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร       อนุ
สิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทา
กับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใน website http://www.trf.or.th)  รวมท้ัง บทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการนําเสนอ
ในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

• ผูประเมินอิสระ (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิท่ีประเมินบทความของผูท่ีไดรับการตีพิมพ
ในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 

• วารสารระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสาร     
ท่ีเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI)   ฐานขอมูล Ei Compendex  
ฐานขอมูล INSPEC  ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล PUBMED  ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural 
Online Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน 

• วารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่มีคณะบรรณาธิการเปนชาว
ตางประเทศ อยางนอย ๑ คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 

• วารสารระดับชาติ   ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ  จากสถาบันตางๆ 
และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีช่ือเสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมา
จากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ ๒๕ 

ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล  
๑) ISI = http://portal.isiknowledge.com/  
๒) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet  
๓) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/  
๔) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/  
๕) Biosis = http://www.biosis.org/  
๖) Scopus = http://www.info.scopus.com/  
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 ๑๐๐

๗) Pubmed = http://www.pubmed.gov/  
๘) Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and    
     then  academic search premium)  
๙) Infotrieve = http://www.infotrieve.com  
๑๐) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลท่ี สกว.ใหการรับรองดวย 
• บทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือ

นานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่ไดรับการ
คัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)    สําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือกให
ตีพิมพรวมเลมรวมกับบทความอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาใหถือเปนหนังสือหรือวารสารระดับนานาชาติ 
หากหนังสือนั้นอยูในฐานขอมูลสากล 

• การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ จะไมนับซํ้าแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม 
 
สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดตีพิมพเผยแพร 

 จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ      พ.ศ. 
๒๕๕๐ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

๒. จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ท้ังหมด 

๓. หลักฐานรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีบทความจาก
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ท่ีไมใชบทคัดยอ  เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพ  

หมายเหตุ 
๑. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร รวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. การเผยแพรผลงาน ๑ เรื่อง ท่ีเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับเพียง ๑ ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการ

เผยแพรท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
๓. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซ่ึงเมื่อนับการตอบรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะนํามาแจงนับซํ้าใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมได 
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 ๑๐๑

๔. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ท่ี
ไดรับการประเมิน โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ ตางๆ      โดย
ระบุรายละเอียดดังนี้ 

  ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
  ช่ือบทความ 
  ช่ือผูเขียน 
  เลขหนา 

ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลบัณฑิตศึกษาของหนวยงาน ไดแก 
• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท/เอก) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนและรายการวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกของผูสําเร็จระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีระบุช่ือผูทําและสาขาวิชาที่สําเร็จ 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับตางๆ  โดยระบุถึง 

 ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
 ช่ือบทความ  
 ช่ือผูเขียน 

• แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีเกี่ยวของกับบัณฑิตศึกษาของหนวยงาน 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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แนวทางการประเมินผล 
๓. การสังเกตการณ  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๑๐๓

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค     
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑         รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ 
                                     หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา  
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ท้ังนี้การเปนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่
ลาศึกษาตอ 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ท้ังวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูล
สากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และเทียบเทาวารสาร เชน 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การ
เทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ใน website  http://www.trf.or.th)   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการ
แสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปน
ตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น   รวมท้ังสิ่งประดิษฐ
หรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม    

• การนําไปใชประโยชน  หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการผลงานวจิัยหรืองานสรางสรรค ไป
ใชในการพัฒนาตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะของการทําวิจัยหรือการสรางสรรคผลงานชิ้นนั้นๆ    

• บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ 
หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอ เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings)  

• ผูประเมินอิสระ (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิท่ีประเมินบทความของผูท่ีไดรับการตีพิมพ
ในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ 

• วารสารระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่เปน
ท่ียอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI)   ฐานขอมูล Ei Compendex  ฐานขอมูล 
INSPEC  ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล PUBMED  ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural Online Access) 
ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน 

• วารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่มีคณะบรรณาธิการ เปนชาว
ตางประเทศ อยางนอย ๑ คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 
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• วารสารระดับชาติ   ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ  จากสถาบันตางๆ 
และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีช่ือเสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมา
จากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ ๒๕ 

ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล  
๑) ISI = http://portal.isiknowledge.com/  
๒) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet  
๓) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/  
๔) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/  
๕) Biosis = http://www.biosis.org/  
๖) Scopus = http://www.info.scopus.com/  
๗) Pubmed = http://www.pubmed.gov/  
๘) Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then  
     academic search premium)  
๙) Infotrieve = http://www.infotrieve.com  
๑๐) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลท่ี สกว.ใหการรับรองดวย 
• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 

รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก ขาราชการ 
หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

x ๑๐๐ 

 

ขอมูลที่ตองการ : 
๑. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไมนับรวมอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
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 ๑๐๕

หมายเหตุ 
๑. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร และใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. การเผยแพรผลงาน ๑ เรื่อง ท่ีเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับเพียง ๑ ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการ

เผยแพรท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
๓. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซ่ึงเมื่อนับการตอบรับ           ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะนํามาแจงนับซํ้าใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมได 

๔. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีไดรับ
การประเมิน โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตาง  ๆโดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

  ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
  ช่ือบทความ และเลขหนา 
  ช่ือผูเขียน 

ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลบุคลากรของหนวยงาน ไดแก  
• จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
• จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําท่ีมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในปงบประมาณ  
     พ.ศ.๒๕๕๐ ใหระบุช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค  สาขาที่ศึกษา พรอมระบุ แหลงของเงินทุนที่ใหดวย  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยประจําของสถาบันอุดมศึกษา   ท่ีไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  หรือนําไปใชประโยชนโดยสถาบันอุดมศึกษาตอง
นําเสนอจํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน     ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับ
ตางๆ  ซึ่งระบุถึง  

 ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ ตีพิมพ 
 ช่ือบทความ  
 ช่ือผูเขียน 
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แนวทางการประเมินผล 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
  ผูจัดเก็บขอมูล 

 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๒         จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 
                                   ตออาจารยประจํา 

คําอธิบาย : 
• เปรียบเทียบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ท้ังจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนาํเสนอในรูปสัดสวน 
• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี

เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจํา ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ท้ังวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูล
สากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และเทียบเทาวารสาร เชน 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การ
เทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ใน website  http://www.rgi.trf.or.th)   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการ
แสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปน
ตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น   รวมท้ังสิ่งประดิษฐ
หรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม  

• เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ 
ท่ีอาจารยประจําและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ในกรณีท่ีเปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ    

• แหลงทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน จําแนกดังนี้  
             ๑)   แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 

๒)   แหลงทุนตางประเทศ  
๓)   จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ท่ีไมใชแหลงทุนวิจัย 
๔)   จากภาคเอกชน 
๕)   จากแหลงอื่นๆ  

 ในกรณีทําวิจัยรวมกันหลายคนโดยที่คณะวิจัยอยูตางมหาวิทยาลัย/สถาบันใหหารเฉลี่ยจํานวนเงินทุน
ท่ีไดรับ  สวนกรณีเปนงานวิจัยและงานสรางสรรคมีระยะเวลาในการวิจัยมากกวา  ๑ ป  ใหคิดเฉลี่ยเปนรายป 

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน หมายถึง เงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อการ
สนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค  

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก หมายถึง เงินที่ไดรับจัดสรรจาก
หนวยงานภายนอก  



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๐๘

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก ขาราชการ 
หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน         

 ท่ีอาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
              ๑.   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

๓.  จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีอาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับภายใน
สถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีอาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับจาก
ภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
        ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลดังกลาวของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลบุคลากรของหนวยงาน ไดแก  
• จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
• จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําไดรับทุนทําวิจัยท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  
     ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ใหระบุช่ืองานวิจัย สาขาที่วิจัย และแหลงของเงินทุนที่ไดรับ  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรจากงบประมาณ

ของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนในแตละรายชื่อ
งานวิจัยและภาพรวม 
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 ๑๐๙

แนวทางการประเมินผล 
• จํ านวนเงินสนับสนุนงานวิจั ยและงานสร างสรรค ท่ีได รับจากงบอุดหนุนจากรายไดของ

สถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนในแตละรายชื่อ
งานวิจัยและภาพรวม 

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีไดรับจากภายนอก ซึ่งเปนเงินสนับสนุนในการทําวิจัยจากองคกรภายใน
และภายนอกประเทศ ท้ังนี้  ตองเปนหนวยงานภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา จําแนก
จํานวนเงินสนับสนุนในแตละรายชื่องานวิจัยและภาพรวม 

 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 

 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒.๓           รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 
                                         สถาบันตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ท้ัง
จากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

• ทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีท่ีเปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ   

• แหลงทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน จําแนกดังนี้ 
๑)    แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 
๒)    แหลงทุนตางประเทศ  
๓)    จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ท่ีไมใชแหลงทุนวิจัย 
๔)    จากภาคเอกชน 
๕)    จากแหลงอื่นๆ 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก ขาราชการ 
หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ไมรวมผูลาศึกษาตอ   

• การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคไมนับซํ้า 
แมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา ๑ ทุนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
 ๑.จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
                 ๒.จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังนี้ ใหนับรวมทุนวิจัยและงานสรางสรรคท่ีใชทุนสวนตัวดวย 

ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
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 ๑๑๑

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  

 ขอมูลบุคลากรของหนวยงาน ไดแก  
• จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
• จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําไดรับทุนทําวิจัยท้ังภายในและภายนอกสถาบัน        ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ใหระบุช่ืองานวิจัย สาขาที่วิจัย และแหลงของเงินทุนที่ไดรับ  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• รายช่ือผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในสถาบันฯ                ในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหระบุช่ืออาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุช่ืออาจารย
ประจําทุกคนในคณะ แหลงทุนภายในสถาบันฯ  และจํานวนเงินทุนที่ไดรับ 

• รายช่ือผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายนอกสถาบันฯ             ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหระบุช่ืออาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุช่ืออาจารย
ประจําทุกคนในคณะ แหลงทุนภายนอกสถาบันฯ  และจํานวนเงินทุนที่ไดรับ 

• รายช่ือผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เงินทุนที่ใชของอาจารยเพื่อทําวิจัย     ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหระบุ
ช่ืออาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น    หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุช่ืออาจารยประจําทุกคนในคณะ และจํานวน
เงินทุนใช 

• รายงานสรุปจํานวนอาจารยท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในและภายนอก หรือทุนสวนตัว ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐   

 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูจัดเก็บขอมูล 
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 ๑๑๒

แนวทางการประเมินผล 
๓. การสังเกตการณ  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูลทุก              
๑ เดือน 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๑๑๓

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒    มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒.๔*       รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือใน 
                                       ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ตออาจารยประจํา  แสดงในรูปรอยละ 

• บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation)  หมายถึง  การท่ีบทความวิจัยปรากฏอยูในฐานขอมูล
มาตรฐานสากลตามที่กําหนด ใหนับเฉพาะที่เปนบทความวิจัยเทานั้น ไดแก "Research article", "letter" และ 
"review"  

• วารสารระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล  ไดแก วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่เปน
ท่ียอมรับระดับนานาชาติ 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) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน 

• วารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่คณะบรรณาธิการ ตองเปนชาว
ตางประเทศ อยางนอย ๑ คน  และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 

• วารสารระดับชาติ  ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ จากสถาบันตางๆ และ
คณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีช่ือเสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมาจาก
สถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล 

๑) ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
๒) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
๓) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
๔) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
๕) Biosis = http://www.biosis.org/ 
๖) Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
๗) Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
๘) Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/(select ebscohost and then 

academic search premium) 
๙) Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
๑๐) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
 

ท้ังนี้  การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ  สามารถนับรวมฐานขอมูลท่ี สกว.  ใหการ
รับรองดวย 
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 ๑๑๔

• การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาตินั้น ใหนับเพียงครั้งเดียว ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม   

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)   และนักวิจัยประจํา  ไดแก ขาราชการ 
หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)              นับอาจารยและ
นักวิจัยที่ลาศึกษาตอดวย   

 

สูตรการคํานวณ : 
 

 จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการอางองิ (citation)  
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 
        ๑.   จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้สามารถนับผลงาน
ของอาจารยประจําและผลงานของนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย 
       ๒.    จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด  รวมท้ังนักวิจัยประจําและอาจารยประจําท่ีลาศึกษา
ตอ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
ท้ังนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน

ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลบุคลากรของหนวยงาน ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
• จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
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 ๑๑๕

แนวทางการประเมินผล 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
•   จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําท่ีเปนเจาของบทความวิจัยไดรับการอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๑๑๖

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๒        มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๒.๕*       จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ         
                                       อนุสิทธิบัตร 
คําอธิบาย : 

• การนับจํานวนการจดทะเบียนจะนับไดตอเมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวเทานั้น ไมนับรวมกรณีอยู
ในระหวางยื่นจดทะเบียน 

• จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยสามารถนับไดท้ังการจดทะเบียนในประเทศและ
ตางประเทศ ท้ังนี้ไมนับการจดลิขสิทธิ์ 
 
ขอมูลที่ตองการ : 
           จํานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรจําแนกในประเทศหรือตางประเทศ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
 

ท้ังนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
• รายการผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเสนอใหมีการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร       ใน

ประเทศหรือตางประเทศ โดยความเห็นชอบของผูมีอํานาจตัดสินใจ   
 รายงานประจําป หรือวารสารของคณะ หรือสถาบันอุดมศึกษา 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• จํานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตรจําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ปงบประมาณ      พ.ศ. 

๒๕๕๐   
• จํานวนและรายการการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ปงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕๐   
• รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรท้ังในประเทศหรือตางประเทศของ

สถาบันอุดมศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยระบุ ช่ือผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปจด
ทะเบียน  หนวยงานที่จดทะเบียน  เปนตน 

 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
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 ๑๑๗

แนวทางการประเมินผล 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๑๑๘

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓    มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๓.๑      รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา 
                                   และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับอาจารยประจําแสดงใน
รูปรอยละ 

• กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัด
ข้ึนเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา ท้ังนี้การนับอาจารย
ประจําใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 

• ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้   
๑) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
๒) บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๔) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๖) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงาน        

ท่ีเกี่ยวของ 
๗) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
๘) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๙) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
๑๐) บริการอื่นๆ ท้ังนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน ถามีการขอความ

รวมมือจากจังหวัด หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการ
วิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความ
รวมมือเปนหลักฐานประกอบ 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ไมรวมผูลาศึกษาตอ   
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 ๑๑๙

สูตรการคํานวณ :  
 
 จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการทางวิชาการ และวิชาชีพแกสังคม

และชุมชน  หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ         
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน  หรือ
เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจํา
ท่ีลาศึกษาตอ 

 

ท้ังนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 

หมายเหตุ 
๑. กรณี ๑ กิจกรรมหรือโครงการจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน 
๒. กรณีบริการวิชาการ ๑  กิจกรรมหรือโครงการ มีหลายสถาบันรวมมอืกัน ใหแตละสถาบันนับแยกได 
๓. กรณีบริการวิชาการที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมอืใหสถาบันสงคณาจารยไปชวย     

ใหนับเปนผลงานได 
 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  

 ขอมูลบุคลากรของหนวยงาน ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 

 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๒๐

แนวทางการประเมินผล 
• รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการท่ีใหบริการ

วิชาการแกสังคมและชุมชน ท่ีระบุในแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ในปงบประมาณ       พ.ศ. ๒๕๕๐  
• ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่

ใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ใหระบุ จํานวนหรือลักษณะกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม โครงการ  
หรือในกรณีท่ีเปนโครงการที่ทําซ้ําหลายครั้งแตกลุมเปาหมายเปลี่ยนไปใหระบุความแตกตางของ
กลุมเปาหมายใหชัดเจน หรือ ถาใหโครงการมีหลายกิจกรรม จะนับเปนกิจกรรมใหระบุความแตกตาง
ของแตละกิจกรรมและกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อประกอบการแจงนับตามคําอธิบาย 

• จํานวนกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการ
วิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเกบ็
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
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 ๑๒๑

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๓.๒     จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา 
                                   และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยท่ีอาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติกับอาจารยประจํา  

• กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัด
ข้ึนเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการท่ีมีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา ท้ังนี้การนับอาจารย
ประจําใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 

• จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําท่ีใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่อาจารย
ประจําตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติท่ี
เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ไมเกิน ๗ ช่ัวโมงตอสัปดาห  เฉลี่ยท้ัง
ปงบประมาณ คือ ๓๖๔  ช่ัวโมง กรณีท่ีมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยเกิน ๓๖๔ ช่ัวโมงผลการประเมินจะถูกปรับลด 

• ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้   
๑) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
๒) บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๔) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๖) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๗) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
๘) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๙) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
๑๐)  บริการอื่นๆ ท้ังนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรท่ีไมไดอยูในแผนของสถาบัน  ถามีการขอ 

ความรวมมือจากจังหวัด หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการ
วิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความรวมมือ
เปนหลักฐานประกอบ 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)    นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ไมรวมผูลาศึกษาตอ   
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 ๑๒๒

สูตรการคํานวณ :  
 

 ผลรวมของจํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําท่ีใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจํา
ท่ีลาศึกษาตอ 

ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  

 ขอมูลบุคลากรของหนวยงาน ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
• จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําท่ีใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
• จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําท่ีใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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 ๑๒๓

แนวทางการประเมินผล 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเกบ็
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน ระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได  เชน  สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๒๔

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓    มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดที่  ๔.๓.๓       รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ 
                                     วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย 

• เปรียบเทียบอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับอาจารยประจํา  แสดงใน
รูปรอยละ 

• กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมนิหลักสูตร กรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ หรอือยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ กรรมการการประชุมวิชาการที่มี
ลักษณะการจัดเปนประจําระดับชาติหรือนานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐ รวมท้ังการเปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนตน  

• กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ ท่ีปรึกษาระดับสูงของ
ประเทศที่ไดรับคัดเลือกหรือไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวชิาการหรือ
วิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถงึอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)    สามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษา
ตอไดดวย  โดยจะไมนับซํ้าแมวาอาจารยทานนั้นจะเปนกรรมการหลายตําแหนงก็ตาม 

• การเปนอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันจะแจง
นับเฉพาะนักศึกษาที่รับเปนที่ปรึกษาหรือเปนกรรมการวิทยานิพนธในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนปแรกหรือ
ครั้งแรกเทานั้น  จะไมนับการที่เปนที่ปรึกษาของนักศึกษาที่แจงนับไปแลว ในปกอนๆ  

• ไมนับรวมการเปนวิทยากร 
 
สูตรการคํานวณ 
 

 จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

x ๑๐๐ 
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 ๑๒๕

ขอมูลที่ตองการ : 
๑. จํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐              
๒. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยนับรวมอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ

ดวย 
ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน

ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลบุคลากรของหนวยงาน ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  นับรวมอาจารยประจําท่ีลาศึกษา

ตอ 
• ขอมูลอาจารยประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการ

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• ฐานขอมูลบุคลากร/ งานบริการวิชาการ/ งานสารบรรณ ในการมีหนังสือเชิญ/ หนังสือตอบรับของ

อาจารยประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

• รายงานสรุปจํานวนและรายชื่อของอาจารยประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา  กรรมการวิชาการ/
วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  ในปงบประมาณ  

     พ.ศ. ๒๕๕๐  ใหระบุรายช่ือของอาจารยประจํา พรอมรายละเอียดของการใหบริการวิชาการแกชุมชน 
      และสังคม เชน เปนผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีปรึกษา  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ  ในเรื่องอะไร ใหแก 
      หนวยงานชื่ออะไรหรอืการเปนกรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน   
      ใหระบุช่ือนักศึกษา ระดับที่ศึกษา  ช่ือหัวขอวิทยานิพนธ  สถาบันที่ศึกษา  เปนตน 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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 ๑๒๖

แนวทางการประเมินผล 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูจัดเก็บขอมูล 
 
 
๓. การสังเกตการณ  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๑๒๗

 
ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓    มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดยอยที่  ๔.๓.๔*       จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ 
                                              ระดับนานาชาติ 
คําอธิบาย 

• การเปนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  หมายถึง การท่ีสถาบันมีศูนยหรือมีการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการในหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของสถาบันเปนประจํา หรือการที่สถาบันไดทําหนาท่ีเปนแหลงอางอิง
ทางวิชาการ  เปนที่พึ่งพาในทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  หรือทําหนาท่ีใดๆ ท่ีมีผลตอชุมชนในดานวิชาการและการ
พัฒนาความรู ซึ่งไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

• ระดับชาติ หมายถึง  การที่แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล หรือวารสารระดับชาติ  หรือรวมจัดงานดานวิชาการและการพัฒนาความรู ท่ีประเทศจัดข้ึน หรือใหทุน
สนับสนุน 

• ระดับนานาชาติ หมายถึง การท่ีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล หรือวารสารระดับนานาชาติ  หรือรวมจัดงานดานวิชาการและการพัฒนาความรู ท่ีประเทศตางๆ มารวม
จัด หรือใหทุนสนับสนุน 
 
ขอมูลที่ตองการ : 
 จํานวนศูนยหรือกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานที่ใหบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  แยกรายงานในระดับระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมี
หลักฐานยืนยัน 

ท้ังนี้  ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตอง
รายงานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• รายงานผลการที่สถาบันไดทําหนาท่ีเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ  เปนที่พึ่งพาในทางวิชาการในรูปแบบ

ตางๆ  หรือทําหนาท่ีใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการและการพัฒนาความรู ซึ่ง
ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

• รายงานผลการมีศูนยหรือมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของสถาบัน
เปนประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 ๑๒๘

แนวทางการประเมินผล 
• จํานวนศูนยหรือกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานที่ใหบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูจัดเก็บขอมูล 
 
 
๓. การสังเกตการณ  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๑๒๙

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๓    มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    
ตัวชี้วัดยอยที่  ๔.๓.๕       ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตาม              
                                            พันธกิจของสถาบัน 
คําอธิบาย : 

 หนวยงานมีระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการ การเปนที่พ่ึงทางวิชาการที่เหมาะสมใหแกสังคม 
ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติซึ่งเปนไปตามพันธกิจของสถาบัน และไดใชองคความรูจากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคมไปในการใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพแกชุมชน รวมทั้งไดนําองค
ความรูจากการวิจัย หรือการคนควาไปใชในการใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพแกชุมชน 
เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
๒ มีการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการและ

วิชาชีพอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
๓ มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ในการใหบริการ

วิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
๔ มีผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
๕ เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็ง

ของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 
ขอมูลท่ีตองการ 

๑.   แผนในการใหบริการวิชาการที่สถาบันไดใหบริการทางวิชาการแกชุมชนหรือสังคมในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐  

๒.   หลักฐานที่แสดงวาการใหบริการทางวิชาการของสถาบันไดเปนไปตามพันธกิจของสถาบัน อาทิ รายงาน
ประจําป โครงการบริการวิชาการ การวิเคราะหทดสอบ การวิจัยและใหคําปรึกษา ผลการประเมินโครงการ งานวิจัยเชิง
ประเมินโครงการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓.   หลักฐานที่แสดงวาการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติที่สถาบันดําเนินการแตละป
นั้นไดบรรลุผลสําเร็จอยางไร เชน รายงานประจําป โครงการบริการวิชาการ การวิเคราะหทดสอบ การวิจัยและใหคําปรึกษา 
ผลการประเมินโครงการ งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และหรือหรือการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕. โครงการวิจัยผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม 
เชน โครงการวิจัยประเมินผลการใหบริการวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖. หลักฐานเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของ
ชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐             

ทั้งนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงานขอมูล
ของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
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 ๑๓๐

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑  มีแผนหรือโครงการใน
การใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพอยาง
ครบถวนตามพันธกิจของ
สถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร 
 หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาว
ไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก  
 มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ

ของสถาบันที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวาใหนําไปใชดําเนินการได  

๒  มีการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพแกสังคมตาม
แผนหรือโครงการในการ
ใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพอยางครบถวน
ตามพันธกิจของสถาบัน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงวา
สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
ตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
อยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน  ไดแก 
 มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ   การ

ดําเนินงานตามแผนหรือโครงการในการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพของสถาบัน 

 มีการรายงานผลการดําเนินงานครบถวนตามแผนหรือ
โครงการในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน 

 รายงานผลการดําเนินงานไดรับความเห็นชอบจาก   สภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือผูมีอํานาจวามี   การใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 

๓  มีการบูรณาการการเรียน
การสอน การวิจัย และ
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   ในการ
ใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ และ ๒ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๓ ดังนี้ 
 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษานํา

การใหบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันไปใชในการ
เรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไดมีการนํากิจกรรม
การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไปใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก        ผูมี
อํานาจ 
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 ๑๓๑

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๔ 
 
 

 มีผลงานวิจยัหรือ
ผลงานสรางสรรคท่ีเกิด
จากการบูรณาการงาน
บริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑, ๒ และ ๓ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง
การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๔ ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามี

ผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคที่เกิดจากการบูรณาการ  งาน
บริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

 รายช่ือผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคเกิดจากการ      บูรณา
การงานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม       ระบุผูทํา
ผลงาน สถานที่ และองคความรูที่เช่ือมโยงจากงานบริการ
วิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก      ผูมี
อํานาจ 

๕  เกิดเครือขายความ
รวมมอืระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและ
องคกรในชุมชนในการ
พัฒนาความเขมแข็งของ
ชุมชน และพัฒนาสังคม
แหงการเรียนรู 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พรอมท้ัง เอกสาร หลักฐาน
ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๕  ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง เครือขายความรวมมือ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรในชุมชน          ใน
การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหง
การเรียนรู 

 จํานวนและรายชื่อเครือขายความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความ
เขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก   ผู
มีอํานาจ 
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 ๑๓๒

 
แนวทางการประเมินผล 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 

 
 
๓. การสังเกตการณ  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๑๓๓

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔    มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๑      รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ 
                                  วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรมรวมถึง
ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ท้ังนี้ในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการ
สรางบัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยตรง กับจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  แสดงในรูปรอยละ 

• ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแก 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และภูมิ

ปญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิด
ความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คือ อาหาร
พื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  
บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือ
โครงการ ท่ีหนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย     เปนตน 
หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่นๆ  เชน   การจัดเลี้ยงอาหารพ้ืนบาน ใน
งานสัมมนาระดับตางๆ หรือ   การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผาพื้นบานมาตัดเปน
เสื้อ  ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมดานตางๆ ข้ึนในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

๒)  โครงการหรือกิจกรรมที ่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติใน
โอกาสหรือเทศกาลตางๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธา
ความเชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วัน
ลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 

๓) โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให
นับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก  ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา 
การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสราง
บรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 

๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 
จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื ่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิด
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 ๑๓๔

กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่อง
ระบบคุณคาและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ เชน 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

๕)   โครงการหร ือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  เช น  ดนตรีไทย  และพื ้นบาน 
ศิลปการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบาน
ตางๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงาน
ตางๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนัง
ตะลุง และการละเลนพื้นบานตางๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษาหรือ
บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื ่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมขึ้นเปนตน  

๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรม
ของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยู
อยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของ
โลก   ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบตางๆ  เชน ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดง
ภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือ
การใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรี
ประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง  การประกวดดนตรีสากล  การจัดการแสดงผลงาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

• กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 
• จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา  หมายถึง  โครงการหรือกิจกรรมที่สถานอุดมศึกษาจัดข้ึน

เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งดานการเรียนรู การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ัง 
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีจัดใหนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ                           

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

x ๑๐๐ 

ขอมูลที่ตองการ : 
๑. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

               ๒. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 ๑๓๕

ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติของสถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ

วัฒนธรรม ของสถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ

วัฒนธรรม ของสถาบันอุดมศึกษา โดยผานทางกระบวนการผลิตบัณฑิต  ในปงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๔๙ 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ

วัฒนธรรม ของสถาบันอุดมศึกษา โดยผานทางงานวิจัยและบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๙ 

• รายงานสรุปจํานวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม ของสถาบันอุดมศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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 ๑๓๖

แนวทางการประเมินผล 
๓. การสังเกตการณ 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๑๓๗

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔    มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๒       รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง 
                                      เสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
คําอธิบาย : 

• โครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมอาจ
กระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม  การบริหารวิชาการหรืออาจเปนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง 

• ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแก 
๑)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และภูมิ

ปญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิด
ความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คือ อาหาร
พื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  
บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือ
โครงการ ท่ีหนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย     เปนตน 
หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่นๆ  เชน   การจัดเลี้ยงอาหารพ้ืนบาน ใน
งานสัมมนาระดับตางๆ หรือ   การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผาพื้นบานมาตัดเปน
เสื้อ  ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมดานตางๆ ข้ึนในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

๒)  โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาส
หรือเทศกาลตางๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธา   ความ
เชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู   วันลอย
กระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 

๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให
นับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก  ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา 
การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสราง
บรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 

๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 
จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื ่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิด
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่อง
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 ๑๓๘

ระบบคุณคาและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ เชน 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

๕)   โครงการหร ือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  เช น  ดนตรีไทย  และพื ้นบาน 
ศิลปการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบาน
ตางๆ อาจเปนโครงการหรือกิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงาน
ตางๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง 
และการละเลนพื้นบานตางๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษาหรือบุคลากร 
ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น
เปนตน  

๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรม
ของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยู
อยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของ
โลก   ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดง
ภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือ
การใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรี
ประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง  การประกวดดนตรีสากล  การจัดการแสดงผลงาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

• กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 
 

สูตรการคํานวณ : 
 ∑ รอยละของจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการแตละโครงการ 

 
∑ จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  

ศิลปะและวัฒนธรรม 

x 
 

๑๐๐ 
 

ขอมูลที่ตองการ : 
๑. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมในโครงการหรือกิจกรรมอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ตามเปาหมายของโครงการแตละโครงการหรือกิจกรรมอนุรักษ 

พัฒนาฯ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ท้ังนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน

ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
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 ๑๓๙

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  

 ขอมูลนักศึกษาของหนวยงาน  ไดแก 
• จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชาในภาคปกติท่ีภาควิชาหรือคณะนั้นเปดสอน     ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ภาควิชาหรือคณะนั้นเปดสอนภาคปกติ ในปงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา  ในปงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๐  จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ

วัฒนธรรม  โดยผานทางกระบวนการผลิตบัณฑิต งานวิจัยและบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

• จํานวนและรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนก ราย
โครงการ 

• รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนกรายโครงการ 

• รายงานสรุปผลหรือประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือ กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนก รายโครงการ 

 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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 ๑๔๐

แนวทางการประเมินผล 
๓. การสังเกตการณ  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๑๔๑

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔    มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๓      รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ 
                                    วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับงบดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  แสดงในรูปรอยละ 

• คาใชจายและมูลคาที่สถาบันใชไปเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรมเทียบงบดําเนินการ 

• คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

• มูลคา (in-kind) หมายถึง  คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการ
ท่ีสถาบันจัดให เชน คาใชอุปกรณและสถานที่ เปนตน 

• งบดําเนินการ หมายถึง เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค      เงิน
อุดหนุน และคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง) งบดําเนินการใหคิดจาก
งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน)    ทั้งนี้  ใหนับรวม มูลคา           
(in-kind)  ดวย 
 
สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่ใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
x ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนคาใชจาย (in-cash) ท่ีสถาบันใชไปในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. คาใชจายท่ีไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียง (in-kind) จากการที่สถาบันไดใชเพื่ออนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           ๓. งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ท้ังนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
หมายเหตุ 

๑. นับคาใชจายและมูลคาท่ีใชจริง มิใชงบประมาณตามที่ตั้งไว 
๒. นับเฉพาะโครงการที่สถาบันพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการ 
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 ๑๔๒

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  

 ขอมูลดานงบประมาณของหนวยงาน  ไดแก 
• งบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คิดจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได (เงิน

นอกงบประมาณแผนดิน)ไดแก เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงิน
อุดหนุน และคาเสื่อมราคา ทั้งนี้ ใหนับรวม มูลคา (in-kind)  โดยไมรวมงบลงทุน  
(งบครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง)  

• งบประมาณที่เปนคาใชจายและมูลคาใชจายท่ีใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• จํานวนและรายชื่อโครงการหรอื กิจกรรม ในการอนุรักษ พฒันา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ

วัฒนธรรม  โดยผานทางกระบวนการผลิตบัณฑิต งานวิจัยและบริการวิชาการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

• จํานวนเงินที่สถาบันไดใชเพือ่อนุรกัษ พฒันา และสรางเสริมเอกลกัษณศิลปะและวัฒนธรรมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนกรายโครงการ 

• รายงานสรุปผลเกี่ยวกับคาใชจายในการการจัดกิจกรรมหรอื กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จําแนกรายโครงการ 

 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูจัดเก็บขอมูล 
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 ๑๔๓

แนวทางการประเมินผล 
๓. การสังเกตการณ 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๑๔๔

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔     มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๔*       จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธิบาย : 
 ผลงาน หรือช้ินงานที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง ผลงาน
หรือช้ินงานที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถนับได และ เปนที่ยอมรับของ วง
วิชาการดานนี้ และมีรองรอยหรือกระบวนการหรือความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม     ท่ี
ชัดเจน  
 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑ .  จํานวนผลงาน  หรือช้ินงานที่ เกิดข้ึนจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจนในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ อาทิ นโยบาย มติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เกี่ยวกับการดําเนินการสรางมาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม  รายงานการประชุม หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. หลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจนในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ท้ังนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• จํานวนผลงาน หรือช้ินงานที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม              ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการและความสําเร็จของการสรางมาตรฐานศิลปะและ

วัฒนธรรมของหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 นโยบาย มติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เกี่ยวกับการดําเนินการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
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 ๑๔๕

แนวทางการประเมินผล 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๑๔๖

ประเด็นการประเมินผลที่ ๔.๔    มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดที่  ๔.๔.๕*        ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ   
                                        ศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธิบาย  : 

การท่ีสถาบันสามารถแสดงผลใหเปนที่ประจักษไดวากิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น บรรลุความสําเร็จตาม             พันธกิจใน
ระดับใด  
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๒ มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการในขอ ๑  ครบถวน 
๓ มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก  

อยางนอย  ๑ ดาน  
๔ มีการสรางสรรคนวัตกรรมหรือ องคความรูภูมิปญญาไทยในเรื่องใหมไปสูสากล 
๕ มีการเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทยใหไปสูสากล 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. หลักฐานที่แสดงวากิจกรรมหรือโครงการดานการทํานุบํารุง การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่สถาบัน
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ไดเกิดประสิทธิผลและประโยชนตอสาธารณะ สังคม ชุมชน หรือ
ประเทศชาติ อาทิ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ 
ฯลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. หลักฐานที ่แสดงวาสถาบันไดมีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย  ภูมิปญญา
ทองถิ่นในการบริการวิชาการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการวิจัยท่ีแสดงถึงการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย          
ภูมิปญญาทองถิ่นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการสรางนวัตกรรมหรือองคความรูภูมิปญญาไทยในปงบประมาณ    พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๕. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทยออกไปสูสากลในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

ท้ังนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป  เชน ถาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองรายงาน
ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗,  ๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 
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 ๑๔๗

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑  มีแผนหรือโครงการ
เพื่อการอนรุักษ พัฒนา
และเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัด
ดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก  
 แผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมไดรับอนุมัติจาก           
สภาสถาบัน วาใหนําไปใชดําเนินการได  

๒  มีการดําเนินการตาม
แผนหรือโครงการใน
ขอ ๑  ครบถวน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงวา
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการใน
ขอ ๑  ครบถวน ไดแก 
 มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  การ

ดําเนินงานตามแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนา
และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

 มีการรายงานผลการดําเนินงานครบถวนตามแผนหรือ
โครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 รายงานผลการดําเนินงานไดรับความเห็นชอบจาก        
สภาสถาบัน  หรือผูมีอํานาจวามี       การอนุรักษ พัฒนา
และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ  และวัฒนธรรมอยาง
ครบถวนตามแผน 

๓  มีการบูรณาการงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเขากับ
พันธกิจอื่นอีก   อยาง
นอย  ๑ ดาน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ และ ๒ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๓ ดังนี้ 
 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษานํา

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันไปใชใน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม  

 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไดมีการนํากิจกรรม
การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคมไปการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก        
ผูมีอํานาจ 
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 ๑๔๘

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๔ 
 
 

 มีการสรางสรรค
นวัตกรรมหรือ องค
ความรูภูมิปญญาไทยใน
เรื่องใหมไปสูสากล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑, ๒ และ ๓ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๔ ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามี การ

สรางสรรคนวัตกรรม/ องคความรูภูมิปญญาไทยในเรื่องใหม
ไปสูสากล 

 รายช่ือนวัตกรรม/ องคความรูภูมิปญญาไทยในเรื่องใหม
ไปสูสากล ระบุผูทําผลงาน และองคความรูใหมที่เกิดขึ้น 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก      
ผูมีอํานาจ 

๕  มีการเผยแพรองคความรู
ภูมิปญญาไทยไปสูสากล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พรอมทั้ง เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง
การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๕  ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง การเผยแพรองคความรู   ภูมิ

ปญญาไทยใหไปสูสากล 
 จํานวนและรายชื่อองคความรู  ภูมิปญญาไทย           ที่

เผยแพรไปสูสากล 
 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก   ผู

มีอํานาจ 
๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของตางๆ  

 ผูจัดเก็บขอมูล 
๓. การสังเกตการณ  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง   
รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปน
ระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สถาบันอุดมศึกษา  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมลู 
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 ๑๔๙

ประเด็นการประเมินผล : ผลสาํเร็จตามพันธกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ ๕     ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย  : 

การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือระดับสาขายอย
จากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับ เชน The Times Higher Education Supplement ของอังกฤษ,  Maclean’s magazine 
ของประเทศแคนาดา, Good University Guides ของประเทศออสเตรเลีย, U.S.News&World Report ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา,  Asiaweek ของฮองกง เปนตน   
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ไมไดรับการจัดอันดับ 
๒           - 
๓           - 
๔           - 
๕ ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือ

ระดับสาขายอยจากสถาบันกลางที่เปนที่ยอมรับ 
 
ขอมูลที่ตองการ : 

หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานกลางที่ไดรับการยอมรับในระดับ
โลกวาสามารถพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูระดับสากล ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หมายเหตุ : 
 ตัวช้ีวัดนี้เปนตัวช้ีวัดเพิ่มพิเศษมีคาน้ําหนักรอยละ ๒  สําหรับกลุมสถาบันกลุม ๒ , ๓ และ ๔ 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
• เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับ เชน ช่ือเว็บไซต ช่ือวารสาร  
     ประกาศ ฯลฯ 
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 ๑๕๐

 
มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพ 

 

ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๖   รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 
น้ําหนัก : รอยละ ๘ 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันอุดมศึกษา โดยสํานักงาน ก.พ.ร.จะเปน ผู
จัดจางการดําเนินการสํารวจ    

การประเมินผลในตัวช้ีวัดนี้แบงเปน ๒ สวน  
สวนที่ ๑ (น้ําหนักรอยละ ๓) 
• ผูรับบริการในที่นี้ หมายถึง นักศึกษา ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือ

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสถาบันอุดมศึกษา  
• สถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนองานบริการท่ีจะนํามาประเมินผลไดไมเกิน  ๓ งานบริการ โดยใน แต

ละงานบริการจะมีการสํารวจความพึงพอใจในประเด็นสําคัญ ๔ ประเด็น คือ                           
(๑) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  
(๒) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
(๓) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ 
(๔) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

• งานบริการท่ีนํามาประเมินผลจะตองเปนงานที่เปนภารกิจหลัก ท้ังนี้ ตองไมซ้ํากับงานบริการที่ได
เสนอไปแลวในปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๗  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ 

• สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สํารวจความพึงพอใจครบทุกงานบริการแลว สามารถเสนองานบริการ
เดิมได โดยเลือกงานบริการที่มีผลสํารวจความพึงพอใจต่ําท่ีสุดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙  ไดไมเกิน ๓  งานบริการ  

• งานบริการท่ีสถาบันอุดมศึกษาเสนอมาไมเกิน ๓ งานบริการดังกลาวขางตนจะตองไมซ้ํากับ
รายละเอียดในสวนที่ ๒ 
 สวนที่ ๒ (น้ําหนักรอยละ ๕) 

ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม มี ๓ 
ดาน  ไดแก บทบาทดานการเปนผูเตือนสติใหกับสังคม บทบาทดานการชี้นําสังคม และบทบาทดานการตอบสนอง
ตอความตองการของสังคม 
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 ๑๕๑

เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๕ ตอ ๑ คะแนนโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 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” 
 

ขั้นตอนการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ : 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 

เงื่อนไข :  
      ๑. สถาบันอุดมศึกษาจะตองสงแบบฟอรมแสดงรายละเอียดตัวช้ีวัด “รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ” ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กําหนด เฉพาะรายละเอียดของตัวช้ีวัดนี้ ขอใหสงตรงไปที่
ภารกิจการติดตามและประเมินผลฯ สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน ๒ ชุด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับพิจารณาคําขอ
เปลี่ยนแปลงงานบริการที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอมา  
                   ๒. สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายผูรับบริการ ในแตละงานบริการไว
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ 

สถาบันอุดมศึกษา 
สงรายละเอียดตัวชี้วัด 
เพ่ือจัดทําแบบสํารวจ 

สํานักงาน ก.พ.ร. โดยที่ปรึกษา
จัดทําแบบสํารวจและ 
สงแบบสํารวจให

สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา 

สถาบันอุดมศึกษาใหความ
เห็นชอบแบบสํารวจ 

สํานักงาน ก.พ.ร.  
แจงผลคะแนนให
สถาบันอุดมศึกษา  
พรอมตัวชี้วัดอื่นๆ 

 
สํานักงาน ก.พ.ร.  
ประมวลผลคะแนน 

 
ที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจ 
จัดเก็บขอมูล และประมวลผล 
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 ๑๕๒

 
๓.   ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 

                ๔.    งานบริการท่ีสถาบันอุดมศึกษาเสนอ มีจุดใหบริการหลายแหง ผูประเมินอิสระขอสงวนสิทธิ์ในการสุม
จุดบริการในการสํารวจความพึงพอใจ 
                ๕.    สถาบันอุดมศึกษาที่มีหนวยงานใหบริการอยูในภูมิภาค สามารถเสนองานบริการเหลานั้นใหสํารวจได 
โดยผูประเมินอิสระจะเปนผูสุมพื้นที่สํารวจเอง 
                ๖.    งานบริการท่ีสถาบันอุดมศึกษาเสนอใหสํารวจ ท่ีปรึกษาสามารถใหขอสังเกตและขอใหมีการ
ปรับเปลี่ยนไดกรณีท่ีเห็นวาไมเหมาะสม เชน เปนงานบริการท่ีไมใชภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาหรือเปน 
งานบริการท่ีไมสนับสนุนยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา เปนตน  
 
เหตุผล :  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติวา 
“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่
ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปน
แนวทางหนึ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตาม
ความตองการของประชาชน 
 
แนวทางการประเมินผล : 
  ผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจจากผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)  
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ประเด็นการประเมินผล : การประกันคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ๗       ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
                           อยางตอเนื่อง 
น้ําหนัก : รอยละ ๔ 
คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการกําหนดใหมีระบบ
และกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ วิธีการ ข้ันตอน 
บุคลากร งบประมาณและการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ตนสังกัด (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ไดกําหนดไว นอกจากนี้ยังพิจารณาผลที่ไดจากการดําเนินงานของการประกัน
คุณภาพภายในที่ไดนํามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนที่กําหนดไว 
เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
๒ มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

และเอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ อยางครบถวน  ทั้งปจจัยนําเขา  
กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต  สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และการจัดระดับ
เทียบเคียง (Benchmarking) 

๓ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ  
การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  พรอมจัดทําเปนรายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินตนเองสงตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานใหสาธารณชนทราบ 

๔ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา    ที่
เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจาก 
ตนสังกัด และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 

๕ มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี 
มีการประเมินผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนางานประจําใหเกิดคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก หลักฐานที่แสดงวาไดมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง ขอมูลท่ีจัดเก็บ ไดแก   ๑)  ระบบการประกันคุณภาพภายใน    ๒) ระบบพัฒนาคุณภาพ   ๓) ระบบการ
ติดตามคุณภาพ กระบวนการหรือการจัดการประกันคุณภาพ และรายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินตนเอง 

- หลักฐานที่แสดงถึงผลลัพธหรือผลผลิตจากการที่ไดมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง เชน จํานวนหนวยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใน การนําผล
การประเมินตนเองมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนผล (มูลคาเพิ่ม) ท่ีเกิดจากการพัฒนางานประจํา
ของสถาบัน 
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แนวทางการประเมินผล : 
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑ มีระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงวา
สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ไดแก 
  ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณและ

ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน ครบทั้งสามระบบ 
คือ ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ 
ระบบประเมินคุณภาพ 

 รายการที่ระบุวามีการวางระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง  

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก 
     ผูมีอํานาจ 

๒ มีการกําหนดมาตรฐานและตัว
บงช้ีของสถาบันที่สอดคลองกับ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณ
ของสถาบันครอบคลุมปจจัยท่ีมี
ผลตอคุณภาพ อยางครบถวน ท้ัง
ปจจัยนําเขา  กระบวนการจัดการ
ศึกษา และผลผลิต  สามารถรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก และ
ก า ร จั ด ร ะดั บ เ ที ย บ เ คี ย ง 
(Benchmarking) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงวา
สถาบันอุดมศึกษามกีารกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีของ
สถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณของสถาบัน ไดแก 
  มาตรฐานและตัวบงช้ีของสถาบันที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณ
ของสถาบันครอบคลุมปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพ อยาง
ครบถวน ท้ังปจจัยนําเขา  กระบวนการจัดการศึกษา 
และผลผลิต  สามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  

 รายการที่ระบุวาการจัดระดับเทียบเคียง 
(Benchmarking)ของสถาบัน 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก 
     ผูมีอํานาจ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๓ มีการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพที่สมบูรณ
ประกอบดวย การพัฒนา
คุณภาพการตรวจติดตาม
คุณภาพและการประเมิน
คุณภาพพรอมจดัทําเปน
รายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินตนเองสง 
ตนสังกัด  หนวยงานที่ 
เกี่ยวของ และรายงานให 
สาธารณชนทราบ 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ และ ๒ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณ ตามขั้นตอน
ที่ ๓ ดังนี้ 
 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามี
การพัฒนาคุณภาพ 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเหน็วาสถาบันอุดมศึกษามี
การตรวจติดตามคุณภาพ 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา
มีการประเมินคุณภาพ 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา
จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินตนเอง 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา
จัดสงรายงานประจําปตอตนสังกัด  หนวยงานที่
เกี่ยวของ และรายงานใหสาธารณชนทราบ 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรบัการรับรองจากผูมีอํานาจ 
๔ 
 
 

มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ เ ห ม า ะ ส ม
สอดคลองกับแนวทางการจัด
การศึกษาของสถาบัน โดย
ไดรับการสนับสนุนจากตน
สังกัด และการมีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพจากทุก
ภาคีท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมี
สวนรวมของชุมชน 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑, ๒ และ ๓ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง
การดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ตามขั้นตอน
ที่ ๔ ดังนี้ 
 มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามี

การบริหารจากผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษา

ไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัดในกระบวนการ
บริหารการศึกษาของสถาบัน 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาในกระบวนการ
บริหารของสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพจากทุกภาคีท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก      
ผูมีอํานาจ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๕๖

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๕ มีการนําเอาผลจากการประเมิน

คุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานตาม 
พั นธกิ จให เกิ ดผลดี  มี การ
ประเมินผลลัพธและการนําผลการ
ประเมินมาใชในการพัฒนางาน
ประจํ าให เกิ ดคุณภาพอย าง
ตอเนื่อง 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดง
ถึงการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี ตาม
ขั้นตอนที่ ๕  ดังนี้ 
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง การนําเอาผลจากการ

ประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลด ี

 เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง การประเมินผลลัพธและ
การนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันฯ อยางตอเนื่อง 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก 
     ผูมีอํานาจ 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง   
รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปน
ระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สถาบันอุดมศึกษา  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมลู 
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 ๑๕๗

ประเด็นการประเมินผล : การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
ตัวชี้วัดที่ ๘     ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๓  
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากการที่สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดและใหแนวทางวิธีการใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไว เปนลายลักษณอักษร 
มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ      มี
ระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอม
ใหวินิจฉัยได  
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      

รายละเอียดการดําเนินการตามขั้นตอน :  
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

๑ มีการแตงตั้งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๒ มีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
ในดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย 

๓ มีการประเมินระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย 

๔ มีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถนาํไปใช
ไดอยางมีประสิทธิผล 

๕ มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมท้ังการทบทวน
จรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งข้ึน 
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 ๑๕๘

 
แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

๑  มีการแตงตั้งกรรมการ
ดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยประจําของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 คําสั่งแตงตั้งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา 

 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจากผูมีอํานาจ 

๒  มีระบบการกํากับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยในดาน
ความสําเร็จและมาตรการ
ดําเนินการ 

    กับผูไมปฏิบัติตาม 
    จรรยาบรรณวิชาชีพ 
    คณาจารย 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนขั้นตอนที่ ๑  พรอมท้ังมีเอกสาร 
หลักฐานที่แสดงถึงการมรีะบบการกํากับติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในขั้นตอนที่ ๒ 
ดังนี้ 
 รายงานสรุปที่แสดงถึงการมรีะบบการกํากับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใน
ดานความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับ 

  ผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
 รายงานวิเคราะหความสําเร็จและมาตรการดําเนินการกับผู
ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
 รายงานสรุปที่แสดงถึงวิธีการ/แนวทางการไดรับอนุมัติจาก
สภาคณาจารย/ท่ีประชุมคณบดีในการดําเนินการกับผูไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

๓  มีการประเมินระบบการ
กํากับติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนขั้นตอนที่ ๒  พรอมท้ังมีเอกสาร 
หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานประเมินระบบการกํากับ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยในขั้นตอนที่ ๓ ดังนี้ 
  รายงานสรุปการประเมินระบบการกํากับติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีแตงตั้ง
กรรมการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
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 ๑๕๙

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๔  มีการประเมินการ

ดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยวาสามารถ
นําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิผล 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
เหมือนขั้นตอนที่ ๓ พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานการนําผลการประเมินตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยไปใช ในขั้นตอนที่ ๔ ดังนี้ 
  รายงานสรุปการประเมินการดําเนินงานและการนําผล  

   การประเมินไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 เอกสารและหลักฐานที่แสดงตองไดรับการรับรองจาก 

  ผูมีอํานาจ 
๕  มีการนําผลการกํากับ

ติดตามประเมินผลไปใชใน
การสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและการ
วางแผนปองกันการกระทํา
ผิดจรรยาบรรณ รวมทั้ง 
การทบทวนจรรยาบรรณ
วิชาชีพใหเหมาะสม
ทันสมัยยิ่งขึ้น 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
เหมือนขั้นตอนที่ ๔  พรอมทั้งมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการ
สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในขั้นตอนที่ ๕ ดังนี้ 
 รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงถึงการนําผลการกํากับติดตาม
ประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ 
 รายงานการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัย
ยิ่งขึ้น 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของตางๆ 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

 
๓. การสังเกตการณ เชน 

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ 

  ทุกครั้ง   รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบ
และมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สถาบันอุดมศึกษา  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  การมีสวนรวมของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  การสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณจากสภาพแวดลอมของ
สถาบัน 
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 ๑๖๐

มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๙   รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
น้ําหนัก : รอยละ ๓ 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของ
สถาบันอุดมศึกษา เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้ ไมรวมงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ  : 
 
                                           ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน               x ๑๐๐ 
                                              วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๒ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๖๙ ๗๑ ๗๓ ๗๕ ๗๗ 

 
หมายเหตุ : 

๑.  อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด คือ รอยละ ๗๓ 
                    (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐) 

๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได 
     และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ท้ังนี้  ขอใหสถาบันอุดมศึกษา 
     รายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว   (งบประมาณเหลือจาย)        เพื่อใชประกอบการ 
     ประเมินผล 
 

แหลงขอมูลอางอิง :  
 ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี 
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เหตุผล :   
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกหนวยงาน ในการเรงรัดการดําเนินงานและใหการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันฯ  รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน ของ
ประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด คือ รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนกําหนดไวเทากับรอยละ ๗๓ 
 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ซึ่งจะใชขอมูลผลการเบิกจาย
รายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา  จากสํานักงานกํากับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 กรณีท่ีสถาบันฯ มีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สถาบันฯ ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น งบประมาณ
ในสวนที่ เหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได ท้ังนี้ หากสถาบันฯ ไมไดนําเงิน
งบประมาณสวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่นๆ ตอขอใหสถาบันฯ รายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัด
ไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย)  เพื่อใชประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้  
 วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมท้ังระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของ
งบประมาณที่สามารถประหยัดได  
 เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
- แบบจัดทําแผนแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางที่จัดสรรงบประมาณในงบ
ลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (แบบ สงป. ๓๐๒/๑) 

- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐    
   ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ        
-  เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ    

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๓    
คําอธิบาย :    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา จะ
พิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่
ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณา ปริมาณพลังงานที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถลดการใชลงไดเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยใช
ขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
 ๑. ไฟฟา  ใหน้ําหนักรอยละ ๑.๕ 
 ๒. น้ํามัน  ใหน้ําหนักรอยละ ๑.๕ 
เกณฑการใหคะแนน :  
 ๑.  ไฟฟา 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 
๒ ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
๓ ปริมาณการใชไฟฟาไมเปลี่ยนแปลง   
๔ ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ ๐ ถึง รอยละ ๕ 
๕ ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ ๑๐ ข้ึนไป  

กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชไฟฟาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ จะตองประหยัดไฟฟาไดรอยละ ๑๕ ข้ึนไป 

 ๒.  น้ํามัน 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ครบถวน 
๒ ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
๓ ปริมาณการใชน้ํามันไมเปลี่ยนแปลง   
๔ ประหยัดน้ํามันได มากกวารอยละ ๐ ถึง รอยละ ๕ 
๕ ประหยัดน้ํามันได มากกวารอยละ ๕ ถึง รอยละ ๑๐ ข้ึนไป  

 

กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชน้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ จะตองประหยัดน้ํามันไดรอยละ ๑๕ ข้ึนไป 
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สูตรการคํานวณ : 
 1. รอยละของปริมาณไฟฟาที่ประหยัดได เทากับ 
 
 
                             ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (หนวย) – 
                             ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (หนวย)               x ๑๐๐   
                             ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (หนวย)     
 

 
 2. รอยละของน้ํามันที่ประหยัดได  เทากับ 
 
 
                                 ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลิตร) –  
                                 ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ลิตร)                x ๑๐๐ 
                                 ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลิตร) 

 

เหตุผล :  
 พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต
ประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพาพลังงานจาก
ตางประเทศเปนสวนใหญ ท่ีปจจุบันมีมูลคากวา ๕ แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความ
ตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาค
สวน โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงกําหนดที่จะประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดานการใชพลังงาน โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เปนเจาภาพหลักของตัวช้ีวัด     
 

เงื่อนไข :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. จะ

ใชขอมูลท่ีสวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ สวนอนุรักษพลังงานและพลังงาน
หมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
 

หมายเหต ุ
๑. สถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งข้ึนตาม

กฎกระทรวง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งข้ึนเปนหนวยงานภายใน ท้ังท่ีปรากฏและไมปรากฏในกฎกระทรวง 
และไมวาจะตั้งอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด 
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๒. กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาไมมีฐานขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหสถาบันอุดมศึกษาใชขอมูลปริมาณ 
การใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนปฐานแทนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ท้ังนี้ตองมี
เหตุผล เชน  
• ไดรับการจัดตั้งภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖  
• เพิ่งแยกหรอืจัดเก็บปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ดวยตนเอง ภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ เชน 

การแยกมิเตอร  แยกสํานักงานจากหนวยงานอื่น หรืออื่นๆ 
• มีเหตุสุดวิสัยเปนเหตุใหขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ เอกสารชํารุด 

สูญหาย เชน ไฟไหม น้ําทวม ในปนั้น เปนตน 
 
๓. กรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบนัอุดมศึกษาใด เปลี่ยนแปลงจากปฐาน 

โดยเพิ่มข้ึนตัง้แตรอยละ ๑๕ ข้ึนไป ซึ่งเปนระดับที่มีนัยสําคัญ ใหสถาบันอดุมศึกษานั้นแจงหรือแสดงเหตผุลใน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีสถาบันอุดมศึกษารายงานตอ สํานักงาน ก.พ.ร. โดยมรีายละเอยีดที่พอเพยีงตอ
การพจิารณาความเหมาะสมของเหตุผลท่ีทําใหปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพิม่ข้ึน เชน 

• มีการเปลี่ยนโครงสรางหรอืภารกิจของหนวยงาน (ระบุรายละเอียด) 
• ภารกิจเพิ่มข้ึน (ระบุรายละเอียด) 
• ติดตั้งอุปกรณสําหรับดําเนินภารกิจเพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด) หรือสรางอาคารใหม (ระบุรายละเอียด) 

 

 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : 

 

กองอาคารสถานที่   สํานักงานอธิการบดี  
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 ๑๖๕

 
แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ๑ มีขอมูลในฐานขอมูล
การประหยัดไฟฟา/
น้ํามันครบถวน 

 ใชขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันที่สถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๖ (หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามลักษณะที่กําหนดในหมายเหตุ
ขอ ๒) และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ที่สถาบันอุดมศึกษาไดรายงานผลผาน    
www.e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

 

 
 

  การสังเกตการณ 
   กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง  รวมทั้งแบบฟอรม
และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของ
ขอมูล 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูล
กับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่
รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้ง
ที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอม
ใหคณะกรรมการฯ สถาบันอุดมศึกษาอื่น ภาคเอกชน และประชาชน 
ตรวจสอบขอมูลได 

 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๑๖๖

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ ๑ (ความครบถวนของฐานขอมูล) = ๑ คะแนน 
  พิจารณา ๒ สวน คือ   (๑)  ขอมูลดานไฟฟา = ๐.๕ คะแนน  

 (๒) ขอมูลดานน้ํามัน = ๐.๕ คะแนน  
วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
             (๑)   กรณีสถาบันอุดมศึกษานั้นไมมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้ังขึ้นเปน 
                    หนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย 

 พิจารณาความครบถวนของขอมลูปรมิาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ในฐานขอมลู
การประหยัดไฟฟา/น้ํามันใน www.e-report.energy.go.thปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๖ (หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามลักษณะที่กําหนดในหมายเหตุ
ขอ ๒) และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
ความครบถวน ดานไฟฟา ดานน้ํามัน 

ไมครบรอยละ ๑๐๐ ๐.๐ คะแนน ๐.๐ คะแนน 

ครบรอยละ ๑๐๐ ๐.๕ คะแนน ๐.๕ คะแนน 

(๒) กรณีสถาบันอุดมศึกษานั้นมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้ังขึ้นเปนหนวยงาน
ภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย 

 พิจารณาจากความครบถวนของจํานวนหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟา/น้ํามันใน 
www.e-report.energy.go.th โดยคะแนนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับประเมิน
ตามวิธี ดังนี้ 

 (๒.๑) ไฟฟา 
จํานวนหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา  

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ (และหรือ ๒๕๔๘) และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ครบถวน๑๐๐% 
 

จํานวนหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 

 
× ๐.๕ 

 

(๒.๒) น้ํามัน 
จํานวนหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (และหรือ ๒๕๔๘) และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ครบถวน๑๐๐% 
 

จํานวนหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด  

 
 × ๐.๕ 

หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/นํามันในปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ครบถวนทั้ง ๑๒ 
เดือน 
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 ๑๖๗

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๒ จําแนกหนวยงานราชการ โดยแบงกลุมตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
 

มีขอมูลท่ีใชสําหรับ
ประเมินคาดัชนีการใช
พลังงานใหครบถวน 
 

๒.๑ ดัชนีการใชพลังงาน จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการ 
โดยแบงกลุมหนวยงานออกเปน ๙ ลักษณะ 

 

๑. กลุมทั่วไป 
๒.   กลุมโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
๓.   กลุมโรงเรียน 
๔. กลุมศาลและสํานักงานอัยการ 
๕. กลุมเรือนจําและสถานคุมประพฤติ 
๖. กลุมสถานีตํารวจ 
๗. กลุมสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
๘. กลุมสถานสงเคราะห 
๙. กลุมสถานีวิทยุและสถานีเครื่องสงสัญญาณ 

  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
  ๒.๒ ใชขอมูลการทํางานและขอมูลอื่นๆ   ที่เปนคาตัวแปรในปงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕๐ เชน การใหบริการ กิจกรรม จํานวนบุคลากร จํานวนนักเรียน จํานวน
เตียงคนไข งบประมาณที่ไดรับ พ้ืนที่ของอาคารที่มี พ้ืนที่การใหบริการ และ
ขอมูลการใหบริการ เปนตน ที่สถาบันอุดมศึกษาไดรายงานผาน www.e-
report.energy.go.th โดยแตละกลุมมีคาตัวแปรที่ตองรายงานแตกตางกัน     
ดังปรากฏตามเอกสารแนบทาย 

คาตัวแปรตางๆ จะถูกนําไปหาคาดัชนีการใชพลังงานของแตละกลุมงาน โดย
มีแบบจําลองทางคณิตศาสตร ซึ่งสมการจะมีคาที่ขึ้นอยูกับตัวแปรในแตละ
กลุม เม่ือปอนขอมูลเขาไปในแบบจําลองฯ ก็จะไดคาการใชพลังงานโดยเฉลี่ย
ของแตละหนวยงานในกลุมนั้น  จากนั้นจะนําคาเฉลี่ยท่ีไดไปเปรียบเทียบกับ
คาการใชพลังงานจริงของแตละหนวยงาน ซึ่งจะทราบคาดัชนีการใชพลังงาน
ของแตละหนวยงานที่จะนาํไปใชประเมินผลในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
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 ๑๖๘

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ ๒  (มีขอมูลท่ีใชสําหรับประเมินคาดัชนีการใช

พลังงานใหครบถวน)  = ๑ คะแนน 
  วิธีและเกณฑการใหคะแนน 

          (๑)   กรณีสถาบันอุดมศึกษานั้นไมมีสถาบันอุดมศึกษาที่ต้ังขึ้นเปนหนวยงาน 
                  ภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย 

 พิจารณาความครบถวนของขอมลูสําหรับประเมินดัชนีการใชพลังงาน ใน 
www.e-report.energy.go.thปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
ความครบถวน คะแนน 

ไมครบรอยละ ๑๐๐ ๐.๐ คะแนน 

ครบรอยละ ๑๐๐ ๑.๐ คะแนน 

(๒) กรณีสถาบันอุดมศึกษานั้นมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้ังขึ้นเปนหนวยงาน
ภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย 

 พิจารณาจากความครบถวนของจํานวนหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ขอมูลที่ใชประเมินดัชนีการใชพลังงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ครบถวน 
ใน www.e-report.energy.go.th โดยคะแนนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับประเมิน
ตามวิธี ดังนี้ 

 
จํานวนหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอมูลท่ีใชประเมินดัชนีการใชพลังงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๐ ครบถวน ๑๐๐% 
 

จํานวนหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 

 
× ๑.๐ 

 
หมายเหตุ มีขอมูลครบถวน หมายถึง มีขอมูลที่ใชสําหรับประเมินดัชนีการใชพลังงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ครบถวนทั้ง ๑๒ เดือน 
 

๓ ปริมาณการใชไฟฟา/ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 น้ํามันไมเปล่ียนแปลง   
๔ ประหยัดไฟฟาน้ํามันได 

มากกวารอยละ ๐ ถึง  
รอยละ ๕ 

• ขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันที่สถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(หรือ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามลักษณะที่กําหนดในหมายเหตุขอ ๒)  และ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐         ที่สถาบันอุดมศึกษาไดรายงานผลผาน 
www.e-report.energy.go.th  ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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 ๑๖๙

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๕ ประหยัดไฟฟา/น้ํามัน

ได มากกวารอยละ ๕ 
ถึง รอยละ ๑๐ ขึ้นไป  
 
กรณีหนวยงานมี
ปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามันในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เพิ่มขึ้น 
เม่ือเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๖ จะตองประหยัด
ไฟฟา/น้ํามันไดรอยละ 
๑๕ ขึ้นไป 
 
 

เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ ๓-๕  (ผลการประหยัดไฟฟา/น้ํามัน)    = ๓ 
คะแนน 
พิจารณา ๒ สวน คือ  
            (๑) ปริมาณการลดใชไฟฟา     = ๑.๕ คะแนน  
           (๒) ปริมาณการลดใชน้ํามัน   = ๑.๕ คะแนน 

วิธีและเกณฑการใหคะแนน 
 (๑)    กรณีสถาบันอุดมศึกษานั้นไมมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้ังขึ้นเปนหนวยงาน 
          ภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย 

• สถาบันอุดมศึกษาจะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ ๓-๕ ตอง
ไดรับคะแนนทั้งไฟฟาและน้ํามันอยางละ ๐.๕ คะแนน ในเกณฑ
การใหคะแนนระดับที่ ๑ (ความครบถวนของฐานขอมูล)  

วิธีใหคะแนน 

 

(ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (หนวย) - ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามัน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (หนวย)) 

 
 
   X ๑๐๐ 

ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (หนวย) 

 

  

  • เกณฑการใหคะแนน 
 

การใหคะแนนแบงออกเปน ๓ ขั้นตอน ไฟฟา น้ํามัน 
ขั้นที่ ๓  ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน  
 ไมเปลี่ยนแปลง  (รอยละ ๐) 

= ๐.๕ คะแนน = ๐.๕ คะแนน 

ขั้นที่ ๔   ประหยัดไฟฟา/น้ํามัน 
 ไดมากกวารอยละ ๐ ถึงรอยละ ๕ 

= ๐.๐-๐.๕คะแนน = ๐.๐-๐.๕ คะแนน  

ขั้นที่ ๕   
• สถาบันอุดมศึกษาที่มีปริมาณการใชไฟฟา/

น้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลดลง 
เมื่อเทียบกับปริมาณการใชปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ จะตองประหยัดไฟฟา/น้ํามัน
ไดมากกวารอยละ ๕ ถึง รอยละ ๑๐  

• สถาบันอุดมศึกษาที่มีปริมาณการใชไฟฟา/
น้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับปริมาณการใชปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ จะตองประหยัดไฟฟา/น้ํามัน
ไดมากกวารอยละ ๕ ถึง รอยละ ๑๕ 

 
 

 
= ๐.๐-๐.๕ คะแนน 

 
= ๐.๐-๐.๕ คะแนน 
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 ๑๗๐

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
• สถาบันอุดมศึกษาที่มีขอมูลปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ แตไมสามารถประเมินผลการ
ใชไฟฟา/น้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ไดวา เพิ่มขึ้นหรือลดลง จะตองประหยัด
ไฟฟา/น้ํามันไดมากกวารอยละ ๕ ถึง รอย
ละ ๑๕ 

รวม ๓ ชวง คะแนนเต็ม ๑.๕ คะแนน ๑.๕ คะแนน 
หมายเหตุ: การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ ๔ และ ๕ หากตัวเลขที่ประหยดัไดจริงอยูระหวางคา
ขอบเขตใหใชวิธีเทยีบบัญญัติไตรยางค 
 

           (๒)  กรณีสถาบันอุดมศึกษานั้นมีสถาบันอุดมศึกษาที่ต้ังขึ้นเปน 
                  หนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏในกฎกระทรวงอยูดวย 

• สถาบันอุดมศึกษาจะไดรับการประเมินในขั้นตอนที่ ๓-๕ ตอง
ไดรับคะแนนทั้งไฟฟาและน้ํามันอยางละตั้งแต ๐.๒๕ คะแนน ขึ้น
ไป หรือมีจํานวนหนวยงานในสังกัดใหขอมูลในแตละสวนมากกวา
รอยละ ๕๐ ในเกณฑการใหคะแนนระดับที่ 1 (ความครบถวนของ
ฐานขอมูล)  

 
• วิธใีหคะแนน 

 
• เกณฑการใหคะแนน 

การใหคะแนนแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไฟฟา น้ํามัน 
ขั้นที่ ๓  ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน

ไมเปลี่ยนแปลง  (รอยละ ๐) 
= ๐.๕ คะแนน = ๐.๕ คะแนน 

ขั้นที่ ๔   ผลรวมประหยัดไฟฟา/น้ํามนัได
มากกวารอยละ ๐ ถึง รอยละ ๕ 

= ๐.๐-๐.๕คะแนน = ๐.๐-๐.๕ คะแนน  

ขั้นที่ ๕   
• ผลรวมปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามัน

ของหนวยงานที่มีขอมูลครบถวน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลดลง เมื่อ
เทียบกับปริมาณการใชปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ สถาบันอุดมศึกษาจะตอง
ประหยัดไฟฟา/น้ํามันไดมากกวารอยละ 
๕ ถึง รอยละ ๑๐ 

 
= ๐.๐-๐.๕ คะแนน 

 
= ๐.๐-๐.๕ คะแนน 

(ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ/หรือ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (หนวย) – ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (หนวย)) 

 
 
      X ๑๐๐ 

ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (หนวย) 
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 ๑๗๑

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
• ผลรวมปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามัน

ของหนวยงานที่มีขอมูลครบถวน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพิ่มขึ้น เมือ่
เทียบกับปริมาณการใชปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ สถาบันอุดมศึกษาจะตอง
ประหยัดไฟฟา/น้ํามันไดมากกวารอยละ 
๕ ถึง รอยละ ๑๕ 

รวม ๓ ชวง คะแนนเต็ม ๑.๕ คะแนน ๑.๕ คะแนน 
หมายเหตุ:  

 การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ ๔ และ ๕ หากตัวเลขทีป่ระหยัดไดจริงอยูระหวางคา
ขอบเขตใหใชวิธีเทยีบบัญญัติไตรยางค 

 เงื่อนไขพิจารณาเปาหมายลดใชพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีดังนี ้
- หากสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันของ

หนวยงานยอย (ทีไ่มปรากฏในกฎกระทรวง) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และ ป ๒๕๔๙ ครบถวน ตั้งแตรอยละ ๕๐ ขึ้นไป ของจาํนวนหนวยงานใน
สถาบันอุดมศึกษานั้นรวมทั้งหมด และผลรวมปริมาณการใชไฟฟาและ
น้ํามันของหนวยงานที่มีขอมูลครบถวน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ นอย
กวา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ สถาบันอุดมศึกษาจะตองลดปริมาณการใช
ไฟฟา/น้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแตรอยละ ๑๐ ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับปฐาน จึงจะไดคะแนนเต็ม ๑.๕ คะแนน (ไฟฟา /น้ํามัน) 

- หากสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันของ
หนวยงานยอย (ทีไ่มปรากฏในกฎกระทรวง) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และ ป ๒๕๔๙ ครบถวน ตั้งแตรอยละ ๕๐ ขึ้นไป ของจาํนวนหนวยงานใน
สถาบันอุดมศึกษานั้นรวมทั้งหมด และผลรวมปริมาณการใชไฟฟาและ
น้ํามันของหนวยงานที่มีขอมูลครบถวน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
มากกวา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ สถาบันอุดมศึกษาจะตองลดปริมาณ
การใชไฟฟา/น้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแตรอยละ ๑๕ ขึ้นไป 
เมื่อเทียบกับปฐาน จึงจะไดคะแนนเต็ม ๑.๕ คะแนน (ไฟฟา /น้ํามัน) 

- หากสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันของ
หนวยงานยอย (ทีไ่มปรากฏในกฎกระทรวง) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และ ป ๒๕๔๙ ครบถวน ไมถึงรอยละ ๕๐ ของจํานวนหนวยงานใน
สถาบันอุดมศึกษานั้นรวมทั้งหมด จะตองลดปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแตรอยละ ๑๕ ขึ้นไป เมื่อเทียบกับปฐาน จึง
จะไดคะแนนเต็ม ๑.๕ คะแนน (ไฟฟา/น้ํามัน) 

 
หมายเหตุ :   

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอม
แนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวช้ีวัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน 
ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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 ๑๗๒

ประเด็นการประเมินผล : การลดระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑      ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน 
                          การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลาที่ลดไดของแตละงาน
บริการประชาชนที่สถาบันอุดมศึกษาจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.โดยจํานวนกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอ
เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อรวมกับกระบวนงานที่ถูกประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว ตองคิดเปนจํานวน
รอยละ ๑๐๐ ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.ตามเอกสารแนวทาง
ดําเนินการเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ป ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ 

การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการสําหรับกระบวนงานทุกกระบวนงานที่
สถาบันอุดมศึกษาเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเปรียบเทียบระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ กับระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (รอบระยะเวลาการใหบริการ ใหนับรวมถึง
ระยะเวลารอคอย) ท้ังนี้หากไมมีขอมูลฐานของงานบริการท่ีนํามาประเมินผล ใหใชขอมูลท่ีสามารถจัดเก็บไดกอนที่
จะทําการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล 
 

 เงื่อนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อประเมินผล :  
๑. กระบวนงานใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ           พ.ศ. 

๒๕๔๗-๒๕๔๙ แลว และลดระยะเวลาการใหบริการไดไมถึงรอยละ ๓๐ สถาบันอุดมศึกษาจะตองนํากระบวนงานนั้น
มาเสนอ เพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และตองนําเสนอกระบวนงานที่จะดําเนินการลดรอบระยะเวลาให
มีความสอดคลองและสนับสนุนงานดานยุทธศาสตรและภารกิจหลักดวย โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวยในการ
ปรับปรุงงานบริการ 

๒. กระบวนงานใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ 
แลว และสามารถลดระยะเวลาการใหบริการไดตั้งแตรอยละ ๓๐ แตไมถึงรอยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกนํา
กระบวนงานนั้นมาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไมก็ได โดยไมตองสงหนังสือช้ีแจงไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. 

๓. ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอเพื่อนําไป
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน   หาก
ไมระบุน้ําหนัก ใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

๔. สําหรับกระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการลดรอบระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของทุกสาขา เปน
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ท้ังนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละสาขาตามแบบฟอรม
รายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ โดยแนบเปนเอกสาร หลักฐานใหกับผูประเมิน) 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๑๗๓

๕. ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอเฉพาะกระบวนงานที่มีการปฏิบัติอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยูใน
สวนกลาง รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่เปนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค และมีพื้นที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมหลายจังหวัดใหนับเปนงานของสวนกลาง เชน สํานักประชาสัมพันธ เขต ๒ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ ๙ จังหวัด   
เปนตน 

๖. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชน
ทราบอยางชัดเจน 
 

 
 

 
 
 
 

กระบวนงานที่ถกูประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ 

ลดระยะเวลาลงไดรอยละ ๕๐ ขึ้นไป ลดระยะเวลาลงไดตัง้แตรอยละ ๓๐          
แตไมถึงรอยละ ๕๐ ลดระยะเวลาลงไดไมถึงรอยละ ๓๐ 

ไมตองนาํมาประเมนิผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สามารถเลอืกนํามาประเมินผล                     ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไมก็ได  

จะตองนํามาประเมนิผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                            
รอยละของการลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงได งานบริการประชาชน  

(i) 
น้ําหนัก

(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนที่ได 
(Ci) 

คะแนน            
ถวงน้ําหนัก         

(Wi x Ci) 
งานบริการที่๑ W๑ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ C๑ (W๑ x C๑) 
งานบริการที่๒ W๒ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ C๒ (W๒ x C๒) 

. . ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ . . 

. . ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ . . 
 งานบริการที่ i Wi ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ C i (Wi x Ci) 
น้ําหนักรวม Σ Wi =๑  Σ (Wi x Ci) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับความสําเร็จของรอยละในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา 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 ,๒๕๔๘  และ ๒๕๔๙ 

จํานวนกระบวนงานที่           
สถาบันอุดมศึกษาเสนอเพื่อ

ประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รอยละ ๑๐๐  
ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมด 
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โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการ  และ

ผลรวมของน้ําหนักของทุกขั้นตอน (Σ Wi) = ๑ 
C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลา (Cycle Time) ท่ีลดลงไดใน 

แตละกระบวนงานที่พิจารณา 
i  หมายถึง ลําดับที่ของกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลาการใหบรกิาร ;  ๑, ๒,…, i  

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 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. หากสถาบันอุดมศึกษาไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงาน
ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๕ คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดนี้   

๒. หากสถาบันอุดมศึกษามีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลา
ท่ีต่ํากวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวช้ีวัดนี้ลง ๐.๕ คะแนน 
 
เหตุผล :   

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เห็นชอบแนวทางการลดขั้นตอน                  
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยใหสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาและดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงรอยละ ๓๐-๕๐ จากที่กําหนด
ไว ในขณะนั้น และใหมีผลในทางปฏิบัติกอนเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยขั้นตนใหเลือกกระบวนงานหลัก ๓-๕ 
กระบวนงานกอน แลวขยายผลใหทุกสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหครอบคลุมครบทุกกระบวนงานในป พ.ศ. 
๒๕๕๐  
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แนวทางการประเมินผล :   
 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของกระบวนงานที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการ ในปงบประมาณ  

   พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมท้ังสรุปจํานวนกระบวนงานที่ถูกประเมินผล 
   ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ ,จํานวนกระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘,  
   จํานวนกระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และจํานวนกระบวนงานที่เสนอเพื่อ 
   ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  (ตามแบบฟอรมสรุปจํานวนกระบวนงานที่เสนอเพื่อ 
   ประเมินผล) 

 
 ระยะเวลาและขั้นตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือขอมลู
ลาสุด ท่ีสามารถจัดเก็บได 
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แนวทางการประเมินผล 
 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการ ในปงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.)  
 ระยะเวลาและขั้นตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการที่เกิดขึ้นจริง ในปงบประมาณ  

   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของแตละงานบริการกอนและหลังการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 วิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการอยาง
ชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตารางตัวอยางการรายงาน
วิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ) 
 หากงานบริการใดเปนงานบริการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาลดรอบระยะเวลาการใหบริการตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากยังลดรอบระยะเวลาการใหบริการไดไมถึง รอยละ ๓๐ ใหสถาบันอุดมศึกษา
ใชขอมูลพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ เปนฐานในการเปรียบเทียบระยะเวลาการใหบริการที่ลดลง 
 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการลดรอบระยะเวลาการ
ใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน 
ทั้งนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุรอบระยะเวลาการใหบริการของแตละสาขา ตามแบบฟอรมรายงานระยะเวลา
เฉลี่ยของการใหบริการ แนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. การสังเกตการณ  
 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ 
  ทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆจากเจาของขอมูลทุก ๑ เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการจัดเก็บเปน
ระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สถาบันอุดมศึกษา 
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 
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 ๑๗๗

แบบฟอรมสรุปจํานวนกระบวนงาน 
สถาบันอุดมศกึษา .......................................... 

ตารางที่ ๑ สรปุจํานวนกระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ 
 

กระบวนงานที่ถูกประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ลดระยะเวลาลงได ลดระยะเวลาลงได 

จํานวน
กระบวนงาน
ทั้งหมดที่อยูใน 
ความรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๗-

๒๕๕๐ 

จํานวน
กระบวนงาน 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

เกิน 
รอย
ละ 
๕๐ 

รอยละ 
๓๐-
๕๐ 

ไมถึง 
รอย
ละ 
๓๐ 

 
จํานวน

กระบวนงาน
ที่เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงาน
เดิมใน

ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ที่นํามาลด
ระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน 

เกิน 
รอย
ละ 
๕๐ 

รอย
ละ 
๓๐-
๕๐ 

ไมถึง 
รอย
ละ 
๓๐ 

 
 
 

            

 
กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ลดระยะเวลาลงได 
 

จํานวนกระบวนงานที่
เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงานทั้งหมด 

กระบวนงานเดิมใน
ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ที่นํามา 
ลดระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน เกินรอยละ ๕๐ รอยละ  

๓๐-๕๐ 
ไมถึงรอยละ 

๓๐ 

      
  

 

 
ตารางที่ ๒ สรุปจํานวนกระบวนงานที่เสนอเพื่อประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

กระบวนงานที่นํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กระบวนงานทั้งหมดที่นํามาประเมินผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. จํานวน
กระบวนงาน      
ที่เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงานเดิมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ที่นํามาลดระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 

รวม รอยละ 

 
 
 

         

 

กระบวนงานที่เลือกมาประเมินผล ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ และลดระยะเวลาการ
ใหบริการไดไมถึงรอยละ ๓๐  
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 ๑๗๘

ตัวอยาง 
สถาบันอุดมศกึษา ..............ก................. 

 
ตารางที่ ๑ สรปุจํานวนกระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ 

 
กระบวนงานที่ถูกประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ลดระยะเวลาลงได ลดระยะเวลาลงได 

จํานวน
กระบวนงาน
ทั้งหมดที่อยูใน 
ความรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๗-

๒๕๕๐ 

จํานวน
กระบวนงาน 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

เกิน 
รอย
ละ 
๕๐ 

รอยละ 
๓๐ 
- 
๕๐ 

ไมถึง 
รอย
ละ 
๓๐ 

 
จํานวน

กระบวนงาน
ที่เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงาน
เดิมใน

ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ที่นํามาลด
ระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน 

เกิน 
รอย
ละ 
๕๐ 

รอย
ละ 
๓๐ 

- 
๕๐ 

ไมถึง 
รอย
ละ 
๓๐ 

 
๓๖ 

 
๙ ๒๕.๐๐ ๕ ๓ ๑ ๙ ๒๕.๐๐ ๑ ๑๐ ๗ ๒ ๑ 

 
กระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ลดระยะเวลาลงได 
 

จํานวนกระบวนงานที่
เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงานทั้งหมด 

กระบวนงานเดิมใน
ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ที่นํามา 
ลดระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน เกินรอยละ ๕๐ รอยละ  

๓๐-๕๐ 
ไมถึงรอยละ 

๓๐ 

๘ ๒๒.๒๒ 
 
๑ ๙ ๕ 

 
๔ 
 

๐ 

 
ตารางที่ ๒ สรุปจํานวนกระบวนงานที่เสนอเพื่อประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
กระบวนงานที่นํามาประเมินผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กระบวนงานทั้งหมดที่นํามาประเมินผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. จํานวน
กระบวนงาน      
ที่เสนอใหม 

รอยละของ
กระบวนงาน
ทั้งหมด 

กระบวนงานเดิมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ที่นํามาลดระยะเวลาตอ 

รวมจํานวน
กระบวนงาน ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 

รวม รอยละ 

 
๑๐ 

 
๒๗.๗๘ ๐ ๑๐ ๙ ๙ ๘ ๑๐ ๓๖ ๑๐๐ 
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 ๑๗๙

ตัวอยางการรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

 
งานบริการ วิธีการเก็บขอมลู 

ระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวอยางเอกสารในการเก็บขอมูล

ระยะเวลาการใหบริการ 
๑. การตอบเรื่องราวรองทุกขของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๒. การยืม-คืนหนังสือหองสมุดของ
นักศึกษา 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๓. การจายเงินทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๔. การขอเปดหลักสูตรสาขาวิชาใหม ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๕. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๖. กระบวนงานการชําระเงินและ 
ออกใบเสร็จคาลงทะเบียนเรียน 

สุมจับเวลา   เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๗. การขออนุญาตไปตางประเทศของ
อาจารย 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๘. การจัดทําขออนุมัติแผนในการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชนจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๙. การขอสอบวิทยานิพนธของ
นักศึกษา 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 

๑๐. การขอใบรับรองผลการเรียนของ
นักศึกษา 

ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึก
การเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข…. 
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 ๑๘๐

ตัวอยางรายงานระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ 
งานบริการ : งานทะเบียน 

สถาบันอุดมศกึษา..............ก............... 
 

หนวยวัด : วัน 

หนวยบริการ 

รอบระยะเวลาที่ดําเนินงาน 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หรือขอมูลพื้นฐานตามที่แจง 
ของแตละหนวยบริการ 

รอบระยะเวลาที่ดําเนินงานจริง 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ของแตละหนวยบริการ 

หนวยบริการที่ ๑ ๓๐.๐๐ ๑๕.๐๐ 

หนวยบริการที่ ๒ ๒๘.๐๐ ๑๔.๐๐ 

หนวยบริการที่ ๓ ๓๒.๐๐ ๑๖.๐๐ 

หนวยบริการที่ ๔ ๓๐.๐๐ ๑๕.๕๐ 

หนวยบริการที่ ๕ ๓๑.๐๐ ๑๔.๕๐ 

หนวยบริการที่ ๖ ๒๗.๐๐ ๑๓.๐๐ 

หนวยบริการที่ ๗ ๓๑.๐๐ ๑๗.๐๐ 

หนวยบริการที่ ๘ ๓๒.๐๐ ๑๔.๐๐ 

หนวยบริการที่ ๙ ๓๐.๐๐ ๑๕.๐๐ 

หนวยบริการที่ ๑๐ ๒๙.๐๐ ๑๖.๐๐ 

ระยะเวลาเฉลี่ยของการใหบริการ ๓๐.๐๐ ๑๕.๐๐ 
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 ๑๘๑

ตัวอยางการคาํนวณคะแนน : 
ตารางที่ ๑ 

(๑) (๒) (๓) 

งานบริการ น้ําหนัก 
รอบระยะเวลาที่ดําเนินงานในป 

พ.ศ.๒๕๔๖ หรือ 
ขอมูลพ้ืนฐานตามที่แจง 

๑. การตอบเรื่องราวรองทุกขของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 

๐.๗๕ ๓ วัน 

๒. การยืม-คืนหนังสือหองสมุดของนักศึกษา ๐.๒๕ ๑๒๐ นาท ี
๓. การจายเงินทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ไดรับ

ทุนการศึกษา 
๐.๗๕ ๓๐ วัน 

๔. การขอเปดหลักสูตรสาขาวิชาใหม ๐.๕๐ ๖๐ วัน 
๕. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ๐.๕๐ ๖๐ นาที 
๖. กระบวนงานการชําระเงินและออกใบเสร็จ

คาลงทะเบียนเรียน 
๐.๒๕ ๓ วัน 

๗. การขออนุญาตไปตางประเทศของอาจารย ๐.๕๐ ๓๐ วัน 
๘. การจัดทําขออนุมัติแผนในการใหบริการวิชาการแก

ชุมชนจากสภามหาวิทยาลัย 
๐.๕๐ ๓๐ วัน 

๙. การขอสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา ๐.๕๐ ๑๕ วัน 
๑๐. การขอใบรับรองผลการเรียนของนักศึกษา ๐.๕๐ ๑๕ วัน 

 รวม        ๕  
 
 
 
 
 
 

แปลงน้าํหนักของแตละงานบริการ โดยนาํน้ําหนักของแตละงานบริการหารดวย                
น้ําหนักรวมของตัวชี้วัดในตารางที่ ๑ ผลการแปลงน้ําหนกัตามที่แสดงในตารางที่ ๒ 
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 ๑๘๒

ตารางที่ ๒ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๓)–(๔) 

=(๕) 
(๕)/(๓)x๑๐๐

=(๖) 
(๗) (๗)x(๒) = 

(๘) 

งานบริการ น้ําหนัก 

รอบระยะเวลา     
ท่ีดําเนินงาน       

ในปพ.ศ.๒๕๔๖  
หรือขอมูลพื้นฐาน

ตามที่แจง 

รอบระยะเวลา 
ท่ีดําเนินงาน

จริง          
ในป พ.ศ.
๒๕๕๐ 

รอบ
ระยะเวลา   
ท่ีลด 
ไดจริง 

 

รอยละของ
ระยะเวลาท่ีลดได
เทียบกับระยะเวลา

ท่ีดําเนินงาน       
อยูเดิม 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
 

๑. การตอบเรื่องราวรองทุกข
ของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 

๐.๑๕ 
(๐.๗๕/๕) 

๓ วัน ๑ วัน ๒ วัน ๖๖.๖๗ ๕.๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

๒. การยืม-คืนหนังสือ
หองสมุดของนักศึกษา 

๐.๐๕ 
(๐.๒๕/๕) 

๑๒๐ นาท ี ๙๐ นาท ี ๓๐ นาที  ๒๕.๐๐ ๒.๕๐ ๐.๑๒๕๐ 

๓. การจายเงินทุนการศึกษา
ใหแกนักศึกษาที่ไดรับ
ทุนการศึกษา 

๐.๑๕ 
(๐.๗๕/๕) 

๓๐ วัน ๑๕ วัน ๑๕ วัน ๕๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

๔. การขอเปดหลกัสูตร
สาขาวิชาใหม 

๐.๑๐ 
(๐.๕๐/๕) 

๖๐ วัน ๓๐ วัน ๓๐ วัน ๕๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

๕. การลงทะเบียนเรียน 
ของนักศึกษา 

๐.๑๐ 
(๐.๕๐/๕) 

๖๐ นาท ี ๒๒.๑๑ 
นาท ี

๓๗.๘๙
นาท ี

๖๓.๑๕ ๕.๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

๖. กระบวนงานการชําระเงิน
และออกใบเสร็จ
คาลงทะเบียนเรียน 

๐.๐๕ 
(๐.๒๕/๕) 

๓ วัน ๑ วัน ๒ วัน ๖๖.๖๗ ๕.๐๐ ๐.๒๕๐๐ 

๗. การขออนุญาตไป
ตางประเทศของอาจารย 

๐.๑๐ 
(๐.๕๐/๕) 

๓๐ วัน ๑๕ วัน ๑๕ วัน ๕๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

๘. การจัดทาํขออนุมตัิแผนใน
การใหบริการวิชาการแก
ชุมชนจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

๐.๑๐ 
(๐.๕๐/๕) 

๓๐ วัน ๒๑ วัน ๙ วนั ๓๐.๐๐ ๓.๐๐ ๐.๓๐๐๐ 

๙. การขอสอบวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา 

๐.๑๐ 
(๐.๕๐/๕) 

๑๕ วัน ๗ วัน  ๘ วัน ๕๓.๓๓ ๕.๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

๑๐. การขอใบรับรองผล 
การเรียนของนักศกึษา 

๐.๑๐ 
(๐.๕๐/๕) 

๑๕ วัน ๗.๕๐ วัน ๗.๕๐ 
วัน 

๕๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

 
รวม ๑ ผลคะแนนของตวัช้ีวัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้าํหนักของทุกงานบรกิาร) ๔.๖๗๕๐ 
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 ๑๘๓

สําหรับกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติราชการไดต้ังแต  รอยละ ๓๐ 
ขึ้นไปครบทุกกระบวนงานแลว และกรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไมไดดําเนินการครบทุกกระบวนงานแต
กระบวนงานที่เหลือไมสามารถลดรอบระยะเวลาไดอีกแลว โดยสถาบันอุดมศึกษาไดประกาศเปนเวลามาตรฐานที่
จะใหบริการไวแลว ใหดําเนินการดังนี้  

๑. กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหแลวเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการลดรอบระยะเวลา
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการไดตั้งแตรอยละ ๓๐ ข้ึนไปครบทุกกระบวนงานแลว และกระบวนงานดังกลาวไมมีปญหา
เกี่ยวกับระยะเวลารอคอยเกิดข้ึนตามมาตรฐานระยะเวลาที่ประกาศไว ใหปรับตัวช้ีวัดการประเมินผลเปน 
กรณีที่ ๑  
ตัวชี้วัดที่ ๑๑   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลา    

               ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการท้ังหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการลดไดจริง 
และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ปงบประมาณ   พ.ศ. 
๒๕๔๘ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลวแตกรณี 

กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการจะนับรวมทุกกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษา
เสนอมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ และสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการลด
รอบระยะเวลาตั้งแตรอยละ ๓๐ ข้ึนไป ครบทุกกระบวนงานแลว 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

       จํานวนผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน   
                                     จํานวนผูรับบริการท้ังหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x ๑๐๐ 
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 ๑๘๔

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการท้ังหมด งานบริการ (i) น้ําหนัก(Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนที่
ได  
(Ci) 

คะแนนถวง
น้ําหนัก         

(Wi x Ci) 
๑ W๑ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๑ (W๑ x C๑) 
๒ W๒ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C๒ (W๒ x C๒) 
. . ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ . . 
i Wi ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ C i (Wi x Ci) 

น้ําหนักรวม Σ Wi =๑ คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

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 

 
เงื่อนไข : 

๑. ใหสถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอเพื่อนําไป
ประเมินผล โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุ
น้ําหนักมาใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

๒. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชน
ทราบอยางชัดเจน 

 
หมายเหตุ :  

๑. หากสถาบันอุดมศึกษาไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานให
ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๕ คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดนี้ 

๒. หากสถาบันอุดมศึกษามีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่ 
      ต่ํากวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงาน 
      ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวช้ีวัดนี้ลง ๐.๕ คะแนน 
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 ๑๘๕

 
แนวทางการประเมินผล :   
 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่เสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามแบบฟอรมการ
จัดเก็บขอมูลระยะเวลาใหบริการ) 
 ระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หรือขอมูลลาสุดท่ีสามารถจัดเก็บได 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของงานบริการท่ีนํามาประเมินผลการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.)  
 จํานวนผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการทั้งหมดของแตละ
งานบริการท่ีเกิดข้ึนจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของแตละงานบริการกอนและหลังการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 วิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการ
อยางชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตารางตัวอยาง
การรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ)  
 สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรักษามาตรฐาน 

   รอบระยะเวลาการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชจํานวนผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลา 
   มาตรฐาน และจํานวนผูรับบริการท้ังหมดของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน  
   ท้ังนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุจํานวนผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน และ 
   จํานวนผูรับบริการท้ังหมดของแตละสาขาแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับผูประเมิน 
 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 
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 ๑๘๖

แนวทางการประเมินผล 
๓. การสังเกตการณ  

 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ 

   ทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูลทุก  
   ๑ เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได  มีการ
จัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สถาบันอุดมศึกษา 
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 
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 ๑๘๗

 
แบบฟอรมการจัดเก็บขอมลูระยะเวลาการใหบริการ 

 

งานบริการ 
ปงบประมาณที่
เสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

น้ําหนัก ระยะเวลามาตรฐาน 

๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
๕.     
...     
i     

รวม ๑  

 
หมายเหตุ:   การกําหนดน้ําหนกัควรกําหนดน้าํหนักความสําคัญมากในกระบวนงานที่ใหบริการกับประชาชน/  
                    กระบวนงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
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 ๑๘๘

แบบฟอรมการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

งานบริการ น้ําหนัก รอบระยะเวลา   
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ       
ท่ีไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

รอยละของผูรับบริการ
ท่ีไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการท้ังหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

๑.         
๒.         
๓.         
๔.         
๕.         
...         
i         

 รวม ๑ ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกงานบริการ) 

 

 
ตัวอยางการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 

 

งานบริการ 

ปงบประมาณที่
เสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

น้ําหนัก ระยะเวลามาตรฐาน 

๑. การตอบเรื่องราวรองทุกขของนกัศกึษาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ๒๕๔๙ ๐.๒๐ ๓ วัน 

๒. การยืม-คืนหนังสือหองสมุดของนกัศึกษา ๒๕๔๙ ๐.๒๐ ๑๒๐ นาที 
๓. การจายเงินทุนการศึกษาใหแกนักศกึษาทีไ่ดรับ

ทุนการศึกษา ๒๕๔๙ ๐.๒๐ ๖๐ นาที 

๔. การขอเปดหลกัสูตรสาขาวิชาใหม ๒๕๔๙ ๐.๒๐ ๖๐ วัน 
๕. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ๒๕๔๙ ๐.๒๐ ๓๐ วัน 

รวม ๑  
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 ๑๘๙

ตัวอยางการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๔)x๑๐๐/(๕) = (๖) (๗) (๗)x(๒) 
= (๘) 

งานบริการ น้ําหนัก รอบระยะเวลา   
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ       
ท่ีไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ท้ังหมด 

รอยละของผูรับบริการ
ท่ีไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการท้ังหมด 

คะแนน 
คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

๑. การตอบเรื่องราว
รองทุกขของ
นักศึกษาเกี่ยวกบั
การเรียนการสอน 

๐.๒๐ ๓ วัน ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๐๐ ๕.๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

๒. การยืม-คืนหนังสือ
หองสมุดของ
นักศึกษา 

๐.๒๐ ๑๒๐ นาที ๕๖๙ ๖๘๒ ๘๓.๔๓ ๔.๓๔ ๐.๘๖๘๐ 

๓. การจายเงิน
ทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาที่ไดรับ
ทุนการศึกษา 

๐.๒๐ ๖๐ นาที ๓๗ ๖๐ ๖๑.๖๗ ๒.๑๗ ๐.๔๓๔๐ 

๔. การขอเปด
หลักสูตรสาขาวิชา
ใหม 

๐.๒๐ ๖๐ วัน ๖๕ ๑๐๐ ๖๕.๐๐ ๒.๕๐ ๐.๕๐๐๐ 

๕. การลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษา 

๐.๒๐ ๓๐ วัน ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๕.๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

 
รวม ๑.๐๐ 

ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้าํหนักของทุกงานบรกิาร) ๓.๘๐๒๐ 
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 ๑๙๐

 
๒. กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหแลวเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาขั้นตอน

การปฏิบัติราชการไดตั้งแตรอยละ ๓๐ ข้ึนไปครบทุกกระบวนงานแลว และกระบวนงานดังกลาวยังมีปญหาเกี่ยวกับ
ระยะเวลารอคอยเกิดข้ึนในการใหบริการตามมาตรฐานระยะเวลาที่ประกาศไว ใหปรับตัวช้ีวัดการประเมินผลเปน 
กรณีที่ ๒  
ตัวชี้วัดที่ ๑๑     ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการลดรอบระยะเวลารอคอยของขั้นตอน 
                         การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย: 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลารอคอยที่ลดไดของ แต
ละกระบวนงานที่จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

การคํานวณรอยละของการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการสําหรับกระบวนงาน               ทุก
กระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเปรียบเทียบระยะเวลารอคอยการ
ใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับระยะเวลารอคอยการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ใหนับ
เฉพาะระยะเวลารอคอย) ท้ังนี้หากไมมีขอมูลฐานของงานบริการท่ีนํามาประเมินผล ใหใชขอมูลท่ีสามารถจัดเก็บได
กอนท่ีจะทําการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเปนขอมูลฐานเพื่อใชในการประเมินผล 

รอบระยะเวลารอคอย หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีผูรับบริการรอคอยกอนที่จะไดรับบริการจากเจาหนาท่ี 
ท้ังนี้ หากมีระยะเวลารอคอยหลายจุดบริการใหใชระยะเวลารอคอย ณ จุดบริการที่มีระยะเวลารอคอยนานที่สุดมา
ดําเนินการ แตหากมีระยะเวลารอคอยใกลเคียงกันใหใชผลรวมของระยะเวลารอคอยของทุกจุดบริการ 

กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการจะนับรวมทุกกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษา
เสนอมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ และสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการลด
รอบระยะเวลาตั้งแตรอยละ ๓๐ ข้ึนไป ครบทุกกระบวนงานแลว 

เงื่อนไข : 
๑. สถาบันอุดมศึกษาระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอเพื่อนําไป

ประเมินผล โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไมระบุ
น้ําหนักมาใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

๒. สําหรับกระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลารอคอยเฉลี่ย
ของการใหบริการของแตละสาขาเปนขอมูลผลการดําเนินงาน (ท้ังนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุรอบ
ระยะเวลารอคอยการใหบริการของแตละสาขาดวย โดยแนบเปนเอกสารหลักฐานใหกับ 

      ผูประเมิน) 
๓. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหประชาชน

ทราบอยางชัดเจน 
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 ๑๙๑

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                                                 รอยละ
ของการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการลงได งานบริการประชาชน  

(i) 
น้ําหนัก

(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
คะแนนที่ได (Ci) 

คะแนน         
ถวงน้ําหนัก      

(Wi x Ci) 
งานบริการที่๑ W๑ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ C๑ (W๑ x C๑) 
งานบริการที่๒ W๒ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ C๒ (W๒ x C๒) 

. . ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ . . 

. . ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ . . 
 งานบริการที่ i Wi ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ C i (Wi x Ci) 
น้ําหนักรวม Σ Wi =๑ คาคะแนนของตัวชีว้ัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci) 

 
คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในลดรอบระยะเวลารอคอยของ

ข้ันตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาเทากับ 
     

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

 
 

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการ 

และผลรวมของน้ําหนักของทุกขั้นตอน (Σ Wi) = ๑ 
C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลารอคอยที่ลดลงไดในแตละ

กระบวนงานที่พิจารณา 
i  หมายถึง ลําดับที่ของกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการ ; ๑, ๒,…, i  

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 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 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๙๒

หมายเหตุ :  
๑. หากสถาบันอุดมศึกษาไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละกระบวนงานให

ประชาชนทราบอยางชัดเจน จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๕ คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดนี้ 
๒. หากสถาบันอุดมศึกษามีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่ 
     ต่ํากวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงาน 
     ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวช้ีวัดนี้ลง ๐.๕ คะแนน 

 
แนวทางการประเมินผล :   

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของงานบริการท่ีนํามาประเมินการลดรอบระยะเวลารอคอยการใหบริการของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เสนอเพื่อประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามแบบฟอรม การจัดเก็บขอมูล
ระยะเวลาใหบริการ) 
 ระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หรือขอมูลลาสุดท่ีสามารถจัดเก็บได 
 ระยะเวลารอคอยที่เกิดข้ึนในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือขอมูล
ลาสุดท่ีสามารถจัดเก็บได 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 จํานวนและชื่อของงานบริการท่ีนํามาประเมินผลการลดระยะเวลารอคอยการใหบริการ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามที่ไดแจงไวกับสํานักงาน ก.พ.ร.)  
 ระยะเวลาและขั้นตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการท่ีเกิดข้ึนจริง ในปงบประมาณ  

   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระยะเวลารอคอยที่เกิดข้ึนจริงในการใหบริการของแตละงานบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของแตละงานบริการกอนและหลังการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 วิธีการที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาที่ใชในการใหบริการจริงของแตละงานบริการ
อยางชัดเจน เชน สุมจับเวลา ประมวลผลขอมูลจากใบบันทึกการเขารับบริการ เปนตน (ตามตารางตัวอยาง
การรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ) 

สําหรับกระบวนงานที่มีสาขาเพื่อใหบริการหลายแหง ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการลดรอบระยะเวลารอคอย
การใหบริการใหครบทุกสาขา โดยใชรอบระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของการใหบริการของทุกสาขาเปนขอมูลผลการ
ดําเนินงาน ท้ังนี้ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาระบุระยะเวลารอคอยการใหบริการของแตละสาขาแนบเปนเอกสาร
หลักฐานใหกับผูประเมิน 
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 ๑๙๓

แนวทางการประเมินผล 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูจัดเก็บขอมูล 
 
๓. การสังเกตการณ  

 กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงานบริการควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ     ทุก
ครั้ง รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูลทุก         ๑ เดือน 

 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได  
มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 

 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ สถาบันอุดมศึกษา 
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได   

 สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
 การบันทึกทะเบียนผูรับบริการ 
 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร 
 การสุมจับเวลาการใหบริการ 
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 ๑๙๔

แบบฟอรมการจัดเก็บขอมลูระยะเวลาการใหบริการ 
 

งานบริการ 
ปงบประมาณที่
เสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

น้ําหนัก 

รอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

(Cycle time) 

เฉพาะ
ระยะเวลา     
รอคอย 

๑.      
๒.      
๓.      
๔.      
๕.      
...      
i      

รวม ๑   

 
หมายเหตุ: การกําหนดน้ําหนักควรกําหนดน้ําหนักความสําคัญในกระบวนงานที่ใหบริการกับประชาชน/
กระบวนงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษากอน 
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 ๑๙๕

 
แบบฟอรมการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๓)–(๔) 

=(๕) 
(๕)/(๓)x๑๐๐

=(๖) 
(๗) (๗)x(๒) = 

(๘) 

งานบริการ น้ําหนัก 

รอบระยะเวลา   รอ
คอย                   ท่ี

ดําเนินงาน          
ในป พ.ศ. ๒๕๔๖  
หรือขอมูลพื้นฐาน

ตามที่แจง 

รอบระยะเวลา 
รอคอยท่ี

ดําเนินงานจริง
ในป          

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รอบ
ระยะเวลารอ
คอย      ท่ี

ลด 
ไดจริง 

 

รอยละของ
ระยะเวลารอคอยท่ี
ลดไดเทียบกับ

ระยะเวลารอคอยท่ี
มีอยูเดิม 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
 

๑. การตอบเรื่องราวรองทุกข
ของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 

       

๒. การยืม-คืนหนังสือหองสมุด
ของนักศึกษา 

       

๓. การจายเงินทุนการศึกษา
ใหแกนักศึกษาที่ไดรับ
ทุนการศึกษา 

       

 
รวม ๑ ผลคะแนนของตวัช้ีวัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้าํหนักของทุกงานบรกิาร)  
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 ๑๙๖

ตัวอยางการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 
 

งานบริการ 
ปงบประมาณที่
เสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

น้ําหนัก 
รอบระยะเวลา
มาตรฐาน 

(Cycle time) 

เฉพาะ
ระยะเวลา    
รอคอย 

๑. การตอบเรื่องราวรองทุกขของ
นักศึกษาเกี่ยวกบัการเรียนการสอน ๒๕๕๐ ๐.๓๐ ๓ วัน ๖๐ นาที 

๒. การยืม-คืนหนังสือหองสมุดของ
นักศึกษา ๒๕๕๐ ๐.๓๐ ๑๒๐ นาที ๒๐ นาที 

๓. การจายเงินทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา ๒๕๕๐ ๐.๔๐ ๓๐ วัน ๑๒ วัน 

รวม ๑   

 
ตัวอยางการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๓)–(๔) 

=(๕) 
(๕)/(๓)x๑๐๐

=(๖) 
(๗) (๗)x(๒) = 

(๘) 

งานบริการ น้ําหนัก 

รอบระยะเวลา   รอ
คอย                   ท่ี

ดําเนินงาน          
ในป พ.ศ. ๒๕๔๖  
หรือขอมูลพื้นฐาน

ตามที่แจง 

รอบระยะเวลา 
รอคอยท่ี

ดําเนินงานจริง
ในป          

พ.ศ.๒๕๕๐ 

รอบ
ระยะเวลารอ
คอย      ท่ี

ลด 
ไดจริง 

 

รอยละของ
ระยะเวลารอคอยท่ี
ลดไดเทียบกับ

ระยะเวลารอคอยท่ี
มีอยูเดิม 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
 

๑. การตอบเรื่องราวรองทุกข
ของนักศึกษาเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอน 

๐.๓๐ ๖๐ นาท ี ๔๐ นาท ี ๒๐ นาท ี ๓๓.๓๓ ๕.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ 

๒. การยืม-คืนหนังสือหองสมุด
ของนักศึกษา 

๐.๓๐ ๒๐ นาท ี ๑๕ นาท ี ๕ นาท ี ๒๕.๐๐ ๔.๐๐๐๐ ๑.๒๐๐๐ 

๓. การจายเงินทุนการศึกษา
ใหแกนักศึกษาที่ไดรับ
ทุนการศึกษา 

๐.๔๐ ๑๒ วัน ๙ วนั ๓ วัน ๒๕.๐๐ ๔.๐๐๐๐ ๑.๖๐๐๐ 

 
รวม ๑ ผลคะแนนของตวัช้ีวัด 

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้าํหนักของทุกงานบรกิาร) ๔.๓๐๐๐ 
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 ๑๙๗

ประเด็นการประเมินผล : การจัดทําตนทุนตอหนวย 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒    ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  
      ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การท่ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรบัใชในการผลิตบัณฑิตตระดับปริญญาตรีตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา 
       
เกณฑการใหคะแนน : 
  กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปนหมายแตละดับ  ดังนี้ 

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

๑      
๒       
๓      
๔      
๕      
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 ๑๙๘

 
โดยที่ :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ ๑ มีฐานขอมูลเพื่อใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีจําแนกตามกลุมสาขาที่ผลิต  
ระดับ ๒ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว  

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ อยางนอย ๑ กลุมสาขา ตามหลักเกณฑและวิธีท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบ 
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร.
รับทราบ 

ระดับ ๓ จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัวใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ อยางนอย รอยละ ๕๐ ของจํานวนกลุมสาขาที่ผลิตท้ังหมด  
ตามหลักเกณฑและวิธีท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร.รับทราบ 

ระดับ ๔ จัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตตอหนวยสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ ทุกกลุมสาขา ตามหลักเกณฑและวิธีท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได
แลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด       โดยเสนอ
ใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร.รับทราบ 

ระดับ ๕ นําผลการดําเนินงานที่ไดไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
เหตุผล :  
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 
กรมบัญชีกลาง 
กลุมมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
โทร. ๐๒๒๗๑ ๒๙๔๕, ๐๒ ๒๙๘ ๖๒๘๘ 
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 ๑๙๙

แนวทางการประเมินผล :  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ  

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดจัดทําฐาน        
ขอมูลเพื่อใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับการผลิต
บันฑิตระดับปริญญาตรีจําแนกตามกลุมสาขาที่ผลิต  
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐  โดยมีการระบุคาใชจายเขาสูศูนย
ตนทุน โดยแยกประเภทบัญชีคาใชจายตามผังบัญชี 
๒.การสังเกตการณ 

๑ ขั้นตอนที่ ๑ : 
มีฐานขอมูลเพื่อใชในการ
คํานวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิตสําหรับการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรี
จําแนกตามกลุมสาขา 
ท่ีผลิต 

  การมีอยูจรงิของฐานขอมูล 
  สถานที่เก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมลู 
  ลักษณะของฐานขอมูล ดังนี้ 

         ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเกบ็ทุกครั้งรวมทั้ง
แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จาก
เจาของขอมูล 
         ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน สามารถสอบ
ยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมี
เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 
         ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 
         ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามี
ความพรอมใหคณะกรรมการฯ สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชนและ
ประชาชนตรวจสอบขอมูลได 
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 ๒๐๐

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ๒ ขั้นตอนที่ ๒ :  
    จัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิตสาํหรับใช
ในการผลิตบัณฑิต ระดับ
ปริญญาตรี        ใน
ปงบประมาณ      พ.ศ.
๒๕๕๐ อยางนอย  ๑ 
กลุมสาขา  

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ
คะแนน ๑ พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุน
ตอหนวยผลผลิตสําหรับใชในการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ อยางนอย ๑ กลุมสาขา ดังนี้ 
         รายงานผลการ คํ านวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ป งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๐  ตามหลั ก เ กณฑ และวิ ธี ก า รที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
         ท้ังนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุนตอ
หนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบตอรายงานฯ 
ดังกลาว 
          สําเนาหนังสือนําสงรายงาน ฯ ใหกับสํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ๓ ขั้นตอนที่ ๓ :  

  จัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิตสาํหรับใช
ในการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีตอหัว  
ในปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๐ อยางนอย       
รอยละ ๕๐ ของจํานวน 
กลุมสาขาที่ผลิต  

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับ  
คะแนน ๑ และ ๒ พรอมท้ัง รายละเอียดการวิเคราะหผลการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับใชในการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญา
ตรี ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ อยางนอย รอยละ ๕๐ ของจํานวน
กลุมสาขาที่ผลิต ท่ีไดจัดทําแลวเสร็จใน ข้ันตอนที่ ๓ ดังนี้ 
         รายงานผลการ คํ านวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ป งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๐  ตามหลั ก เ กณฑ และวิ ธี ก า รที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
         ท้ังนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุนตอ
หนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม เห็นชอบตอรายงานฯ 
ดังกลาว 
          สําเนาหนังสือนําสงรายงาน ฯ ใหกับสํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
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 ๒๐๑

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
๔ ขั้นตอนที่ ๔ :  

  จัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิตสาํหรับใช
ในการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีตอหัว  
ในปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๐ ทุกกลุม
สาขา  
 

   ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 
   เอกสาร/หลักฐานที่ แสดงถึ งการดํ าเนินงานเชนเดี ยวกับระดับ   

คะแนน ๑ ,๒ และ ๓ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุน
ตอหนวยผลผลิต ดังนี้ 
         รายงานผลการ คํ านวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ป งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๐  ตามหลั ก เ กณฑ และวิ ธี ก า รที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
         ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน 
ตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม  เห็นชอบตอ
รายงานฯ ดังกลาว 
          สําเนาหนังสือนําสงรายงาน ฯ ใหกับสํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ๕ ขั้นตอนที่ ๕:  

  นําผลการดําเนินงานที่
ไดจากขั้นตอนที่ ๓ ไป 
กําหนดแนวทางหรือ
แผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับ
ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

    เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกบัระดับ        
คะแนน ๑ ,๒ ,๓ และ ๔  พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวา
สถาบันอุดมศึกษาไดนําผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุน 
ตอหนวยผลผลติไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
         แนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของแนวทางหรือ
แผนฯ อางอิงจากผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอ 
หนวยผลผลิต 
         บันทึกขอความ/รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวกับการนําผลการ
คํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรือ
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
         การจัดสัมมนา หรือรูปแบบอื่นๆ  ที่แสดงใหเห็นวา 
สถาบันอุดมศึกษาไดนําผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน สําหรับงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
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 ๒๐๒

 
 

มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๓     ระดับคุณภาพของการกํากับดแูลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น เปนเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน จะตองให
ความสําคัญเพื่อใหการดําเนินงาน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน โดยมีการ
บริหารท่ีดี ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 
โดยในทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากลจะดําเนินการโดยผานสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหฝาย
บริหารและคณาจารยมีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ภายใตระบบการทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของสถาบัน ตลอดจนจัดใหมีการติดตาม
และประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดียิ่งข้ึน ดังนั้นบทบาทของ
คณะกรรมการในการกํากับดูแลที่ดี จึงสงผลตอการดําเนินงานของสถาบันโดยตรง 

นอกจากนี้ ในเรื่องของรายงานทางการเงินและการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสนั้น เปน
สวนประกอบที่สําคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการทํางานขององคกรตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจน
แสดงถึงความโปรงใสที่พรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย สามารถรวมตรวจสอบการทํางานขององคกรได 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ประกอบดวย ๔ สวนหลัก ไดแก 
หัวขอที่ใชประเมิน น้ําหนัก (รอยละ) 

๑.บทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   มีหัวขอยอยคอื          ๕๐ 
      ๑.๑  การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของ

สถาบันอุดมศึกษา 
๑๐ 

      ๑.๒  การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน  ๑๐ 
      ๑.๓  การประชุมของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  ๓๐ 
๒.  รายงานทางการเงิน  ๑๐ 
๓.  การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส ๑๐ 
๔. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
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 ๒๐๓

 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
               ๑.  บทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   (น้ําหนัก รอยละ ๕๐) 
                     ๑.๑  การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา (น้ําหนัก 
รอยละ ๑๐) 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สถาบันจัดทํา 
แผนยุทธศาสตร       

    ไมแลวเสร็จ หรือ 
สภามหาวิทยาลัยหรือ 

สถาบัน  ไมไดเปนผูใหความ
เห็นชอบทิศทาง   

ยุทธศาสตร และนโยบาย 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน    

ใหความเห็นชอบ 
ทิศทาง  ยุทธศาสตร  
และนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ 
สถาบัน  มีสวนรวมใน 
การกําหนดและให      

ความเห็นชอบทิศทาง   
ยุทธศาสตร และนโยบาย 
ของสถาบันอุดมศึกษา  
และใหขอสังเกต 
ที่มีนัยสําคัญ 

 

หมายเหตุ  สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันมีสวนรวมในกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 
เชน  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรอืสถาบันเขารวมดวย โดย
ทําหนาท่ีกลั่นกรองแผนฯ เบื้องตน หรือ การเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นรวมกันกับ
ผูบริหาร คณาจารย  และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน 
 

๑.๒ การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน(น้ําหนักรอยละ ๑๐) 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของสถาบัน

อยางครบถวน   
ปละ ๑ ครั้ง 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของสถาบัน

อยางครบถวน   
ปละ ๒ ครั้ง 

- สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญตาม

ภารกิจหลักของสถาบันอยาง
ครบถวน  มากกวาปละ ๒  

ครั้ง 
หมายเหตุ  ผลงานที่สําคัญของสถาบัน แบงออกเปน ๒ ดาน  คือ 

- ดานการเงิน เชน ผลการเบิกจายเทียบกับงบประมาณ ฐานะทางการเงิน ผลกําไรขาดทุน  
การเบิกจายงบลงทุน 

- ดานผลงาน เชน  ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก     ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง        
ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ การดําเนินงานตามโครงการที่สําคัญ 
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 ๒๐๔

 
๑.๓ การประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  (น้ําหนักรอยละ ๓๐)  พิจารณาจาก ๒ สวน คือ 

          ๑.๓.๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  ควรไดรับวาระการประชุม เอกสารและขอมูล
ประกอบวาระการประชุมอยางครบถวนกอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  อยางนอย ๗ วัน (น้ําหนัก  
รอยละ ๑๐) 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุม 
โดยเฉลี่ย 

นอยกวา ๒ วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุมโดยเฉลีย่ 
นอยกวา ๓ วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุม 

โดยเฉลี่ย ๓ วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุม 

โดยเฉลี่ย ๕ วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุม 

โดยเฉลี่ย ๗ วนั 

 
หมายเหตุ  

- วันที่ไดรับเอกสารกอนการประชุม พิจารณาจากวันที่ในทะเบียนรับเอกสารของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   

- กรณีท่ีมีการจัดสงเอกสารเพิ่มเติมในภายหลังจากที่สงเอกสารและขอมูลประกอบการประชุม
ใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันไปแลว ใหนับจากวันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันไดรับ
เอกสารเพิ่มเติมครั้งสุดทาย 

๑.๓.๒ การเขาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  (น้ําหนัก รอยละ ๒๐) 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
การประชุม 

สภามหาวิทยาลยัหรือ
สถาบัน  แตละครั้งมี
กรรมการ    เขารวม
โดยเฉลี่ย             รอย
ละ ๕๐ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  แตละครั้งมี
กรรมการ     เขารวม
โดยเฉลี่ย         รอย
ละ ๖๐ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน  แตละ
ครั้งมีกรรมการ    เขา

รวมโดยเฉลี่ย         
รอยละ ๗๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน  แตละ
ครั้งมีกรรมการ   เขา

รวมโดยเฉลี่ย         
รอยละ ๘๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบัน  แตละครั้งมี
กรรมการ   เขารวม

โดยเฉลี่ย  
รอยละ ๙๐ ของ
จํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 
 
หมายเหตุ 

- การคํานวณจะนับเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  หรือกรรมการโดยตําแหนง    ใน
กรณีท่ีเปนผูแทนของกรรมการโดยตําแหนง  จะพิจารณาเฉพาะเปนบุคคลทานเดิมท่ีเปนตัวแทนของกรรมการ
เทานั้นเพื่อเขารวมประชุมกับคณะกรรมการ 
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 ๒๐๕

 
๒. รายงานทางการเงิน (น้ําหนักรอยละ ๑๐)  
พิจารณาจากจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดยนับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สง

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจําป             พ.ศ. 
๒๕๔๙ 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มากกวา ๙๐ วัน - ๙๐ วัน ๗๕ วัน นอยกวา ๖๐ วนั 
 

๓. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส (น้ําหนักรอยละ ๑๐) 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ไมมีการเปดเผย
ขอมูล 

มีการเปดเผย 
๑) รายงาน
ประจําป ๒๕๔๙ 
ท่ีเปนรายงาน
ประเมินตนเอง  
๒) คํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  
ป ๒๕๕๐ 

มีการเปดเผย 
๑) รายงานประจําป 
๒๕๔๙ ท่ีเปน
รายงานประเมิน
ตนเอง  
๒) คํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  
ป ๒๕๕๐ 
๓) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ 
เดือน ป ๒๕๕๐ 

มีการเปดเผย 
๑) รายงานประจําป 
๒๕๔๙ ท่ีเปนรายงาน
ประเมินตนเอง  
๒) คํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  
ป ๒๕๕๐ 
๓) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ    ๑๒ 
เดือน ป ๒๕๕๐ 
๔) ประวัติของ
กรรมการทุกทาน 

มีการเปดเผย 
๑) รายงานประจําป 
๒๕๔๙ ท่ีเปนรายงาน
ประเมินตนเอง  
๒) คํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  
ป ๒๕๕๐ 
๓) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ    ๑๒ 
เดือน ป ๒๕๕๐ 
๔) ประวัติของ
กรรมการทุกทาน 
๕) รายงานการจัดซื้อ
จัดจางตลอดทั้งป 
๒๕๕๐ 

ประวัติของกรรมการทุกทานประกอบดวย  ๔  รายการ  คือ   
๑)  อายุ    
๒) วุฒิการศึกษา    
๓) ประวัติการทํางาน  และ  
๔) ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตําแหนงหนาท่ีในองคการท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 

 
หมายเหตุ 
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 ๒๐๖

- รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ป ๒๕๔๙ สามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปบัญชีภายใน ๓๐ วัน 
๔. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ ๓๐) 

หลักเกณฑการใหคะแนน กิจกรรม น้ําหนัก 
(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ .คณะกรรมการ
ควรมีการติดตาม
ความเพียงพอของ
ระบบงานที่สําคัญ 
ไดแก 
  ๑ )   การควบคุ ม
ภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 
  ๒) การบริหาร
จัดการสารสนเทศ 
  ๓ )  การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๒๐ ไมมีการ
ติดตาม
ทบทวน 

- มีการติดตาม 
ทบทวน 
จํานวน  
๑ ระบบ 

มีการติดตาม 
ทบทวน 
จํานวน       
๒ ระบบ 

มีการติดตาม 
ทบทวน 
จํานวน  
๓ ระบบ 

๒.  คณะกรรมการ
มีการประเมิน 
ผลงานผูบริหาร
สูงสุด 

๑๐ ไมมีการ
ประเมินผล
งานของ
ผูบริหาร
สูงสุด 

- มีการ
ประเมินผล
งานของ
ผูบริหาร     

สูงสุดแตไมมี
หลักเกณฑท่ี
ตกลงกันไว
ลวงหนา 

- มีการ
ประเมินผล
งานของ
ผูบริหาร

สูงสุดโดยมี
หลักเกณฑท่ี
ชัดเจนและ 
ตกลงกันไว
ลวงหนา 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก   
๑. หลักฐานแสดงการมีบทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   ดานการมีสวนรวมในการกําหนด

ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน และการ
รวมประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

๒.  หลักฐานแสดงรายงานทางการเงินที่แสดงจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดยนับตั้งแตวัน
สิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีท่ีไดรับ
อนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 ๒๐๗

๓. หลักฐานแสดงการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส ไดแก  (๑) รายงานประจําป ๒๕๔๙ ท่ีเปน
รายงานประเมินตนเอง  (๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. ๒๕๕๐  (๓) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ   ๑๒ เดือน ป ๒๕๕๐ ท่ีสามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปบัญชีภายใน ๓๐ วัน  (๔) ประวัติ
ของกรรมการทุกทาน  ประกอบดวย ๔ รายการ คือ อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และ
ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตําแหนงหนาท่ีในองคการท้ังในภาครัฐและ 
ภาคเอกชน  และ (๕) รายงานการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. หลักฐานแสดงการดําเนินการอื่น ๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ  ไดแก คณะกรรมการ        สภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันมีการติดตามทบทวนระบบงานที่สําคัญ ๓ ระบบ ไดแก (๑)  การควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน  (๒) การบริหารจัดการสารสนเทศ  และ  (๓) การบริหารทรัพยากร
บุคคล  รวมท้ัง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันมีการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุดโดย
มีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและ     ตกลงกันไวลวงหนา 

๕. รายช่ือและที่อยูของกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันทุกคน 
 

แนวทางการประเมินผล : 
 

หัวขอท่ีใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๑. บทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน             
มีหัวขอยอยคือ          

 ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวได
บรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง ไดแก  

๑ เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาสถาบันไดจัดทําแผนยุทธศาสตรแตไมแลวเสร็จ 
หรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ยังไมไดใหความเห็นชอบ 

๓ เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ใหความเห็นชอบ
ทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

 ๑.๑  การมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทาง   
ยุทธศาสตร และนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษา 

๕ เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  มีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  มีการติดตามผล
การดําเนินงานที่สําคัญ ทั้งดานการเงินและดานผลงาน  ตามภารกิจหลัก
ของสถาบันอยางครบถวน ปละ ๑ ครั้ง 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   

  ๑.๒  การดูแลติดตามผล
การดําเนินงาน  

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  มีการติดตามผล
การดําเนินงานที่สําคัญ ทั้งดานการเงินและดานผลงาน  ตามภารกิจหลัก
ของสถาบันอยางครบถวน ปละ ๒ ครั้ง 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
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 ๒๐๘

หัวขอท่ีใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

 ๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  มีการติดตามผล
การดําเนินงานที่สําคัญ ทั้งดานการเงินและดานผลงาน  ตามภารกิจหลัก
ของสถาบันอยางครบถวน ปละ ๓ ครั้ง 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   
๑.๓  การประชุมของสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

  

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  ไดรับ
เอกสารกอนการประชุมโดยเฉลี่ย นอยกวา ๒ วัน  

๒  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  ไดรับ
เอกสารกอนการประชุมโดยเฉลี่ย นอยกวา ๓ วัน  

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  ไดรับ
เอกสารกอนการประชุมโดยเฉลี่ย ๓ วัน  

๔  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  ไดรับ
เอกสารกอนการประชุมโดยเฉลี่ย ๕ วัน 

 ๑.๓.๑ การไดรับวาระ 
เอกสารและขอมูล
ประกอบการประชุมอยาง
ครบถวนกอนการประชุม
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  ไดรับ
เอกสารกอนการประชุมโดยเฉลี่ย ๗ วัน  

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  แตละ
ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๕๐ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   
๒  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  แตละ

ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๖๐ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  แตละ
ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๗๐ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   
๔  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  แตละ

ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๘๐ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   

๑.๓.๒ การเขาประชุมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  แตละ
ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย รอยละ ๙๐ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   
๒.  รายงานทางการเงิน  ๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา จํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดย
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 ๒๐๙

หัวขอท่ีใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

นับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงาน        การตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต    เพื่อรับรองงบการเงิน
ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐  มากกวา ๙๐ วัน 

 ๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา จํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดย
นับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรอง 

    งบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐  จํานวน ๙๐ วัน 
๔  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา จํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดย

นับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรอง 

    งบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐  จํานวน ๗๕ วัน 

 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา จํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดย
นับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สงสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อรับรอง 

    งบการเงินประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๐  จํานวน ๖๐ วัน 
๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา ไมมีการเปดเผยขอมูล 
๒  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา มีการเปดเผยขอมูล ดังนี้ 

๑) รายงานประจําป พ.ศ.๒๕๔๙ ที่เปนรายงานประเมินตนเอง 
     ๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ.๒๕๕๐ 

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา มีการเปดเผยขอมูล  ดังนี้ 
๑) รายงานประจําป พ.ศ.๒๕๔๙ ที่เปนรายงานประเมินตนเอง 
๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ.๒๕๕๐ 
๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ป พ.ศ.๒๕๕๐ 

๓.  การเปดเผยสารสนเทศ
และ 
ความโปรงใส 

๔  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา มีการเปดเผยขอมูล ดังนี้ 
๑) รายงานประจําป ๒๕๔๙ ที่เปนรายงานประเมินตนเอง 
๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ.๒๕๔๙ 
๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ป พ.ศ.๒๕๔๙       
    ที่สามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปบัญชีภายใน ๓๐ วัน 
๔) ประวัติของกรรมการทุกทาน  ประกอบดวย ๔ รายการ คือ  
    อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และตําแหนงหนาที่ใน 
    ปจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตําแหนงหนาที่ในองคการทั้งใน 
    ภาครัฐและ ภาคเอกชน 
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 ๒๑๐

หัวขอท่ีใชประเมิน ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

 ๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา มีการเปดเผยขอมูล ดังนี้ 
๑) รายงานประจําป พ.ศ.๒๕๔๙ ที่เปนรายงานประเมินตนเอง 
๒) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ.๒๕๕๐ 
๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑๒ เดือน ป พ.ศ.๒๕๔๙        
    ที่สามารถเปดเผยไดหลังสิ้นปบัญชีภายใน ๓๐ วัน 
๔) ประวัติของกรรมการทุกทาน  ประกอบดวย ๔ รายการ คือ  
    อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และตําแหนงหนาที่ใน 
    ปจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตําแหนงหนาที่ในองคการทั้งใน 
    ภาครัฐและภาคเอกชน 
๕) รายงานการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งป พ.ศ.๒๕๕๐ 

๔. การดําเนินการอื่นๆ ทางดานการ
กํากับดูแลกิจการ 

 

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบันไมมีการติดตาม
ทบทวนระบบงานที่สําคัญ   

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีการติดตาม
ทบทวนระบบงานที่สําคัญ  จํานวน ๑ ระบบ 

๔  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีการติดตาม
ทบทวนระบบงานที่สําคัญ  จํานวน ๒ ระบบ 

๔.๑ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันมีการ
ติดตามทบทวนระบบงานที่
สําคัญ  ไดแก ๑)  การ
ควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน             
๒) การบริหารจัดการ
สารสนเทศ  และ               
๓) การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีการติดตาม
ทบทวนระบบงานที่สําคัญ  จํานวน ๓ ระบบ 

๑  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบันไมมีการ
ประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุด 

๓  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีการ
ประเมินผลงานของผูบริหารสงูสุด แตไมมีหลักเกณฑท่ีตกลงกันไว
ลวงหนา 

๔.๒ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันมีการ
ประเมินผลงานผูบริหาร
สูงสุด 

๕  เอกสาร หลักฐานที่แสดงวา สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีการ
ประเมินผลงานของผูบริหารสงูสุดสูงสุดโดยมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน
และ ตกลงกันไวลวงหนา 
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 ๒๑๑

แนวทางการประเมินผล 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูจัดเก็บขอมูล 
๓. การสังเกตการณ  

  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ 

  ทุกครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมลูตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงใน  ระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สถาบันอุดมศึกษา  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
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 ๒๑๒

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๔   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการแสดงความคิดเหน็และ 
                        รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :   
 พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกระตุนการปรับ
ระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย  โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน  และพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
 

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

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 

โดยที ่: 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ข้ันตอนที่ ๑  สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญ และเหมาะสมในการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูท่ีเกี่ยวของและ 
    ผูมีสวนไดเสียไดอยางเหมาะสม 
 สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการในการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูท่ีเกี่ยวของ และ 

    ผูมีสวนไดเสียท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 
   สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ 

(ผูแทนองคกรภาครัฐท่ีเกี่ยวของ) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผูแทนประชาชน NGOs 
สื่อมวลชน เปนตน) เพื่อจะไดรวมกันผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการหรือผลักดัน
ใหเกิดผลการปฏิบัติราชการ หรือการพัฒนาบริการสาธารณะ 

ข้ันตอนที่ ๒  สถาบันอุดมศึกษากับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพื่อกําหนดและ    เลือก
ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็น
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 ๒๑๓

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
วาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกดําเนินการควรเปน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหลัก (Core Function) ของหนวยงานหรือเรื่องท่ีมีผลกระทบ
กับประชาชนโดยตรง และตองไดรับการยอมรับหรือมีฉันทามติ 

ข้ันตอนที่ ๓  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันกําหนด เปาหมาย ตัวช้ีวัด วิธีการ
วัดผล และระบบการจัดเก็บขอมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติ
ราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกมาดําเนินการในขั้นตอนที่ ๒ 

ข้ันตอนที่ ๔  สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชน รวมกันวางระบบการติดตามความกาวหนา
หรือระบบในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันติดตามตรวจสอบและรายงาน   ผล
การดําเนินงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ /การพัฒนา
บริการสาธารณะที่เลือกใหเปนไปตามระบบ ท่ีวางไวและเสนอตอผูบริหารของสวนราชการ  อยาง
สม่ําเสมอ (รายเดือน / รายไตรมาส) 

ข้ันตอนที่ ๕  สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาระบบ ราชการ/ 
ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก และเผยแพรใหประชาชน ผูท่ี
เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียรบัทราบผานกระบวนการ หรือกลไกที่สวนราชการจัดใหมีข้ึน
ไดอยางเปนรูปธรรม 

 

เหตุผล :  
เพื่อกระตุนกระบวนการพัฒนาความรู ความเขาใจของสถาบันอุดมศึกษา และกระตุนการพัฒนาระบบ

ราชการสูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Participatory Governance) ซึ่งเปนการบริหารราชการที่เปน
ประชาธิปไตยตามเปาหมายที่กําหนดในยุทธศาสตรท่ี ๗ ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ เพื่อใหเกิด
การปรับระบบราชการสูการบริหารท่ีเปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการ
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  :  
กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ     
สํานักงาน ก.พ.ร. 

ช่ือผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 
๑.  นางพรทิพย  แกวมูลคํา ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๔๙ 
๒.  นางวิภาดา   ตริตระการ ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๐๖ 
๓.  นายอนุชิต    ฮุนสวัสดิกุล ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๗๔ 
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 ๒๑๔

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕   ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

• บุคลากรของหนวยงาน หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสายสนับสนุน รวมถึงลูกจาง
ช่ัวคราวท่ีมีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน) 

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)        

• บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ 
• คุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน   หมายถึ ง   การ ท่ีอาจารยประจํ าของ

สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการ  หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ  หรือบุคลากร
ประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เทียบกับ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย แตจะ  ไมนับซํ้า แมวาบุคลากรทาน
นั้นจะไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ นั้นก็ตาม 

• ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา  ไดแก 
  ๑. ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับ

สาขาวิชา  
  ๒. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรบัระดับนานาชาติและระดับชาติ  
  ๓. งานที่ไดรับสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตรท้ังในและตางประเทศ 
  ๔. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอ

สาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานใน
สาขาวิชานั้น  

  ๕. สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม  
• การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก  

๑. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 
๒. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 
๓. การฝกอบรมที่สถาบันจัดข้ึนเอง โดยมวีัตถุประสงคเพื่อพฒันาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน   
 

สตูรการคํานวณ  : 
 จํานวนบุคลากรของหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ X 
 จํานวนบุคลากรของหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

๑๐๐ 
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 ๒๑๕

เกณฑการใหคะแนน  
ระดับคะแนน กลุมสถาบัน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
สถาบันกลุม ๑ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

สถาบันกลุม ๒,๓ และ ๔ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 
 
ขอมูลที่ตองการ  : 
              ๑.  จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ นับรวมอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอดวย 
              ๒. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการในประเทศ  ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
              ๓. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการในตางประเทศ   
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
              ๔. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศ   
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
              ๕. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในตางประเทศ   
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
               ๖.  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ นับรวม
บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอดวย 
              ๗.  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ ใน
วิชาชีพ ในประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
              ๘.  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ ใน
วิชาชีพ ในตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

 ขอมูลบุคลากรของหนวยงาน ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
• จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
• จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาที่ลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 ๒๑๖

แนวทางการประเมินผล 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
• จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการในประเทศ  ในปงบประมาณ  
       พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการในตางประเทศ   
      ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศ   
      ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในตางประเทศ   
      ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ    ในวิชาชีพ 

ในประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ    ในวิชาชีพ 

ในตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ       ในวิชาชีพทั้ง

ในประเทศและตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับเกณฑการ
ใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง   
รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปน
ระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 

 ๒๑๗

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๖       รอยละของอาจารยประจําทีม่ีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 

- ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
กับจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

- อาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก   ใหนับรวมอาจารยประจําท้ังหมดที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ท่ียังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะนับ
รวมอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือสูงสุดในสาขานั้นๆ  เชน ทางดานสาขาวิชาศิลปกรรมมี
ปริญญา MFA (Master of Fine Arts) ซึ่งเปนวุฒิการศึกษาสูงสุดของวิชาชีพดานนี้เปนตน โดยจะตองไดรับวุฒิ จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

- อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (จางไมต่ํากวา ๙ เดือน)  ท้ังนี้  ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษา
ตอดวย 
 
สูตรการคํานวณ : 

 
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรอืเทียบเทา 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 จํานวนอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
X ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก 
๑.  จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 
๒.  จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทาตามที่ ก.พ. รับรอง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหนับรวมอาจารยปริญญาเอกที่ลาศึกษาตอดวย 
-      ท้ังนี้ ตองรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง ๓ ป เชน ถาประเมินในปงบประมาณ           พ.ศ. 

๒๕๕๐ จะตองรายงานขอมูลดังกลาวของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗, ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๑๘

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

 ขอมูลบุคลากรของหนวยงาน ไดแก  
• จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
• จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด  
• ระเบียนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่บันทึกขอมูลวุฒิการศึกษา  และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
       ของอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐  
• แผนการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐  
• คําสั่งอนุมัติเกี่ยวกับการศึกษาตอ/การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงนามโดยผูมีอํานาจ 
• จํานวนและรายชื่ออาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐   
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับเกณฑการ
ใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    หมายเหตุ :  
  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  ขอให
สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวช้ีวัดมาดวย 

        สวนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว  
        ณ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

  ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง   
รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล ทุก  ๑ เดือน 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปน
ระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สถาบันอุดมศึกษา  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕0 
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 ๒๑๙

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗    ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา  
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 

 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของสถาบันอุดมศึกษาใหมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถลดภาระและความซ้ําซอนในการจัดทําสารสนเทศภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการบริการขอมูลสารสนเทศใหมีความรวดเร็ว ถูกตองและทันสมัย และสามารถสนับสนุนการรายงาน
ผลขอมูลสําหรับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการรายงานขอมูลสารสนเทศตอ
หนวยงานอื่นๆ ภายใตระบบสารสนเทศที่มีเอกภาพ ไดครอบคลุม โดยลดภาระ และความซ้ําซอนในการจัดเก็บ
ขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา  

 ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศภายใน  ใหมีขอมูล
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการแกหนวยงานภายนอก และประชาชนไดครอบคลุมตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยการวัดคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา จะมีประเด็นการพิจารณาดังนี้  

 ๑. ดานระบบฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา คือ สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําฐานขอมูลท่ี
ครอบคลุมองคประกอบการประกันคุณภาพ และพันธกิจทุกดานภายในสถาบันใหเกิดเปนระบบฐานขอมูลกลาง
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการจัดทําแผนผังการพัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน    ใน
การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ การรายงานผล และการบริการของแตละสถาบันใหมีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีคุณภาพ ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการจัดทําระบบฐานขอมูลอาจจัดทําตามกรอบการประกัน
คุณภาพภายใน  คือ 

  ๑.๑ ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน ไดแก  
   - ระบบฐานขอมูลแผนงานและยุทธศาสตร 
   - ระบบฐานขอมูลโครงการ/กิจกรรม  
   - ระบบฐานขอมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการ เปนตน 
  ๑.๒ ดานการเรียนการสอน  ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา  
   - ระบบฐานขอมูลการพัฒนาอาจารย  
   - ระบบฐานขอมูลการบริหารหลักสูตร  
   - ระบบฐานขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต เปนตน 
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 ๒๒๐

  ๑.๓ ดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
   - ระบบฐานขอมูลความรวมมือระดับสากล  
   - ระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางหนวยงาน เปนตน 
  ๑.๔ ดานการวิจัย ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลงานวิจัย 
   - ระบบฐานขอมูลงบประมาณวิจัย  
   - ระบบฐานขอมูลผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง  
   - ระบบฐานขอมูลความรวมมือการพัฒนางานวิจัย เปนตน 
  ๑.๕ ดานการบริการวิชาการแกสังคม  ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลงานบริการวิชาการ 
   - ระบบฐานขอมูลความรวมมืองานบริการวิชาการ 
   - ระบบฐานขอมูลองคความรูขององคกร เปนตน 
  ๑.๖ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   - ระบบฐานขอมูลศิลปะและวัฒนธรรมที่มีของสถาบัน เปนตน  
  ๑.๗ ดานการบริหารและการจัดการ  ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลตัวช้ีวัดเพื่อการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา  
   - ระบบฐานขอมูลแผนยุทธศาสตรของสถาบัน  
   - ระบบฐานขอมูลการบริหารบุคลากร  
   - ระบบฐานขอมูลโครงสรางองคกร เปนตน 
  ๑.๘ ดานการเงินและงบประมาณ  ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลงบประมาณของสถาบัน  
   - ระบบฐานขอมูลการใชจายเงินงบประมาณ เปนตน   
  ๑.๙ ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   ไดแก 
   - ระบบฐานขอมูลตัวช้ีวัดทางดานการประกันคุณภาพ 
   - ระบบฐานขอมูลกิจกรรมทางดานการประกันคุณภาพ เปนตน 
 

๒. ดานการใหบริการสารสนเทศ คือ สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการขอมูลสารสนเทศแกหนวยงาน
ภายนอก และประชาชนผูสนใจ เพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการขอมูลสารสนเทศของสถาบัน ท่ีเปนเอกภาพ 
ถูกตอง สะดวก และรวดเร็ว จํานวน ๒ หัวขอ คือ 

 ๒.๑ ระบบการใหบริการขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
 ๒.๒ ระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาดานตางๆ ๙ ดาน 

ไดแก อาจารย นักศึกษา หลักสูตร การวิจัย งบประมาณ เปนตน  
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 ๒๒๑

๓. ดานความพึงพอใจของผู รับบริการ คือ สถาบันอุดมศึกษามีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ โดยมีการสํารวจและเก็บขอมูลจัดทําผลการสํารวจความพึงพอใจใหชัดเจนวามีการ
สํารวจความพึงพอใจอยางไร และแยกระดับความพึงพอใจออกเปน ๔ ระดับ คือ ควรปรับปรุง พอใช ดี  ดีมาก  

 

เกณฑการใหคะแนน: 
เกณฑการใหคะแนน การประเมินผล น้ําหนัก 

(รอยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑) ดานระบบฐานขอมูลของ

สถาบันอุดมศึกษา  
   - มีแผนการจัดทําระบบ  

ฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศขององคกร 
และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอยางนอย  

    ๔ ระบบ    

 
 

๑.๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

มีแผนจัดทํา
ระบบ

ฐานขอมูล 
และระบบ
สารสนเทศ 

 
 

๒ ระบบ 
  
 

 
 

อยางนอย     
๔ ระบบ 

๒) ดานระบบการใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศ  

    - มีการพัฒนาการ
ใหบริการขอมูล
สารสนเทศใหสอดคลอง
ตามพันธกิจ     

 
 

๐.๕ 

 
 
- 

 
 

๑ ระบบ 
 
 

 
 

๒ ระบบ 
 

 
 

๓ ระบบ 
 
 

 
 

อยางนอย     
๔ ระบบ 

๓) ดานความพึงพอใจของ
ผูรับบริการขอมูล
สารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา 

    - รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการระดับ        
ดีมาก 

 
 
 
 

๐.๕ 
 

 
 
 
 

๖๐ 

 
 
 
 

๗๐ 

 
 
 
 

๘๐ 

 
 
 
 

๙๐ 

 
 
 
 

๑๐๐ 

หมายเหตุ  ๑. ดานระบบฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑขอ ๑ ขอใหจัดสงขอมูลใน
รูปแบบของฐานขอมูลโดยเชือ่มโยงกับตัวช้ีวัดท่ี ๑๘  
   ๒. ดานระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศ ขอใหแจง URL ในการใหบริการขอมูล
สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

  ๓. ดานความพึงพอใจของผูรบับริการขอมูล สถาบันอุดมศึกษาสํารวจความพึงพอใจ
และรายงานผลการสํารวจให สกอ.   
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 ๒๒๒

 
แนวทางการประเมินผล : 

ประเด็นพิจารณา แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศขององคกร 
และพัฒนาระบบฐานขอมูล  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
 จํานวนและรายการที่สถาบันอุดมศึกษาวางแผนการจัดทําระบบฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศขององคกร และพัฒนาระบบฐานขอมูล 

มีการพัฒนาการใหบริการขอมูล
สารสนเทศใหสอดคลองตาม  
พันธกิจ    

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอดุมศึกษามีการพัฒนาการใหบริการขอมูล
สารสนเทศใหสอดคลองตามพันธกิจ    
 จํานวนและรายการที่สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาการใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศใหสอดคลองตามพันธกิจ    

ร อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูรับบริการระดับดีมาก 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
 มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศขององคกร  
 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศขององคกร 
 มีหลักฐานแสดงวา สถาบันอุดมศึกษารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตอระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศขององคกรและ
จัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ 

 ผูจัดเก็บขอมูล 
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 ๒๒๓

การชี้แจงรายละเอยีดการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
ประเด็นการประเมิน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการใหคะแนน 

๑) ดานระบบฐานขอมูลของ 
    สถาบันอุดมศึกษา 
    มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูล 
และระบบสารสนเทศขององคกร 
และพัฒนาระบบฐานขอมูลอยางนอย ๔ 
ระบบ 

( มีแผนจัดทําฐานขอมูลและระบบ 
     สารสนเทศ  (๓ คะแนน) 
( มีฐานขอมูล ๒ ระบบ (๔ คะแนน) 
( มีฐานขอมูล ๔ ระบบ (๕ คะแนน) 
โดยระบบฐานขอมูลที่ใชในการใหคะแนน 
ไดแก 
    ๑) ฐานขอมูลนักศึกษา 
   ๒) ฐานขอมูลบุคลากร 
   ๓) ฐานขอมูลหลักสูตร 
   ๔) ฐานขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต 
         
 
 

แนวทางการใหคะแนนระบบ 
ฐานขอมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. การใหคะแนนของระบบ
ฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากรและ
หลักสูตร โดยพิจารณาขอมูลที่จัดสง
ตามตัวช้ีวัด 
ที่ ๑๘ โดยพิจารณาใหคะแนนความ
เปนระบบฐานขอมูล คือพิจารณา
ความสมบูรณในการจัดทําระบบตาม
ตัวช้ีวัดที่ ๑๘ โดยตองไดรับคะแนน
ไมตํ่ากวา รอยละ ๑.๗ จากคะแนน
เต็มรอยละ ๒ 
๒. การใหคะแนนระบบฐานขอมูล
การหางานทําของบัณฑิต โดย
พิจารณาความเปนระบบ จากการ
ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ใน 
๒ สวน ดังนี้ 
๑. การนําเขาขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 
ในปการศึกษา ๒๕๔๙ ทุกระดับเขาสู
ระบบกลางทุกรายการ โดยมี
ระยะเวลาการนําเขา ต้ังแตวันที่ 30 
มิถุนายน ถึง วันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๐  
๒. การติดตามบัณฑิตระบบปริญญา
ตรีเพื่อกรอกแบบสํารวจการหางาน
ทํา โดยพิจารณาจากการกรอกแบบ
สํารวจการหางานทําฯ ของบัณฑิต 
ในระบบการจัดหางานฯ ของ สกอ. 
โดยตองมีการกรอกแบบไดไมตํ่ากวา
รอยละ ๖๐ ของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ีนําเขาตามขอ ๑ 
โดยมีระยะเวลาการติดตามใหกรอก
แบบ ต้ังแตเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
๒๕๕๐ 
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 ๒๒๔

 
ประเด็นการประเมิน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการใหคะแนน 

๒) ดานระบบการใหบริการขอมูล
สารสนเทศ 

 มีการพัฒนาการใหบริการขอมูล
สารสนเทศใหสอดคลองตามพันธกิจ 

มีระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศ
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีขอมูลในเรื่อง
ตาง ๆ ดังนี้ 
    ขอมูลนักศึกษา 
    ขอมูลบุคลากร 
    ขอมูลหลักสูตร 
    รายงานขอมูลการสํารวจการมีงาน
ทําของบัณฑิต โดยมีเกณฑการคิด
คะแนน คือ 
   ๑) ๑ ระบบ  ๒ คะแนน 
  ๒) ๒ ระบบ  ๓ คะแนน 
  ๓) ๓ ระบบ  ๔ คะแนน 
  ๕) ๔ ระบบ  ๕ คะแนน 
 
 

๑. การใหบริการขอมูลนักศึกษา 
บุคลากร และหลักสูตร โดยพิจารณา
ใหคะแนนตามเกณฑ คือ ระบบ
ฐานขอมูลจะตองมีความสมบูรณ ได
คะแนนจากตัวช้ีวัดที่ ๑๘ ประเด็นที่ ๓ 
ดวยคะแนน รอยละ ๐.๘ จากคะแนน
เต็มรอยละ ๐.๘  
๒. การใหบริการขอมูลการหางานทํา
ของบัณฑิต โดยพิจารณาใหคะแนนใน 
๒ สวน คือ 

 การใหบริการรายงานขอมูลการหา
งานทําของบัณฑิต มีรายงานผลการหา
งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จปการศึกษา 
๒๕๔๙ ไดไมนอยกวา รอยละ ๖๐ 
โดยตรวจสอบและให 
คะแนน จากระบบการจัดหางานของ
บัณฑิต 

 การใหบริการขอมูลตําแหนงงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา นําเขา
ประกาศรับสมัครงานผานระบบการ
จัดหางานของบัณฑิต เพื่อบริการ
ขอมูลตําแหนงงาน ใหแกบัณฑิต โดย
สามารถนําขอมูลเผยแพร ไดต้ังแต
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐  

๓) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 

 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระดับดีมาก 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระดับดีมาก มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 รอยละ ๕๐-๕๙   (๑ คะแนน) 
 รอยละ ๖๐-๖๙    (๒ คะแนน) 
 รอยละ ๗๐-๗๙   (๓ คะแนน) 
 รอยละ ๘๐-๘๙   (๔ คะแนน) 
 รอยละ ๙๐-๑๐๐  (๕ คะแนน) 

สงรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 
พรอมหลักฐานรายละเอียดการสํารวจ
ความพึงพอใจ ผานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย ให สกอ. รับทราบ 
ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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 ๒๒๕

 หมายเหตุ     ขอปรับปรุงเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
                      ประเด็นที่ ๑) ดานระบบฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา เรื่องการใหคะแนนระบบฐานขอมูลการหา
งานทําของบัณฑิต คือ ติดตามบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อกรอกแบบสํารวจการหางานทํา โดยปรับเปาหมายการ 
กอรกแบบฯ ไดไมตํ่ากวา รอยละ ๘๐ ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  เปนไมตํ่ากวา รอยละ ๖๐ ของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีระยะเวลาการติดตามใหกรอกแบบ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๕๐ 
                    ประเด็นที่ ๒) ดานระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศ เรื่อง การใหบริการรายงานขอมูลการหางานทํา
ของบัณฑิต จากมีรายงานผลการหางานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จปการศึกษา ๒๕๔๙ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐  เปน  ไม
นอยกวา รอยละ ๖๐  โดยตรวจสอบและใหคะแนน จากระบบการจัดหางานของบัณฑิต 
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 ๒๒๖

ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๘   ระดับความสําเร็จของระบบฐานขอมูลอดุมศกึษาดานนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร  
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกันในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษา ไดแก  ขอมูลนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา                 
๑/๒๕๕๐ และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เพื่อใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการ   การ
อุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและศูนย
ปฏิบัติงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวม ๗๓ แหง ในอันที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานตางๆ ดังกลาวใหเปนเอกภาพ รวมท้ังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตาม      ยุทธ
ศาสตรการอุดมศึกษาของประเทศ  และเพื่อการเผยแพรขอมูลการอุดมศึกษาตอสาธารณชนไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว  

 
โดยพิจารณาประเด็นการประเมินผลความสําเร็จใน ๓ ประเด็น คือ 
๑)  คุณภาพของขอมูลที่มีความสมบูรณและตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง หมายถึง              

 ๑.๑)  จํานวนรายการขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรท่ีสถาบันอุดมศึกษา 
สงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ัง ๓ ฐาน 

๑.๒)  จํานวนรายการขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรท่ีตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ัง ๓ ฐาน 

๒)  ผลสําเร็จของการสงขอมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด   หมายถึง  
๒.๑)  สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร ของ      ภาค

การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผานทาง
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยพิจารณาจากวันที่ทําการ Upload ขอมูล 

๒.๒)  สถาบันอุดมศึกษาจัดสงช่ือเว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษาที่เผยแพรรายงานขอมูลดาน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร พรอมท้ังแจงรายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบการจัดทําขอมูล และชองทางการ
ติดตอสื่อสาร (โทรศัพท,  E-mail) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางไปรษณีย ภายในวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยพิจารณาจากวันที่ลงทะเบียนรับเอกสาร 

๓)  ผลสําเร็จของการเผยแพรรายงานขอมูลที่มีความถูกตอง   หมายถึง  
        ๓.๑)  สถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรท่ีมีจํานวน

ขอมูลครบถวนตรงตามขอมูลรายบุคคลที่จัดสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเผยแพรรายงานขอมูล
ผานทางเว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา  

        ๓.๒)  สถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรท่ีมีรูปแบบ
ตรงตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  
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 ๒๒๗

เกณฑการใหคะแนน 
 

ระดับการใหคะแนน ประเด็นการใหคะแนน คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) คุณภาพของขอมูล ๓ ฐาน
ท่ีมีความสมบูรณและตรง
ตามรูปแบบมาตรฐานกลาง 

๐.๘๐ ขอมูลไม
สมบูรณและ
ไมตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง 

ขอมูลยังไม
สมบูรณแต
ตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง 

หรือ ขอมูล
สมบูรณแต
ไมตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง 

ขอมูล
สมบูรณและ
ตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง  
๑ ฐาน 

ขอมูล
สมบูรณและ
ตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง  
๒ ฐาน 

ขอมูล
สมบูรณและ
ตรงตาม
รูปแบบ
มาตรฐาน
กลาง  

ท้ัง ๓ ฐาน 

๒) ผลสําเร็จของการสง
ขอมูลท้ัง ๓ ฐาน และสงช่ือ
เว็บไซตท่ีเผยแพรรายงาน
ขอมูล พรอมรายชื่อ
คณะทํางานผูรับผิดชอบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

๐.๔๐ ภายในวันที่ 
๒๗ ส.ค.๕๐ 
อยางนอย  
๑ ฐาน 

ภายในวันที่ 
๒๐ ส.ค.๕๐ 
อยางนอย   
๒ ฐาน 

ภายในวันที่ 
๑๓ ส.ค.๕๐ 
อยางนอย 
๒ ฐาน 

ภายในวันที่ 
๖ ส.ค. ๕๐ 
อยางนอย 
๒ ฐาน 

ภายในวันที่ 
๓๐ ก.ค. ๕๐ 
ท้ัง ๓ ฐาน 

๓) ผลสําเร็จของการเผยแพร
รายงานขอมูล      ๓ ฐานที่มี
ความครบถวนตรงกัน  และมี
รูปแบบถูกตองตามที่กําหนด   
โดยเผยแพรผานเว็บไซตของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๐.๘๐ จํานวน
ขอมูล 

ไมตรงกัน 
และรูปแบบ
รายงานไม
ตรงตาม 
ท่ีกําหนด 

- จํานวน
ขอมูล       ๑ 

ฐาน
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด 

จํานวน
ขอมูล       ๒ 

ฐาน
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด 

จํานวน
ขอมูล       ๓ 

ฐาน
ครบถวน
ตรงกันและ
รูปแบบ
รายงาน 
ตรงตามที่
กําหนด 

รวมรอยละ ๒.๐      
หมายเหต ุ  ระยะเวลากําหนดสงขอมูลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตองนําเขาประชุมกบัคณะทํางานพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 
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 ๒๒๘

แนวทางการประเมินผล : 
ประเด็นพิจารณา แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
๑) คุณภาพของขอมูล ๓ ฐานที่มี
ค ว า มสมบู รณ แ ล ะ ต ร ง ต า ม
รูปแบบมาตรฐานกลาง 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
 จํานวนรายการขอมูลดานนักศกึษาท่ีสถาบันอุดมศึกษาสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  จํานวนรายการขอมูลดานบุคลากรท่ีสถาบันอุดมศึกษาสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 จํานวนรายการขอมูลดานหลักสูตรท่ีสถาบันอุดมศึกษาสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 มีหลักฐานแสดงวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบ
ฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร วาคุณภาพของขอมูลท่ีมี
ความสมบูรณและตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง  

๒) ผลสําเร็จของการสงขอมูลท้ัง  
๓  ฐาน  และส ง ช่ือ เว็บไซต ท่ี
เผยแพรรายงานขอมูล  พรอม
รายช่ือคณะทํางานผูรับผิดชอบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอดุมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคล 

 ดานนักศึกษา ของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐ ใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผานทางระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยพิจารณาจากวันที่ทําการ Upload ขอมูล 
 มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคล 
ดานบุคลากร ของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐ ใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผานทางระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยพิจารณาจากวันที่ทําการ Upload ขอมูล 
 มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลดานหลักสตูร ของภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดย
พิจารณาจากวันที่ทําการ Upload ขอมูล 
 มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษาจัดสงช่ือเว็บไซตของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่เผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา ดานบุคลากร และดาน
หลักสูตรพรอมท้ังแจงรายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบการจัดทําขอมูล และ
ชองทางการติดตอสื่อสาร (โทรศัพท,  E-mail) ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางไปรษณีย ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๐ โดยพจิารณาจากวันที่ลงทะเบียนรับเอกสาร 
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 ๒๒๙

ประเด็นพิจารณา แนวทางการประเมินผล 
๓)  ผลสํา เร็จของการเผยแพร
รายงานขอมูล ๓ ฐานที่มีความ
ครบถวนตรงกัน  และมีรูปแบบ
ถู ก ต อ ง ต า มที่ กํ า หนด   โ ด ย
เ ผ ย แ พ ร ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอดุมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูล 
ดานนักศึกษาท่ีมีจํานวนขอมูลครบถวนตรงตามขอมูลรายบุคคลที่จัดสง
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา โดยเผยแพรรายงานขอมูลผานทาง
เว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา  
 มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูล 
ดาน บุคลากรท่ีมีจํานวนขอมูลครบถวนตรงตามขอมูลรายบุคคลที่จัดสง
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา โดยเผยแพรรายงานขอมูลผานทาง
เว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา  
 มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูล 
ดานหลักสูตรท่ีมีจํานวนขอมูลครบถวนตรงตามขอมูลรายบุคคลที่จัดสง
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา โดยเผยแพรรายงานขอมูลผานทาง
เว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา  
 มีหลักฐานแสดงวาสถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพรรายงานขอมูลดาน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรท่ีมีรูปแบบตรงตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ 
  ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. การสังเกตการณ เชน 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง   
รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลไดมีการจดัเก็บ
เปนระบบ และมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  การมีสวนรวมของผูบริหาร 
  สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 ๒๓๐

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๙    คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 

• เปรียบเทียบคาใชจายจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดท่ีเปนงบดําเนินการและงบลงทุน           ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนทั้งหมด รวมท้ัง การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอร
อื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการ
คนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  แสดง
ในรูปสัดสวน  

• บงบอกถึงสภาพความพอเพียงของเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรูดวยตนเองวา
เหมาะสมพอเพียงหรือไม อยางไร ซึ่งยอมสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของ
ผลผลิตโดยตรง  

• คาใชจายท้ังหมด หมายถึง งบดําเนินการและงบลงทุนจากทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได         ท่ี
เกี่ยวกับ 

- การจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย  
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร และฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและการศึกษา   
- วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในระบบหองสมุด และศูนยสารสนเทศ 

(กรณีของครุภัณฑใหใชคาเสื่อมราคา) 
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ 
- คาจางบุคลากร 

• งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค  
      เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• งบลงทุน หมายถึง งบครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
สูตรการคํานวณ  : 
 คาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 ๒๓๑

เกณฑการใหคะแนน 
ระดับคะแนน 

กลุมสถาบัน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สถาบันกลุม ๑ ๑ - ๔,๔๙๙ บาท ๔,๕๐๐ –  
๖,๙๙๙ บาท 

๗,๐๐๐ –  
๗,๙๙๙ บาท 

๘,๐๐๐ –  
๘,๙๙๙บาท 

๙,๐๐๐ บาท 
ข้ึนไป 

สถาบันกลุม 
 ๒ , ๓ และ ๔ 

๑ - ๓,๔๙๙ บาท ๓,๕๐๐ –  
๔,๙๙๙ บาท 

๕,๐๐๐ –  
๕,๙๙๙ บาท 

๖,๐๐๐ –  
๖,๙๙๙ บาท 

๗,๐๐๐ บาท 
ข้ึนไป 

 

ขอมูลที่ตองการ : 
๑. งบประมาณแผนดินที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรยีนการสอน
และการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา     

๒. งบประมาณรายไดท่ีเปนงบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรยีนการสอน
และการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเสื่อมราคา     

๓. งบดําเนินการและงบลงทุนทั้งหมด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

แนวทางการประเมินผล :   
แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  
 รายละเอียดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 แผนการใชงบประมาณแผนดินที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนา
ระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
รวมท้ัง การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการ
พัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร 
และคาเสื่อมราคา 
 แผนการใชเงินรายไดท่ีเปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบ
หองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด รวมท้ัง 
การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบ
และเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร          และคา
เสื่อมราคา 
 งบดําเนินการและงบลงทุนทั้งหมด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 ๒๓๒

แนวทางการประเมินผล 
 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ผลการใชงบประมาณแผนดินที่เปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนา
ระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
รวมท้ัง การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการ
พัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร 
และคาเสื่อมราคา 
 ผลการใชเงินรายไดท่ีเปนงบดําเนินการและงบลงทุน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบ
หองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด รวมท้ัง 
การจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบ
และเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และ 

   คาเสื่อมราคา 
 หลักฐานประกอบคําอธิบายเกี่ยวกับสภาพความพอเพียงของเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
การเรียนรูดวยตนเองวาเหมาะสมพอเพียง และสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของ
ผลผลิตโดยตรง  
 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบแผนและผลการใชคาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 
และศูนยสารสนเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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 ๒๓๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการประเมินผล 
๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

  ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๒๓๔

เพิ่มเติมมีจํานวน  ๒ ตัวชี้วัด   (เลือก ๑ ตัวชี้วัด)   
ประเด็นการประเมินผล :  การบริหารการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๒๐      ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น 
                             ยุทธศาสตร 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

๑.  สถาบันอุดมศึกษามีแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร      
๒.  การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจาย

อยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษา   มีความสามารถในเชิง
แขงขันสูงสุด  

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

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
กําหนดไววา สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีพัฒนาความรูในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ  เพื่อนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรูรวมกัน   
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      
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 ๒๓๕

โดยที ่: 
ขั้นตอนที่ รายละอยีดการดําเนินการ 

๑ ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๐  
๒ มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน 

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
๓ มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน 

ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 
๔ มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 
๕ มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

เงื่อนไข 
๑. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหสํานักงาน 

ก.พ.ร. พรอมกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน (วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐)  

๒. ในกรณีท่ีมีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานนอยกวารอยละ ๕๐  
คาคะแนนที่จะไดรับสูงสุดไมเกินระดับ ๒ 

๓. ในกรณีท่ีมีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานอยูระหวาง           
รอยละ ๕๐ – ๑๐๐ จะคิดคะแนนที่ไดโดยวิธีบัญญัติไตรยางค 
 

แนวทางการประเมินผล : 
ประเด็นพิจารณา แนวทางการประเมินผล 

๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
ข้ันตอนที่ ๑ สถาบันอุดมศึกษามี
การทบทวนและจัดทําแผนการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงถึงการทบทวนและจัดทําแผนการ
จัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้ันตอนที่ ๒ สถาบันอุดมศึกษามี
การดํ า เนินการตามแผนและ
เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ
แผนงานไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
ข้ันตอนที่ ๑  พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานใน
ข้ันตอนที่ ๒ ดังนี้ 
 รายงานสรุปที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดการความรูประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๐ เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานไมนอย
กวารอยละ ๕๐ 
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 ๒๓๖

ประเด็นพิจารณา แนวทางการประเมินผล 
ข้ันตอนที่ ๓ สถาบันอุดมศึกษามี
การดํ า เนินการตามแผนและ
เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ
แผนงานไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเหมือน
ข้ันตอนที่ ๒  พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานใน
ข้ันตอนที่ ๓ ดังนี้ 
  รายงานสรุปที่แสดงวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ เกิดผลสําเรจ็ตามเปาหมายของแผนงาน
ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 

ข้ันตอนที่ ๔ สถาบันอุดมศึกษามี
ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผน 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเหมือน
ข้ันตอนที่ ๓  พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานใน
ข้ันตอนที่ ๔ ดังนี้ 
 รายงานการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 

ข้ันตอนที่ ๕ สถาบันอุดมศึกษามี
การนําผลการประเมินไปปรับใช
ในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู ให เป นส วนหนึ่ ง ของ
กระบวนงานปกติ และปรับปรุง
แผนการจัดการความรู 

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเหมือน
ข้ันตอนที่ ๔  พรอมท้ังมีเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานใน
ข้ันตอนที่ ๕ ดังนี้ 
 รายงานสรุปการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ 
  รายงานสรุปการปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ 
 ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. การสังเกตการณ เชน 
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บ 
 ทุกครั้ง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถอื เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยนัขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ  
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  สวนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  การมีสวนรวมของผูบริหาร  
  สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของในการจัดการความรูของสถาบันอดุมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 ๒๓๗

ประเด็นการประเมินผล :  หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ ๒๒   รอยละของหลกัสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 
 รอยละของหลักสูตรท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)    เมื่อเทียบจากหลักสูตรท้ังหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐    โดยการนับหลักสูตรท่ีไดรับมาตรฐานหลักสูตรใหนับสะสม และการแจงนับใหนับ
ตามสาขาวิชาที่เปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา  
 
สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐    
X ๑๐๐ 

 
เกณฑการใหคะแนน  (รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน) 

ระดับคะแนน กลุมสถาบัน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สถาบันกลุม ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
 ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
ขอมูลที่ตองการ : 

๑. จํานวนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการท้ังหมด 
๒. จํานวนหลักสูตรท้ังหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐     

 
แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 
๑. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง เชน  
 ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของหนวยงาน ไดแก  
• จํานวนหลักสูตรท้ังหมดที่หนวยงานเปดสอนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 รายงานการประชุม 
 แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
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 ๒๓๘

แนวทางการประเมินผล 
• จํานวนหลักสูตรท่ีหนวยงานเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) ใหนับสะสม และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
มิใชนับตามชื่อปริญญา  

 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
  การคิดคะแนนของแตละตัวช้ีวัด จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามคํานิยามของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆ ท่ีระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเกบ็
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได  เชน  สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๒๓๙

ประเด็นการประเมินผล : หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ ๒๓    ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
น้ําหนัก : รอยละ ๒ 
คําอธิบาย : 

• มีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และการจัดให
นิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจัยสวนบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาท้ังในและนอกคณะ   การ
เปดรายวิชาเลือกเสรีท่ีครอบคลุมองคความรูตางๆ  จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดทําโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอท่ีจะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

• ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนตัวบงช้ีเชิงคุณภาพที่ตองอาศัยความ
ละเอียดในการพิจารณาและมีลักษณะแตกตางจากตัวบงช้ีอื่นๆ ท่ีกลาวมาแลว   อยางไรก็ตาม  ตัวบงช้ีนี้มี
ความสําคัญเนื่องจากเปนตัวบงช้ีท่ีจะบอกใหทราบวาสถาบันการศึกษาไดจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๒๒ หรือไม   ซึ่งมาตรา ๒๒ กําหนดไววา "การจัดการศึกษาตอง 
ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด" 

• ผูประเมินอาจจะพิจารณาหารองรอยหลักฐานดวยวิธีการอื่นๆ เชน การสังเกตการเรียนการสอน 
วิธีการตั้งปญหา  และพิจารณาจากงานที่ผูสอนมอบหมายดวย 

ประเด็นยอยในการพิจารณา ๗ ขอ 
๑. คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
๒. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
๓. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๔. คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
๕. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและ       

อิงพัฒนาการของผูเรยีน 
๖. คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
๗. คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 

 
เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ – ๒ ประเด็นยอย ๓ – ๔ ประเด็นยอย ๕ ประเด็นยอย ๖ ประเด็นยอย ๗ ประเด็นยอย 
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 ๒๔๐

ขอมูลที่ตองการ : 
 ขอมูลท่ีแสดงใหเห็นหลักฐานของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน จํานวน
หนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติท่ีแสดงถึงการใหนักศึกษาคนควาหาความรูตามความสนใจ  
การสอนแบบ Problem  Based Learning , Project-Based Learning  เปนตน  การทํา Senior project การสอนแบบ
สัมมนา และการที่มอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง รวมท้ังจํานวนชั่วโมงในภาคสนาม จํานวน
โปรแกรม/ รายวิชาท่ีเปนวิชาเลือกเสรี ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล  ผลการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน และมีการ
นําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  

นอกจากนั้นยังรวมถึงผลงานอาจารยท่ีเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน  จํานวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  จํานวนชั่วโมงที่เปด
ใหบริการใหนิสิตนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน เปนตน รวมถึงแผนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพื่อใหผูเรียนเปนศูนยรวมและมีบทบาทในการเรียนรู 
 
แนวทางการประเมินผล : 
ประเด็นยอยที่ใชในการ

พิจารณา 
ระดับ
คะแนน 

แนวทางการประเมินผล 

๑ – ๒ ประเด็นยอย ๑ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก 

      ผูมีอํานาจ ๑ - ๒ ประเด็นยอย ใน ๗ ประเด็น  
๓ – ๔ ประเด็นยอย ๒ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก 
      ผูมีอํานาจ ๓ – ๔ ประเด็นยอย ใน ๗ ประเด็น  

๕ ประเด็นยอย ๓ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก 

       ผูมีอํานาจ ๕ ประเด็นยอย ใน ๗ ประเด็น  
๖ ประเด็นยอย ๔ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก 
      ผูมีอํานาจ ๖ ประเด็นยอย ใน ๗ ประเด็น 

๗ ประเด็นยอย ๕ ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานโดยตองไดรับการรับรองจาก 

      ผูมีอํานาจ ท้ัง ๗ ประเด็นยอย  
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 ๒๔๑

แนวทางการประเมินผล 
หมายเหตุ : 

  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)  ขอให
สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวช้ีวัด     มาดวย  สวน
เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ 
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรอืขอขอมูลเพิ่มเติม 

๒. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  
 ผูจัดเก็บขอมูล 

๓. การสังเกตการณ  
  กระบวนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุก
ครั้ง   รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 
 ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเกบ็
เปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 
 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ฐานขอมูล 
 ความสามารถในการตรวจสอบได  เชน  สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมใหคณะกรรมการฯ  
สถาบันอุดมศึกษา  ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก 
  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 
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 ๒๔๒

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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 ๒๔๓
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 ๒๔๔
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บรรณานุกรม 

 
 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรอง 
   การปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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